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RESUMO 

 

A arte é uma das expressões humanas mais antigas e expressa a cultura e 

o valor de um povo assim como evidencia o modo de pensar, ver e transformar 

o mundo de determinada sociedade. A inserção de projetos e atividades 

culturais e artísticas no ambiente escolar pode proporcionar a ressignificação e 

abertura para novos conhecimentos, a descoberta e desenvolvimento de 

habilidades e demonstração de sentimentos. Este estudo busca compreender 

os sentidos e significados de atividades, projetos e intervenções artísticas e/ou 

culturais para professores e professoras de escolas inclusivas no Distrito 

Federal. Participaram da pesquisa três professores da rede pública que 

trabalham em sala inclusiva e não atuam na disciplina de artes. Utilizou-se uma 

entrevista semiestruturada. A construção da análise se orientou pelas zonas de 

sentido da epistemologia qualitativa. Os resultados apontaram que ainda há 

desafios para a implementação da inclusão escolar e que o acesso às artes 

pelo contexto escolar é desprezado. 

 

Palavras-chave: artes, escola, professores, acessibilidade cultural, inclusão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   

Compreende-se que o acesso e estímulo ao campo artístico, seja teatro, 

dança, música ou artes visuais, é restrito em nossa sociedade, e 

especificamente no campo escolar, em comparação a outras áreas do 

conhecimento. O planejamento pedagógico e a grade curricular cabem tal 

disciplina, atividades e projetos na área cultural, porém há uma preocupação 

em demasia com notas e provas avaliativas para vestibulares e seleções de 

emprego. O direito a cultura é direito a todos, porém poucas instituições 

possibilitam a acessibilidade a pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida.   

Essa monografia teve como objetivo compreender os sentidos e 

significados de atividades, projetos e intervenções artísticas e/ou culturais para 

professores e professoras de escolas inclusivas no Distrito Federal. Esta 

produção representa não somente os anseios dos trabalhos artísticos que 

realizo, mas parte de meu percurso profissional. Durante minha trajetória 

profissional e acadêmica tive muito envolvimento com questões relacionadas a 

crianças e adolescentes. Durante minha trajetória artística, e também pessoal, 

a inclusão surgiu como uma importante questão, pois senti a necessidade de 

trabalhar às demandas da deficiência pela via das artes e não somente por 

meio da oferta cultural para esta população, mas estando junto com ela para 

fazer a arte. Diante do meu percurso, formulo minha questão de pesquisa 

dentro do universo temático que intersecciona os campos da educação, das 

artes e da deficiência através da compreensão de como a comunidade escolar, 

representado pela figura do professor, visualiza os recursos artísticos para o 

público com deficiência. 

Portanto, neste processo teórico quis investigar os sentidos e significados 

dos docentes sobre atividades, projetos e intervenções artísticas e/ou culturais; 

identificar projetos propostos pela escola e externo a ela e compreender a 

acessibilidade cultural nestas atividades. Autores como Kelman (2010), Melo 

(2011), Barbosa (1989), Sarraf (2013), Pederiva e Tunes (2013) das áreas de 
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inclusão, deficiência e artes que dialogam com grandes teóricos como 

Vygotsky, Barbosa e Sassaki embasam meu olhar para (e com) o outro, e 

González Rey (2002) sistematiza a forma como vou enxergá-los, em minha 

metodologia. Elegeu-se neste estudo três professores da rede pública que 

trabalham em sala inclusiva e não atuam na disciplina de artes. Para a 

construção das informações foi utilizado uma entrevista semiestruturada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O respeito à diversidade e a singularidade no contexto escolar 

 

Os estudos sobre o desenvolvimento humano permeiam as teorias 

científicas há séculos e elas não se restringem ao comportamento infantil, mas 

a todo curso de vida humana. Muitos teóricos concebem estas experiências e 

vivências humanas, particularmente as dos primeiros anos de vida do sujeito, 

em fases, etapas e características específicas. Apesar de esta compreensão 

ter auxiliado e avançado estudos nesta área é necessário compreender 

também que o desenvolvimento é sistêmico, multideterminado e multilinear 

com transformações sucessivas e permanentes, como afirma Kelman (2010). 

Portanto, devemos também falar das singularidades do desenvolvimento. 

A heterogeneidade também é contemplada no contexto escolar e o 

professor precisa ampliar sua pedagogia diante das especificidades do 

alunado. Beyer (2006) relata sobre a necessidade da escola e do professor 

estarem equipados tanto de material quanto de informações para saberem lidar 

com a diversidade dentro de sua sala de aula para assim ampliarem e 

favorecerem os diferentes processos de aprendizagem. Assim como existem 

as singularidades dos desenvolvimentos elas também devem ser 

acompanhadas de singularidades na aprendizagem. 

Algumas formas de existência humana, por suas características 

próprias, necessitam de outros tipos de investimento afetivo, pedagógico, 

educativo, alimentar, mas não por ser diferenciado, mas por ser singular em 

suas características. Ou seja, dependendo da deficiência a pessoa terá suas 

peculiaridades por sua condição orgânica, congênita, física e/ou mental. E 

todas essas e outras singularidades, não só situadas na pessoa, mas também 

nos contextos em que se dá sua existência, terão implicações no 

desenvolvimento. Para Dias (2013) um ensino que contempla diferentes 

respostas às necessidades e estilos de aprendizagem valoriza a interação, a 

participação ativa, a autonomia e a colaboração nas situações de ensino.  
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Para Venturini e Santiago (2013) uma instituição escolar de orientação 

inclusiva deve não somente dar uma resposta educacional a todas as 

diferenças, mas também transformar a estrutura e o funcionamento. Para se 

criar uma comunidade inclusiva devem-se fomentar valores inclusivos e 

proporcionar ambientes acolhedores, colaborativos e estimulantes no qual 

todos possam participar e ser valorizados. Como práxis, essas autoras 

vislumbram o papel fundamental do currículo escolar, compreendendo este 

como a organização dos conteúdos a serem ensinados, mas também como o 

conjunto de experiências e relações desse processo de organização, desde 

suas escolhas temáticas até para quem participa das decisões. Esse veículo de 

comunicação pedagógico, que está no centro das atividades escolares, pode 

ser redefinido pelo viés cultural, no qual o corpo docente terá que pensar em 

novas posturas, objetivos, avaliações e estratégias. 

O currículo está engendrado como ferramenta institucionalizada do 

processo educacional, mas é por meio dele que são organizadas as 

experiências de crianças e adolescentes a fim de produzir também identidades 

sociais e individuais. Deste modo a escola torna-se um campo de território 

cultural que os aprendentes são encorajados a serem críticos, reflexivos e 

ativos com atividades de produção, consolidação e circulação de significados.  

Essa visão sobre as singularidades de desenvolvimento tem raízes nos 

pensamentos de Vygtoski e de González Rey (BARBOSA, 2011). O primeiro 

defende uma visão qualitativa do desenvolvimento e que a análise da 

educação deveria recair sobre as especificidades e peculiaridades da pessoa 

com deficiência. Ele postula que o bom ensino deveria atuar na zona de 

desenvolvimento potencial do sujeito, ou seja, a frente do que o mesmo é 

capaz de fazer de forma independente, e que a visão de ensino limitado que 

muitas vezes é oferecido às pessoas com deficiência não auxilia em seu 

desenvolvimento. O segundo compreende que o sentido subjetivo que os 

profissionais constroem sobre inclusão interfere na proposta educativa 

implementada e que este é um grande desafio, pois o trabalho educativo com 

pessoas com deficiência se caracteriza pelo sentimento de pessimismo destes 

profissionais. Dessa maneira, a escola deve favorecer a criação de espaços 

comunicativos geradores de novos sentidos subjetivos sobre a deficiência 
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retirando o mito da impossibilidade da aprendizagem e a criação de vivências 

emocionais positivas sobre essa relação. A subjetividade é entendida como um 

sistema onde são integrados pensamentos, personalidade, emoções e 

situações vividas pelo sujeito.  

 

2.2 Educação inclusiva: além dos muros da escola? 

 

A escola além de ser uma das primeiras instituições no qual os sujeitos se 

inserem ela é um local privilegiado para o aprendizado da língua, da troca de 

conhecimentos e desenvolvimento social. A concretização prática entre o 

pensamento e a ação do corpo docente e/ou da escola se dá pelo currículo 

escolar e este traduz numa complexa e política relação dentro da escola. Neste 

universo selecionam-se os saberes que comporão ou não o currículo e estas 

escolhas refletem mais do que posturas pedagógicas, mas relações de poder 

existente neste meio, pois enfatizar uma configuração subjetiva ou identidade 

como ideal é uma operação de poder. (GONZÁLEZ; CASTRO, 2015). 

Portanto, mais do que uma junção de conteúdos formais, o currículo 

expressa a ação social da escola, e consequentemente, do/da 

educador/educadora. González e Castro (2015) explicam que a materialidade 

do currículo acontece no cotidiano da escola, em cada atividade, ação ou 

intervenção proposta pelo educador, ele se torna, portanto um meio entre 

educador e sua prática pedagógica. O funcionamento da escola também 

influencia no currículo escolar: gestão escolar, recursos materiais e financeiros 

disponíveis, suporte pedagógico, formação da equipe, entre outros. 

Para Melo (2011) a educação inclusiva não significa apenas inserir o 

aluno em salas regulares de ensino, mas efetivar seu pleno convívio em sua 

comunidade dentro e fora do ambiente escolar. O processo identitário do 

educando é um importante aspecto para o pesquisador e os saberes e práticas 

também devem se voltar para isso. Portanto a escola também deveria se voltar 

para temas como mercado de trabalho, lazer, cultura, esporte, habilidades 

artísticas, entretenimento, dentre outras áreas, pertencentes às disciplinas da 

educação profissional, educação artística e a educação física. Assim como 



 12 

questões transversais a deficiência como gênero, etnia, faixa etária, classe 

econômica. 

Barbosa (2011) afirma que os desafios da proposta inclusiva são 

enormes como condições inadequadas do trabalho, falta de recursos materiais 

e humanos, má remuneração, entre outros, mas para ela tais problemas não 

justificam  uma educação de qualidade que prima pelo comprometimento do 

outro. Os cursos de formação não deveriam preparar profissionais somente 

para estar uma sala inclusiva, mas sim ultrapassar a barreira do preconceito e 

desmistificar crenças. A convivência aberta com pessoas com necessidades 

educativas especiais pode ser geradora de novos paradigmas e concepções. 

Para Mittler (2003, p. 182), apud Barbosa, (2011, página 27), “o obstáculo 

principal para a inclusão subjaz às crenças e atitudes, e não à ausência de 

prontidão das escolas e dos professores. 

A educação inclusiva não se reduz a salas de aulas e pode ultrapassar o 

muro, pois parafraseando Paulo Freire (1981) apud Melo, (2011) quando 

retrata que ninguém educa o outro, pelo contrário os homens se educam entre 

si pela mediação com mundo, portanto uma educação inclusiva que almeje um 

esforço maior de todos os envolvidos, como passeios em vias públicas com os 

educandos, atividades que estimulem o esporte e as linguagens artísticas 

(dança, teatro, música e artes plásticas), entre outros. Elementos como as 

artes, e também esportes e tecnologias assistivas, são importantes para não 

somente incrementar os recursos pedagógicos, mas principalmente para 

diminuir as barreiras sociais, emocionais e atitudinais no contexto da sala de 

aula e fora dela. A inclusão só vai começar quando os educadores se 

conscientizarem da diversidade social, emocional e cultural existente na sala 

de aula e também nos contornos dela. 

 

2.3 O papel das artes nas escolas 

A arte pode ser considerada como uma expressão da cultura humana que 

nela se agrupa a arquitetura, a escultura, a música, a pintura, o artesanato, a 

poesia, o teatro, entre outras formas artísticas que contam características 

culturais através de expressões e sentimentos. Entende-se que o ensino das 

artes é de extrema importância não somente para conhecer as características e 

pensamentos de um povo, mas dentro de um ambiente escolar para favorecer 
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o desenvolvimento de habilidades do aluno, a atenção, a coordenação motora, 

concentração, o trabalho da criatividade, o desenvolvimento da afetividade, e a 

socialização (VIANNA, 2011). A arte pode oferecer entendimento, 

conhecimento, questionamento e reflexão da riqueza e diversidade cultural da 

expressão humana, como retrata Lima (2007). Apesar de a arte oferecer o 

desenvolvimento de habilidades para os alunos o ensino dela traz benefício 

que somente a arte traz a educação.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

1998, página 44) servem para nortear os vários os componentes curriculares 

em todo Brasil e servirá como análise sobre a concepção de arte nas escolas:  

 

[...] entende-se que aprender arte envolve não apenas uma atividade 
de produção artística pelos alunos, mas também a conquista da 
significação do que fazem, pelo desenvolvimento da percepção 
estética, alimentada pelo contato com o fenômeno artístico visto 
como objeto de cultura através da história e como conjunto 
organizado de relações formais... Ao fazer e conhecer arte o aluno 
percorre trajetos de aprendizagem que propiciam conhecimentos 
específicos sobre sua relação com o mundo. 

 

O desenvolvimento da formação artística é dever também da escola e fazer 

parcerias com os equipamentos culturais da cidade ou bairro auxiliará o 

desenvolvimento desta habilidade. A concepção de uma formação artística se 

aproxima de uma educação que valorize museus, teatros, concertos e que tem 

um educador, sensível e preparado, que possa compartilhar, refletir e prolongar 

a experiência com a arte metamorfoseando em narrativas questionadoras e 

concebendo-as em vivências não somente individualizadas, mas comunitárias 

e contextualizadas pela história (MOURA, 2005). Grispum (2000) disserta que 

as práticas educativas aplicadas na escola afetam o ensinar artes fora dela e 

que tanto a instituição escolar como os equipamentos culturais se parceiros 

forem, contribuem para a formação educativa e cidadão de seus públicos, um 

possibilita o acesso e desenvolvimento individual e comunitário e o outro se 

torna um lócus significativo de consciência crítica e afeto. 

A arte e cultura são importantes elementos para a confiança, expressão 

e protagonismo de crianças e adolescentes. Por meio das artes os sujeitos 

podem refletir sobre suas questões e o cenário social de forma leve e divertida 

como demonstra o relato abaixo (UNESCO, 2010, página 104): 
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Naquela ocasião – mais precisamente, em 1997 –, perguntaram ao 
poeta Yves Bonnefoy por que ele considerava fundamental o ensino 
da poesia nas escolas em uma eventual reforma das condições do 
ensino fundamental. Sua resposta foi direta e incisiva. Disse que a 
poesia propiciava a prática da liberdade para com as palavras e a 
vivência da responsabilidade com um mundo melhor, com o sentido 
da vida. Quando se aprende um poema de cor, ou se lê um romance 
pela décima vez, essas narrativas permanecem para sempre em 
nossa mente como uma reserva de memória, fiéis companheiros que 
nos convidam a encarar a miséria do mundo de modo menos 
pessimista, e a seguir em frente diante da irreversibilidade do tempo. 

 

Algumas pesquisas (BARBOSA, 1989; PRANDINI, 2011) criticam a 

contradição entre a teoria e a prática nas salas de aula sobre a arte. Prandini 

(2011) retrata sobre a desvalorização da figura do professor de artes, assim 

como sua disciplina. Barbosa (1989) comenta sobre a falta de evolução do 

ensino artístico nas salas de aulas com temas banais e repetição ou pouca 

variação de técnicas, como folhas para colorir e desenhos geométricos. 

Prandini (2011) relembra que conteúdos da dança, teatro e música deveriam 

estar incluso no campo escolar, porém como muitos professores tem 

licenciatura em Artes Visuais ou Desenho, somente um tônus artístico é 

captado pela escola. Ele também cita o desrespeito do corpo pedagógico com 

a bagagem e conhecimento cultural do estudante que traz elementos culturais 

como rap, hip hop, pagode, funk ou grafite e são marginalizados e 

estereotipados como ‘sem cultura’. Barbosa (1989) faz uma crítica a como a 

arte está posicionada na escola: 

Apreciação artística e história da arte não têm lugar na escola. As 
únicas imagens na sala de aula são as imagens ruins dos livros 
didáticos, as imagens das folhas de colorir, e no melhor dos casos, as 
imagens produzidas pelas próprias crianças. Mesmo os livros 
didáticos são raramente oferecidos às crianças porque elas não têm 
dinheiro para comprar livros. O professor tem sua cópia e segue os 
exercícios propostos pelo livro didático com as crianças. (...) Visitas a 
exposições são raras e em geral pobremente preparadas. A viagem 
de ônibus é mais significativa para as crianças do que a apreciação 
das obras de arte. A fonte mais freqüente de imagens para as 
crianças é a TV, os fracos padrões dos desenhos para colorir e 
cartazes pela cidade (outdoors).  
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2.4 Acessibilidade cultural 

 

A acessibilidade é uma das agendas e um importante dispositivo para a 

educação inclusiva. Para muitos a acessibilidade se atêm as questões 

arquitetônicas, como por exemplo, rampas, vagas específicas e campanhas 

educativas para conscientizar e integrar o acesso das pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida (COSTA et. al., 2010). Conforme o Decreto no. 5.296, 

do dia 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004) define: Acessibilidade: para 

utilização, com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e 

equipamentos urbanos das edificações por pessoa portadora de deficiência ou 

com mobilidade reduzida.  

No que tange ao contexto educacional outras barreiras precisam ser 

superadas como as relacionadas a aprendizagem. Costa entre outros (2010) 

debate que uma escola inclusiva pressupõe um ambiente livre de barreiras 

(arquitetônicas e curriculares), centrada na comunidade e promotora da 

equidade. O mesmo discute que a importância de pensar na acessibilidade de 

maneira mais global envolvendo os demais elementos que compõe não 

somente o acesso, mas também a permanência destes alunos.  

Essas outras barreiras podem ser chamadas também de acessibilidade. A 

palavra acessibilidade começou a ser usada, no início da década de 40, para 

questões de reabilitação física e posteriormente para barreiras arquitetônicas. 

Na década de 80 e 90, especialmente em 1981, no qual foi considerado ‘O ano 

da Pessoa com Deficiência’, as questões referente à pessoa com deficiência 

ganharam amplitude assim como o termo acessibilidade, pois compreende-se a 

acessibilidade como pré-requisito para uma sociedade que reconhece, respeita 

e responde aos seus cidadão com respeito, uma sociedade inclusiva que 

garante o acesso em todas as dimensões (FAVERO; COSTA, 2014). Sassaki 

citado por Favero e Costa (2014) concebe seis contextos de acessibilidade, 

nos quais considera importantes e complementares entre si: acessibilidade 

arquitetônica, acessibilidade comunicacional, acessibilidade metodológica, 

acessibilidade instrumental, acessibilidade programática e acessibilidade 

atitudinal. Cada uma destas dimensões são manifestadas com intensidades 

diferentes para cada sujeito e os autores alertam para que o ambiente escolar 

possa trabalhar tais questões e não focar somente nas questões atinentes a 



 16 

arquitetura, mas gradativamente implementar tais possibilidades na rede 

escolar como um todo. 

Sassaki (2003) compreende que uma escola para ser chamada de 

inclusiva tem que respeitar o estilo de aprendizagem e as múltiplas 

inteligências de seus alunos, aprender com eles o que deve ser eliminado, 

acrescentado ou diminuído nestas seis dimensões da acessibilidade que para 

ele significa: arquitetônica (remover barreiras), atitudinal (prevenção e/ou 

eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos, discriminações), 

comunicacional (verificação dos códigos e sinais de linguagem), metodológica 

(referente a técnicas, teorias, abordagens, métodos), instrumental (adaptação 

de materiais, aparelhos, equipamentos) e programática (sobre barreiras 

políticas, normas, portarias e outros instrumentos). Ele também atenta para as 

escolas construírem novos paradigmas, junto do alunado, em um novo pensar 

sobre a educação. 

Diante dessa necessidade de novos olhares e para ampliar o trajeto para 

uma cidadania plena, em seus direitos civis, sociais e culturais, uma 

terminologia se destaca na área cultural que é acessibilidade cultural. No 

Brasil, a gestão do Ministro Gilberto Gil aponta uma dimensão cidadã e 

inclusiva quando inicia em seu discurso de posse: “O Ministério não pode, 

portanto, ser apenas uma caixa de repasse de verbas para uma clientela 

preferencial”. No Plano Nacional de Cultura (BRASIL, 2010) de sua gestão, dos 

anos de 2010-2020, ele coloca como expectativa uma maior participação dos 

brasileiros na vida cultural, seja criando e ou tendo acesso, dentre elas “livros, 

espetáculos de dança, teatro e circo, exposições de artes visuais, filmes 

nacionais, apresentações musicais, expressões da cultura popular, acervos de 

museus, entre outros.”. Uma das metas desse mesmo PNC é que até 2020 os 

equipamentos culturais estejam atendendo aos requisitos legais de 

acessibilidade para fruição de pessoas com deficiência. (GRAEFF 

FERNANDES; CLOSS, 2013). 

A acessibilidade cultural é uma terminologia que vem ganhando destaque e 

é compreendida, segundo Parraf (2013) que o espaço, informação, 

programação, divulgação e ações educativas estejam ao alcance de todos, ou 

seja, independente da condição física, sensorial, intelectual ou comunicacional 

do espectador. De fato a área cultural, mesmo que timidamente, avança nesse 
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ponto tais como: a criação no Rio de Janeiro da primeira especialização na 

área da Acessilidade Cultural, em 2013 e ter como índice de eliminação no 

edital 1º/2015 da Secretaria de Cultura do Distrito Federal sobre projetos 

financiados pelo Fundo de Apoio a Cultura (FAC) propostas que não 

contemplassem ações na área da acessibilidade cultural. 

Vigotski (2001) citado por Pederiva e Tunes (2013) retrata que a arte seria 

o social em nós, uma atividade psicológica específica, com emoção, 

pensamento, reconhecimento de si, do outro e do mundo de maneira própria. 

Para ele a arte é a concentração de todos os processos da sociedade, 

biológicos, sociais e individuais, seria como equilibrar o eu e o mundo de 

maneira crítica e responsável com a vida. A arte educa porque desenvolve nos 

sujeitos a educação dos sentimentos.  

Mara Gabrilli, deputada federal com tetraplegia, ao falar sobre o Guia sobre 

Acessibilidade Cultural do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2012) revela: 

Deixo-me guiar pela música, pintura, cinema, literatura, dança, 
teatro e me alimento de novos conteúdos e emoções. Este guia 
que você tem em mãos traz roteiros acessíveis para que o 
público com deficiência possa expandir seus horizontes.(...) 
Entre teatros, museus, cinemas, centros culturais, casas de 
espetáculos e bibliotecas, o material traz locais que podem 
receber qualquer perfil de público, independente de condições 
físicas, sensoriais, intelectuais ou múltiplas – afinal, falamos de 
direitos preconizados por nossa legislação e que devem ser 
respeitados. 
Rir, chorar, cantar, observar ou, simplesmente, silenciar-se 
diante de um movimento são emoções que jamais serão 
subtraídas por uma deficiência. Convide alguém com quem 
queira expandir seu mundo e preencha-se de novos 
repertórios. 
Cultura e arte são alimentos para alma. 
Aproveite. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral: 

Compreender os sentidos e significados de atividades, projetos e intervenções 

artísticas e/ou culturais para professores e professoras de escolas inclusivas.  

 

3.2. Objetivos específicos: 

 Compreender os sentidos e significados de deficiência, inclusão nos 

currículos dos docentes; 

 Investigar os sentidos e significados assim como identificar projetos dos 

docentes sobre atividades, projetos e intervenções artísticos e/ou 

culturais; 

 Compreender a acessibilidade cultural nestes projetos e atividades 

artísticos e/ou culturais.  
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4. METODOLOGIA 

4.1) Tipo de Estudo  

O método de pesquisa adotado é de natureza qualitativa corroborado pela 

perspectiva proposta por González Rey, chamada de Epistemologia 

Qualitativa. Esta proposta oferece uma visão de pesquisa qualitativa, diferente 

dos princípios e critérios dominantes do positivismo, buscando resgatar a 

compreensão de subjetividade como elemento histórico-cultural nas diferentes 

atividades humanas com uma reflexão desvinculada de concepções 

apriorísticas na produção do conhecimento. (GONZÁLEZ REY, 2002). 

 González Rey (2002) concebe três princípios gerais que postulam a 

produção do conhecimento: a defesa do caráter construtivo interpretativo, a 

legitimação do singular e a compreensão da pesquisa como um processo 

dialógico. O primeiro refere-se à produção e construção de modelos 

compreensivos sobre uma realidade que não está pronta, não é linear e seu 

acesso é parcial e limitado pelas práticas cientificas. O segundo retrata sobre a 

valorização dos processos de construção intelectual na pesquisa, não 

remetendo necessariamente ao número de sujeitos envolvidos no estudo, mas 

sim a qualidade de formas de organização que apresentem características 

singulares de expressão. O terceiro princípio critica a denominada 

‘epistemologia da resposta’ e a aplicação seqüencial de instrumentos e enfatiza 

a complexa produção do sujeito pelos diversos percursos na pesquisa para a 

construção de conhecimento.  

4.2) Sujeitos 

Foram escolhidos três professores de diferentes escolas públicas, sendo 

um professor e duas professoras que trabalham em sala inclusiva. Os três 

professores trabalham em diferentes modalidades: dois atuam no ensino 

fundamental e uma no médio e nenhum deles é ou atua na área das artes 

dentro da escola. Eles foram nomeados de Professor 1, Professora 2 e 

Professora 3. Para a escolha dos sujeitos foi realizada uma investigação dentre 

as pessoas que se encaixavam no perfil e desejariam fazer parte da amostra. 
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O responsável pelos participantes assim como os próprios assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE antes dos procedimentos 

propostos para a pesquisa e autorizaram a utilização e a publicação das 

informações coletadas. Os sujeitos foram informados acerca do sigilo dos 

nomes e de quaisquer dados que poderiam identificá-los. 

 

4.3) Recursos Instrumentais para a produção de informações 

O recurso instrumental utilizado foi uma entrevista semiestruturada. A 

entrevista semiestruturada consiste, segundo a perspectiva de González Rey 

(2005), em uma dinâmica conversacional individual que tem como objetivo 

conduzir o sujeito a áreas significativas de suas experiências pessoais e tem 

como foco a interação dialógica e o desenvolvimento temático, por meio de 

guias, não se limitando a um mecanismo informal e mecânico de entrevista. A 

referida entrevista semiestruturada é composta inicialmente de onze questões. 

 

4.4) Procedimento para construção das informações 

  O princípio desta análise é considerado essencial para este método 

devido aos processos reflexivos que se integram e desintegram ao longo da 

produção teórica, que transbordam os processos de indução e dedução e estão 

em constante movimento (GONZÁLEZ REY, 2005). Este percurso de 

construção das informações é descrito desde os indicadores até a elaboração 

das zonas de sentido. Esta análise pressupõe uma elaboração de indicadores, 

que são construídos a partir dos elementos que mobilizam o sujeito, este 

processo é considerado dialógico e hipotético no processo de informações e 

culminam na formação de núcleos do sentido. Estes núcleos não são 

construídos de forma rígida e não são realizados pelos pontos mais freqüentes, 

e sim pelo o que mais significa para os sujeitos. Diante disso, elabora-se zonas 

de sentido, que valorizam o conhecimento e permitem a legitimidade de novas 

realidades acerca do que foi apreendido. 

Para a articulação das informações foi realizada uma leitura flutuante e 

atenta dos discursos transcritos do e das professoras a fim de estabelecer 

relações entre os nichos temáticos das zonas de sentido. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Inclusão Escolar: ainda uma luta. 

Sobre o trabalho com classes inclusivas, os docentes visualizam 

primeiramente as dificuldades em lidar, como aponta a Professora 2: “Significa 

muita luta. Muita mesmo. E sabemos que poucas são as pessoas que 

realmente lutam por isso.”. Tais desafios são pontuados especialmente em 

questões estruturais e atitudinais, como escolas sem acessibilidade 

arquitetônica, salas numerosas e pouca disponibilidade afetiva tanto do corpo 

docente quanto da comunidade escolar em trabalhar com e pela temática da 

inclusão. Porém, a presença da sala de recursos e de profissionais auxiliares 

na sala deixa os pesquisandos como uma sensação menor de isolamento e 

impotência. A professora 3 relata: “A inclusão escolar na teoria é uma coisa e 

na prática é outra.”.  

Para Sassaki (2003) não é um imperativo que uma sala inclusiva deva 

necessariamente ter uma redução de alunos, ele compreende que para 

acontecer um efetivo e eficaz processo de ensino- aprendizado é melhor atuar 

em grupos pequenos, independente de ter alunos com demandas específicas, 

pois o autor compreende como ofensivo relacionar deficiência com ‘trabalhão a 

mais’, como relata o mesmo. Para Sassaki, a compreensão da inclusão escolar 

nas seis áreas de acessibilidade proposto por ele dificulta a sobrecarga da 

comunidade escolar. Somente um dos professores conseguiu analisar e 

descrever seu ambiente de trabalho pela ótica do autor. 

Em relação as estratégias de como lidar com estudantes com deficiência 

Barbosa (2011) relata que um dos desafios da inclusão escolar é mais do que 

cursos preparatórios na área e sim ter o comprometimento, o acolhimento do 

outro na sua inteireza e as trocas colaborativas para não encerrar as relações 

em estigmas ou exílios relacionais. A professora 2 apontou sua dinâmica 

profissional enfocando nessa parte relacional: 

 “Mas, eu tento fazer a minha parte conversando com os professores, 

envolvendo e desenvolvendo o olhar para a diversidade dos alunos (...). Tento 

fazer com que os alunos se sintam bem, fazendo sempre acolhimentos, 

conversas e acordos quando algum tipo de preconceito acontece (...). Precisa 
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querer, gostar e respeitar esses meninos. E usar estratégias diferentes para 

pessoas diferentes.”. 

Metodologicamente, os docentes relatam a importância do contexto do 

alunado, escola-família-sociedade, estarem integrados para uma educação de 

qualidade e todos apontaram diferentes métodos de ensino-aprendizado de 

acordo com suas vivências e experiências acadêmicas, como a utilização de 

relatos de vida e elaboração de mapas mentais. Todos relataram a importância 

de enxergar seu público de forma diferenciada e única como assinala vários 

autores - entre eles Kelman (2010), Beyer (2006) e Dias (2013) - sobre a 

necessidade de se compreender a heterogeneidade, a diversidade e as 

singularidades no desenvolvimento para ampliar a pedagogia nas diferentes 

respostas do ensinar. 

 

 Arte nas escolas: um papel secundário, se não terciário. 

O significado das artes para os docentes é de extrema relevância, eles a 

associam ao autoconhecimento, a pluralização das formas de expressão, 

exploração da imaginação e a possibilidades de conhecer o mundo. Uma 

delas, a professora 3, confirma: “Nesse mundo careta, explorar a imaginação e 

o mundo das ideias para potencializar as habilidades artísticas é fundamental”.  

Porém, no cotidiano escolar o que se percebe é um demérito sobre a 

questão. As atividades artísticos-culturais se reduzem a eventos escolares 

anuais ou semestrais interdisciplinares, como feira de ciências ou passeios 

extracurriculares em exposições artísticas da cidade. Sobre a exploração deste 

recurso dentro de sala de aula eles comentam que fica designado para a sala 

de recursos ou na disciplina de artes e somente uma comentou que já realizou 

um projeto artístico-cultural em sua disciplina. A concepção tradicional de 

ensino é questionada por Moura (2005) quando indaga até onde a escola 

fomenta de fato a valorização da arte como um conhecimento importante e se 

existe nas escolas espaços de integração entre sensibilidade e cognição.  

O autor referido acima sublinha a resistência e rigidez para mudanças na 

realidade escolar no trabalho pedagógico e docente gerando por vezes práticas 

burocráticas, sem compromisso e pouco significativa para aprendizagem. Tais 

relatos confirmam esta visão: 
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“A arte é um canal de expressividade ímpar, uma vez que 
permite outros níveis de comunicação. No entanto, a própria 
estrutura disciplinar do sistema educativo relega as artes a um 
papel secundário, se não terciário.” (Professor 1). 
 
“Tinha muita vontade de levar os alunos para museus e 
passeios culturais extraclasses, porém, possuo mais de 300 
alunos e fica inviável.” (Professora 3). 

 

A acessibilidade cultural, para os pesquisandos, fica na responsabilidade 

da sala de recursos ou é visualizada nos eventos anuais/semestrais da escola. 

Apesar de todos atuarem em turmas inclusivas, não existe uma coparticipação 

para uma efetiva inclusão entre os membros da escola, como manifesta a 

professora 3: “Como essas atividades ficam com a sala de recursos não 

saberia responder, pois não tive de adaptá-los”. Eles também não conseguiram 

pensar em metodologias ou estratégias específicas de atividades e 

intervenções artísticos-culturais para pessoas com necessidades educativas 

especiais. Melo (2011) retrata a banalização do conceito de inclusão no qual é 

utilizado indiscriminadamente nos espaços escolares, mas perde-se o foco do 

sentido mais amplo do seu termo que vai além do processo educacional formal 

das pessoas com deficiência, mas diz respeito aos mais diferentes aspectos e 

processos do aprender em um pensar mais ampliado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O acesso ao patrimônio artístico e cultural da humanidade não somente é 

um direito a todos, mas é um respeito a condição humana de sujeitos históricos 

e produtores de cultura (MOURA, 2005). As instituições, com força intrínseca 

no dialogar, podem auxiliar na formação artística dos sujeitos proporcionando 

novos significados ao mundo, como assinalado pelos pesquisandos. Porém a 

linguagem artística ainda é relegada em detrimento de outros processos ditos 

mais valiosos como referencia os mesmos. 

Pederiva e Tunes (2013) discutem o sentido psicológico que a arte atravessa 

no tempo histórico e reconhece a proximidade estruturante de uma obra na 

subjetividade social e individual. Esta é uma proposição fundante nos docentes 

pesquisados, porém no cotidiano dos mesmos isto se torna uma falsa premissa 

ao ignorarem e distinguirem os processos artísticos nas práticas escolares. 

Compreende-se que o currículo de uma disciplina não deve deixar de ser 

orientado pelas diretrizes básicas estabelecidas e que teoria e conceitos não 

precisam estar subsumidos para ocorreram intervenções artísticas, mas sim 

que a arte pode ser instrumentalizada e ser subsidiária para lidar com as 

questões do ensino tradicional e formal. 

Apesar do reconhecimento dos sujeitos de investimentos diferenciados para 

pessoas com deficiência e das singularidades do desenvolvimento ainda há um 

discurso vazio e trivial nas intervenções escolares com este público, 

especificamente no acesso e desenvolvimento de atividades artísticos-

culturais. Ademais, a construção de estratégias educativas são preteridas a 

profissionais e eventos específicos. 

Por isso emerge-se intervenções apropriadas a este contexto e que possa 

auxiliar tanto o corpo docente quanto o discente. Curioso o sistema de políticas 

culturais e educacionais do nosso país que oferece amplo acesso a população, 

mas sua intersecção ainda ser uma pendência e considerado um devir. Urge 

uma coesão nas políticas. 

Assim como é eminente a literatura ampliar estudos sobre a acessibilidade 

cultural no contexto escolar e demais pesquisas que consigam visualizar os 

demais atores da educação em relação as propostas artísticas. 
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ANEXO A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Investigadores 

Professora Orientadora: Maria Aparecida Curupaná da Rocha de Mello e 
Ulisdete Redrigues de Souza Rodrigues 

Orientanda: Luiza Martins Costa 

Instituição: Universidade de Brasília – UnB 

Contato comitê de ética:  

Contato dos investigadores:  

(061) 83403463 / curupana@gmail.com (Maria Aparecida) 

(061) 96092865 / luiza.mcosta@uol.com.br (Luiza) 

Título: 

 Acessibilidade Cultural: Os sentidos subjetivos de intervenções, ações e 
atividades artísticos e/ou culturais para professores e professoras de 
escolas inclusivas.  

Descrição e objetivo do estudo  

Este é um trabalho de Monografia do curso de Especialização em 
Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar do Instituto de 
Psicologia da UnB. Seu propósito é construir informações sobre os sentidos e 
significados de projetos e atividades artísticas e/ou culturais para professores e 
professoras de escolas inclusivas, bem como identificar os projetos 
artísticos/culturais da escola ou externo a ela e explorar como é a 
acessibilidade cultural nestes projetos. Para tanto, será realizado uma 
entrevista semi-estruturada com professores e as professoras. 

 Ressalta-se também que a participação nesse trabalho é 
absolutamente voluntária.  

 

Este estudo poderá contribuir, a partir de uma interação dos sujeitos com 

os instrumentos e materiais apresentados, uma possível reflexão sobre os 

sentidos e significados da arte, especificamente no ambiente escolar, e uma 

reformulação na percepção e nas práticas docentes em relação aos projetos 

artísticos/culturais, tentando contribuir para a ampliação dos trabalhos nesta 

área específica do conhecimento. 

mailto:curupana@gmail.com
mailto:luiza.mcosta@uol.com.br
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Confidencialidade a Avaliação dos Registros 

  
A participação neste estudo será confidencial e as anotações serão 

apenas mostradas para o pesquisador e autoridades normativas da equipe da 

referida especialização com o objetivo de garantir informações da pesquisa. A 

identidade dos entrevistados/das entrevistadas permanecerá sempre em 

confidencialidade, não sendo citados nomes na pesquisa.  

 

Direito à retirada do Estudo 

  

Eu,_____________________________________________________________, 

tenho direito a fazer qualquer pergunta sobre as questões de privacidade e ética 

relacionadas a este estudo.   

Tenho ainda o direito de retirar minha participação a qualquer momento. 

  

Participação Voluntária 

  

Eu,_____________________________________________________________, 

recebi a explicação de que minha participação será voluntária.  

 É dado a mim o direito de recusar a participação neste estudo. Esta recusa não 

acarretará em retaliações de qualquer tipo. Tenho o direito de manter uma cópia 

assinada deste documento. 

  

Consentimento Pós-Informação 

  

Por estar devidamente informado e esclarecido sobre o conteúdo deste termo, 

expresso, livremente, o consentimento da minha participação como sujeito desta 

pesquisa. 

                           

                           

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                            Participante da Pesquisa                                                                 

 

  

  

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                          Professora Orientadora 

 

____________________________________________                     _____/_____/_____ 

                                   Orientanda 
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ANEXO B 

Roteiro de Entrevista 

 

- Dados demográficos do sujeito: 

Sexo:  

Quantidade de estudantes com deficiência: 

Singularidades das deficiências: 

 

1) O que é deficiência para você? Como trabalhar com estudantes com 

necessidades educativas diferentes do padrão de normalidade imposto? 

2) O que significa um trabalho inclusivo no contexto escolar? 

3) Como é construído o currículo da sua disciplina? Quais pontos destacaria 

como sendo um diferencial em sua disciplina? 

4) O que um professor precisa para trabalhar com classes inclusiva? 

5) Como se dá a acessibilidade em sua escola: acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal? 

6) E a acessibilidade cultural? 

7) Como sua escola compreende atividades artísticas? Quais projetos 

artísticos/culturais existem ou já existiram na sua escola? 

8) Como você compreende a arte no contexto escolar para o público com 

deficiência? 

9) Quais os significados de trabalhar com a arte para esta população? 

10) Já utilizou algum material ou elemento artístico ou já levou para passeios 

artísticos/culturais fora da escola? 

11) Como adaptar atividades, passeios ou projetos artísticos para pessoas com 

deficiência? 

 

 

 

 

 


