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Resumo: 

 

Como produto externo para representação 
subjetiva do ser humano, conforme expresso nas 
Diretrizes Curriculares de Arte (2008), a Arte, 
constrói-se como uma forma de produção social, 
de organização do pensamento e modo de 
transformar a experiência vivida em objeto de 
conhecimento. Partindo deste princípio, esta 
Unidade Didática apresenta considerações 
relevantes a respeito do deficiente intelectual e a 
relação do ensino de Arte na construção da 
linguagem e do conhecimento de alunos 
deficientes intelectuais, passando pelas relações 
sociais e estimulando a produção artística visual.  A 
metodologia utilizada visa o levantamento de 
referenciais teóricos acerca da deficiência 
intelectual, da linguagem e da cultura visual, como 
ainda propostas metodológicas fundamentadas em 
autores referenciados que podem contribuir no 
processo ensino e aprendizagem do indivíduo que 
participa de atividades voltadas à produção 
artística visual. Esta produção didática tem como 
objetivo investigar as produções artísticas visuais 



em que os fazeres se articulam por intermédio de 
várias ações conectadas, com participação ativa do 
indivíduo e progresso significativo em relação ao 
conhecimento construído e ampliação do 
relacionamento social, bem como auxiliar os 
professores a desempenharem seu papel de 
mediador da aprendizagem nesta área de 
conhecimento.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 A Unidade Didática “A produção artística visual do deficiente intelectual nas 

aulas de Arte” é uma produção didático-pedagógica apresentada ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE –, da Secretaria da Educação do Paraná - SEED. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, (Lei nº 

9.394/96), a Educação Especial deve ser entendida como modalidade da educação 

escolar e, como instituído nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 

Educação Básica (2001), faz-se necessário uma proposta pedagógica que garanta a 

educação escolar e promova o desenvolvimento das potencialidades dos alunos que 

apresentam Necessidades Educacionais Especiais - NEE. 

Ressaltando-se que uma educação inclusiva deve respeitar as diferenças dos 

alunos no processo educativo, buscando a participação, o desenvolvimento e a 

formação de todos os envolvidos, o professor tem a função de despertar seu aluno para 

o conhecimento que se instaura a partir da vivência prática e transformadora do pensar 

e do agir, efetivando suas ações ao adotar práticas pedagógicas. Como também ao 

buscar estratégias e metodologias diversificadas, que atendam às necessidades 

específicas de cada aluno. 



Diante disso, o ensino de Arte pode levar à transformação e ao desenvolvimento 

do aluno, pois utilizar a produção artística visual como meio de relacionamento, 

possibilita oportunidades de mudanças no comportamento e nas atitudes dos alunos, 

além de colaborar com suas interações interpessoais, capacitando-o à comunicação, à 

socialização, à imaginação, à criação e à transformação. 

Payreson (1989, p. 29), apresenta “três definições tradicionais: a arte como fazer, 

como conhecer ou como exprimir”. Para o autor a Arte, em todo seu processo, é 

invenção, é um fazer pensado, uma práxis criadora, isto é, um produto da vida humana 

concretizada em objetos artísticos.  Uma atividade artística deve estar voltada ao 

conceber, fazer, criar, perceber, ler e interpretar tais produtos, que leva as pessoas à 

compreensão, ao conhecimento de ordem cognitiva, sensível e sócio-histórica. 

Como produto externo para representação subjetiva do ser humano, conforme 

expresso nas Diretrizes Curriculares de Artes (2006), a Arte constrói-se como uma 

forma de organização do pensamento, como modo de transformar a experiência vivida 

em objeto de conhecimento que se inicia por meio de sentimentos, de percepções e da 

imaginação. Neste sentido, o envolvimento com as atividades artísticas, gera um 

desenvolvimento gradativo e dinâmico em todos os indivíduos, podendo nos alunos 

com deficiência intelectual e múltipla deficiência resultar num maior desenvolvimento 

global, pois produz resultados de forma contínua e significativa. 

O que até então, parece evidente dentro da força transformadora que a Arte 

proporciona, depara-se na dificuldade de entender o processo criativo de indivíduos 

com deficiência intelectual. Tal processo abarca a sua interação com os outros, sua 

visão para com o mundo por meio de representações e dos processos psicológicos e 

intelectuais, sem deixar de considerar as potencialidades cognitivas dos mesmos. 

 Na prática profissional, no âmbito da Escola de Educação Básica na Modalidade 

de Educação Especial, percebe-se que os alunos deficientes intelectuais, em sua 

maioria, necessitam deste atendimento educacional especializado e/ou apresentam 

transtornos em relação à personalidade, à interação social, à comunicação e ao 

comportamento. 



A partir da observação do cotidiano desses alunos, observou-se que além do 

transtorno acoplado à deficiência intelectual, os alunos apresentam ora ausência de 

iniciativa, ora desmotivação para um processo de criação em artes visuais. 

Este contexto gerou uma inquietação, um desafio a ser investigado, a ser 

pesquisado, tendo como propósito a elaboração de atividades práticas para as aulas de 

Arte, a fim de garantir um melhor desempenho em relação ao compromisso de 

educadora. Desta forma, tornando possível o desenvolvimento destes alunos, com 

propostas direcionadas à produção artística visual que possibilitem oportunidades 

efetivas para a construção de conhecimento e de linguagem do aluno deficiente 

intelectual. 

Assim, esta produção tem como objetivo apresentar a importância da relação da 

Arte enquanto produção e imagem na construção do conhecimento de alunos 

deficientes intelectuais, passando pelas relações sociais e estimulando a produção 

artística visual. Para tanto, apresenta de forma teórica o processo histórico e a definição 

da deficiência intelectual, bem como referenciais sobre a arte visual e produção visual, 

estruturados por meio de pesquisas e levantamento bibliográfico de propostas artísticas 

que permitem ao aluno estabelecer relações da produção visual com o outro, 

produzindo conhecimento nas aulas de Arte. 

O trabalho sugere meios que conduzam o aluno a expressar-se na linguagem 

visual e acreditar que a arte possibilita oportunidades efetivas de aprendizagem, ou 

seja, contribui para a construção de conhecimento e de linguagem. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA – CONCEITO DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

Desde o termo utilizado mais recentemente: deficiência intelectual, o caminho 

percorrido nesta área passou por inúmeras denominações segundo a Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná - Departamento de Educação Especial e Inclusão 

Educacional (2009), entre elas: retardo mental e deficiência mental. No decorrer da 

história, houve também variações conceituais e de aceitação social que direcionaram 

mudanças marcantes até os dias atuais, registrada por formas diferenciadas de ver o 



indivíduo com deficiência intelectual, que passou pelo abandono e extermínio na 

Antiguidade, superproteção na Idade Média, segregação, integração e, mais 

recentemente, o processo de inclusão. 

No Renascimento, o surgimento das ciências provoca a busca por explicações 

para as causas das deficiências. Na Idade Moderna, foi uma etapa científica em que se 

desenvolveram ações de tratamento médico das pessoas com deficiência, surgindo 

também o Paradigma da Institucionalização que, para a autora Aranha (2001, p.3) 

“fundamentava-se na idéia de que a pessoa diferente, não produtiva, estaria melhor 

protegida e cuidada se mantida em ambiente segregado, à parte da sociedade mais 

ampla”. Essas pessoas ficavam mantidas isoladas e longe do convívio de seus 

familiares em locais denominadas Instituições Totais, onde passavam toda sua vida, a 

título de proteção, tratamento ou processo educacional. 

A partir da Idade Contemporânea, a integração das pessoas com deficiência na 

sociedade, fundamentou-se na ideologia da normalização que, segundo Aranha (2001, 

p.15), “representava a necessidade de introduzir a pessoa com deficiência na 

sociedade, ajudando-a a adquirir as condições e os padrões da vida cotidiana o mais 

próximo do normal, quanto possível”. 

Neste contexto, o princípio norteador percebe a pessoa limitada, mas, percebe 

também suas potencialidades, ou seja, um ser capaz e com possibilidades de 

aprendizagem. Para tanto surge alternativas em função de suas necessidades 

educacionais, para aqueles que não conseguem se desenvolver no sistema regular de 

ensino como escolas e/ou classes especiais em escolas públicas (PARANÁ, 2009). 

A integração das pessoas com deficiência intelectual foi iniciada com a proposta 

de um novo modelo de convivência social calcada no trabalho com o aluno fora do 

contexto social, o Paradigma de Serviços, onde deveriam ser preparados para sair da 

segregação para depois adaptar-se às exigências da escola regular. Contudo, a partir 

dos anos 90 até os dias de hoje destaca-se uma etapa de inclusão por meio de 

mudanças na estrutura da sociedade e da educação escolar: adaptando-se às 

necessidades do aluno e trabalhando a diferença, sem tirar o aluno do convívio social, 

instituiu-se o Paradigma de Suportes (ARANHA, 2001).  



Ocorreram, portanto, mudanças significativas da terminologia no campo da 

saúde, em relação à deficiência intelectual. Neste sentido, vale ressaltar que os termos 

foram utilizados para nomear a pessoa com deficiência diante do processo inclusivo e 

este acontece graças às políticas e às intervenções decisivas e afirmativas no processo 

de desenvolvimento do indivíduo e do reajuste da sua realidade social. Assim, o 

conceito de deficiente intelectual tem uma relação estreita com as concepções sociais, 

políticas, econômicas e ideais que nortearam cada período da história. 

De acordo com a Associação Americana de Deficiência Intelectual e de 

Desenvolvimento - AADID (2010), a definição mais atual considera deficiência 

intelectual como uma deficiência caracterizada por limitações significativas no 

funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo que abrangem muitas 

habilidades práticas e sociais de vida diária e que se originam antes dos 18 anos. Para 

esta Associação, o funcionamento intelectual refere-se à inteligência, à capacidade 

mental geral, como o aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, entre outros.  

Nestas perspectivas, a deficiência intelectual pode ser caracterizada por um 

quociente de inteligência (QI) inferior a 70.  Esta classificação tem importantes 

implicações para o sistema de prestação de serviços para pessoas com esse tipo de 

deficiência. 

Como sistema de classificação dos transtornos mentais com diagnóstico da 

deficiência intelectual, a Organização Mundial da Saúde (OMS) adota a Classificação 

Internacional de Doenças – CID – 10 (2006), que admite a mensuração de QI, como 

definidora da deficiência. Tendo a seguinte classificação: retardo mental leve, 

moderado, grave, mental profundo, outro retardo mental e retardo mental não 

especificado. Ainda propõe outro sistema de classificação, cuja organização envolve 

funções mentais, estruturas do corpo e atividades de participação contextualizadas e 

pautadas num referencial teórico, de acordo com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, publicada em 2004. 

Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM – 5 

(2014), a Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), consiste 

no transtorno procedente no período de desenvolvimento que inclui déficits funcionais, 

tanto intelectuais, significativamente abaixo da média, quanto adaptativos, nos domínios 



conceitual, social e prático. E apresenta três critérios para diagnóstico a serem 

preenchidos: 

 

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 
planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 
aprendizagem pela experiência confirmados tanto pela avaliação clínica 
quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. 

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 
padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a independência 
pessoal e responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de 
adaptação limitam o funcionamento de uma ou mais atividades diárias, 
como comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos 
ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na 
comunidade. 

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período de 
desenvolvimento (NASCIMENTO, 2014, p.33). 

 

De acordo com as definições propostas pela Classificação Internacional de 

Doenças – CID 10 (2006) e pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais – DSM - 5 (2014), o diagnóstico médico é bastante utilizado para a tomada de 

decisões em diferentes setores da vida do indivíduo e, em relação ao campo 

educacional, complementa ou define avaliações psicopedagógicas (BRASIL, 2006). 

Atualmente, a deficiência intelectual pode ser explicada por meio de avaliações 

de acordo com as dimensões: 

 

Dimensão I – habilidades intelectuais: capacidade geral que envolve o 
raciocínio, planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato, 
compreensão de ideias complexas, rapidez de aprendizagem e aprendizagem 
por meio de experiência (avaliados através de testes de inteligência). 
Dimensão II – comportamento adaptativo: o funcionamento adaptativo é o modo 
como uma pessoa enfrenta efetivamente as exigências comuns da vida e o 
grau em que experimenta certa dependência pessoal compatível com sua faixa 
etária, bem como a bagagem cultural do contexto comunitário em que está 
inserida. Divide-se em habilidades conceituais (aspectos acadêmicos, 
cognitivos e de comunicação), sociais (competência social) e práticas (exercício 
da autonomia). 
Dimensão III – participação, interações, papéis sociais (participação na vida 
social). 
Dimensão IV – saúde: condições de saúde física e mental. 
Dimensão V – contextos (ambiental e cultural): condições em que a pessoa 
vive, relacionadas à qualidade de vida (PARANÁ, 2013, p.10). 
 
 

Portanto, são considerados indivíduos com deficiência intelectual aqueles que 

apresentam baixo nível de inteligência e limitações em relação à adaptação social, 



assim como dificuldade nos processos de aprendizagem, no desenvolvimento e na 

participação na vida cotidiana e em grupo.  

E, tratando-se da deficiência intelectual e múltipla deficiência, os 

comprometimentos tornam-se mais sérios, a intensidade de suas limitações e 

necessidades especiais torna a oferta de apoio fundamental, merecendo atenção 

prestada em segmentos como Escolas Especiais e/ou Atendimento especializado, bem 

como flexibilização e adaptações curriculares e o desenvolvimento de atividades 

pedagógicas diferenciadas por meio de metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados. 

Segundo os estudos de Vygotsky (1999; 2003), uma criança com deficiência 

evolui cognitivamente, seguindo as mesmas leis naturais que regulam o 

desenvolvimento infantil de qualquer criança normal, de outra maneira diferenciada, e a 

partir do contato e da interação com o meio social, ela constrói seu conhecimento. 

Neste contexto, o estado particular de aprendizagem de um deficiente intelectual 

também apresenta uma dinâmica de pensamento com possibilidades sempre abertas 

para o seu desenvolvimento, merecendo ser inserido num contexto e levado ao mais 

alto nível de progresso possível, através de práticas educacionais. 

Na Educação Especial, a escola deve resgatar seu papel ao repensar sua prática 

e ensinar com a Arte, acreditando no potencial de aprendizagem do deficiente 

intelectual para que seja capaz de construir conhecimento. 

 

 

LINGUAGEM VISUAL: A IMAGEM NA ARTE 

 

Vygotsky (1999, p. 57), pioneiro ao propor a interação entre a arte e a psicologia, 

afirma que “a arte é trabalho do pensamento, mas de um pensamento emocional 

inteiramente específico”, no qual é necessária a imagem para realizar a interpretação, 

em que o significativo faz sentido e leva à produção de saberes, à construção do 

conhecimento. 

Diante de tal consideração, é importante salientar a definição de imagem que 

segundo Joly (1996 apud BUENO, 2002, p. 123) é: “[...] algo que, embora nem sempre 



remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, 

depende da produção de um indivíduo: imaginária ou concreta, a imagem passa por 

alguém que produz ou reconhece” (JOLY, 1996, p.13). 

Já do ponto de vista de Bueno (2002, p.125), a imagem é um “registro, que 

envolve a interioridade, contemplação e desencadeia a atribuição de significados”, 

constituindo um processo criativo de transformação, de representação, levando a 

expressão da individualidade do aluno inserido num contexto e pode receber influências 

do meio social. A autora afirma que “a imagem na produção artística revela o esforço de 

explicar a ideia, o pensamento e a visão. É a representação simbólica da realidade, do 

mundo interior e exterior.” 

A imagem está associada à representação visual de formas, no enfoque da arte, 

por intermédio o desenho, esculturas, pintura, gravura, fotografia, dentre outras. Assim, 

Bueno (2002), enfatiza que a imagem vem a ser: interpretação e atribuição de sentido, 

em que o processo de produção revela o universo de cada ser, no seu olhar, na sua 

visão de mundo, num contexto de interação social. 

Aumont (1993), em seus escritos, estrutura a imagem visual como um processo 

fisiológico do olho perante a percepção visual, pela mecânica da luz, associada aos 

processos psíquicos e sociológicos. Neste sentido, o olhar se relaciona com as 

representações estéticas da imagem construídas ao longo da história, existindo uma 

relação entre a imagem e o ser inserido dentro de um espaço social, em um 

determinado tempo. 

Na visão de Kant (1999 apud BUENO, 2002, p. 46), são duas as formas de 

aquisição de conhecimento: pelo entendimento e pela sensibilidade. O entendimento 

tem como objetivo sintetizar as intuições da sensibilidade e a capacidade de produzir 

conceitos. A sensibilidade, de representar os objetos no tempo e no espaço, de acordo 

com as percepções dos sentidos. 

Dessa forma, o estímulo externo, dado como imagem visual, atua sobre os 

sentidos e sobre a vivência construída com as interações entre apreciação, 

experimentação, criação e transformação. Estas geram significados e conteúdos, em 

que o fazer artístico torna-se um exercício de sensibilidade e de desenvolver-se no 

conhecimento sensível. 



Segundo Arnheim (1989, p. 249), “a aparência perceptiva é o campo que dá 

origem a toda concordância cognitiva.” Há necessidade de distinguir estímulo sensorial, 

que “vitaliza as funções biológicas de maneira bastante indefinida” e, também, desafio 

perceptivo, “onde as pessoas se defrontam com uma situação exterior de tal modo que 

suas capacidades de aprender, de interpretar, de elucidar, de aperfeiçoar-se são 

mobilizadas (ARNHEIM, 1989, p. 250)”. Neste sentido, principalmente as crianças 

precisam de experiências com coisas visíveis para assim compreenderem a realidade. 

 A imagem retratada pela Arte, de acordo com Meira (2003), agrega significados, 

formas e comportamentos do dia a dia, de exteriorização de subjetividades e, ainda, 

contempla exercícios da criatividade. Ao desenhar, pintar ou criar uma escultura está 

implícito os processos de organização de espaço, definição de formas e composição de 

planos. 

A respeito da teoria semiótica greimasiana, Pillar (2012, p. 4) alega que “não 

existe o sujeito e objeto separadamente, eles se constroem em relação” e acrescenta 

que “a leitura da imagem é uma relação entre o sujeito-leitor e o sujeito-obra, no qual 

ambos interagem na produção de sentidos, na criação de significados”. Neste sentido, a 

autora assevera que a linguagem falada juntamente com a imagem traz o conteúdo da 

mensagem. 

Conforme Pillar (2012, p. 2), “criar imagens e pensar sobre as artes visuais, 

sobre uma imagem, o que ela mostra e como ela mostra, é ler, é atribuir-lhe um 

significado, é estabelecer uma relação de produção de sentido”. Do ponto de vista da 

autora, “a semiótica vai tratar o outro, o objeto/obra, como sujeito. Todos são sujeitos 

que interagem”. Sendo assim, as produções visuais dos alunos fazem sentido e, obras 

de outros artistas, são imagens que em suas estruturas têm significado e será preciso 

levá-lo a olhá-las e refletir sobre elas. Neste sentido, o papel do professor é de mediar 

esta relação para que o aluno possa construir significativamente seu conhecimento.  

Existem diversos autores que enfatizam a questão da leitura da imagem, sendo 

inúmeras as abordagens: informação, descrição, análise, crítica, entre outras. Quando 

se foca a leitura semiótica da imagem, procura-se conhecer nos alunos, como o 

conhecimento significativo se constrói diante de produções visuais, na relação entre ele 



com sua obra, situação e pessoas, verificando-se que na leitura da imagem, a relação 

que o aluno obtém com o objeto/obra transforma-se em conhecimento. 

 Nesse aspecto, Bueno (2002, p.126) ressalta que “a leitura da imagem 

produzida, inserida em um olhar contextualizado, provoca o modo de se ver, 

envolvendo modo de ser, que desencadeia uma forma diferente de ver”, tornando-se 

um meio de comunicação, com elementos visuais e apropriação por parte do aluno. 

No que diz respeito ao desafio perceptivo na Arte, para a sua consolidação, fica 

claro a mediação por parte dos professores, por meio de estimulação sensorial, 

intensificando assim tal desafio, também relacionado à subjetividade, à percepção 

háptica (refere-se ao sentido tátil e à cinestesia) e à expressão. Dessa forma, torna-se 

imprescindível apresentar referências visuais que permitam a criação, para que dentro 

do seu ambiente inicie uma relação funcional e possam ser compreendidas pelo próprio 

aluno. 

Por isso é importante que a escola estimule a interação do aluno com o seu meio 

sócio-cultural, com o desenvolvimento de experiências sensoriais como o tocar, o ver, o 

ouvir, o cheirar e o saborear. Esses estímulos favorecem a sensibilidade criadora, 

reafirmando que a construção do conhecimento envolve todos os órgãos dos sentidos e 

se consolida numa aprendizagem significativa por meio da Arte. 

 

 

A CULTURA VISUAL COMO ALIADA À CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

É pela cultura visual que se tem uma melhor compreensão do ser humano e das 

transformações do mundo que o cerca, contribuindo para sua emancipação desde 

criança até a vida adulta. Essas idéias são defendidas por Hernàndez (1999) quando 

afirma que a cultura visual enuncia que estamos num mundo atual, não podendo 

desprezar o que vemos (outdoor, computador) e sim, tomar a informação como 

conhecimento, apoio, internalizar e pôr em prática, vivenciando juntamente com o 

educando este contexto. 

No que se refere à educação, Hernández (1999, p. 128) aponta que é de suma 

importância cruzar olhares ao ensinar arte, vinculando objetos artísticos e 



manifestações culturais.  Para o autor, “isso significa aceitar que os objetos não têm 

vida, mas sim adquirem sentido pela experiência de quem os olha e os possui. Mas, ao 

mesmo tempo os objetos são uma fonte de conhecimento”. Neste sentido, a cultura 

passa a compor um sistema organizado de significados e símbolos que permitem ao ser 

humano modificar comportamentos, expressar sentimentos e formular juízos, dando 

enfoques diferentes à arte. 

Como o indivíduo deficiente intelectual possui estruturas cognitivas cujo 

desenvolvimento é prejudicado pelas limitações de natureza orgânica, déficits motores 

e sensoriais e muitas vezes podem estar associadas e dificultam sua interação com o 

meio, percebe-se que é coerente abordar a teoria interacionista, no sentido de que a 

influência do meio é significativa no desenvolvimento deste indivíduo.  

Acrescentando a isso, Vygotsky (1989) salienta a questão da aprendizagem da 

língua como fenômeno social e cultural. Este estudioso acredita que a linguagem 

exerce um importante papel mediador entre o indivíduo e o objeto do conhecimento, 

consistindo num sistema simbólico básico entre as pessoas, em que a educação deve 

oportunizar ao educando o desenvolvimento de potencialidades. E certamente, a partir 

de interpretações que o educando obtém por meio de materiais do mundo externo, com 

a Arte estabelece um modo de pensamento e conhecimento. 

Diante disso, em seus escritos sobre a Psicologia da Arte, o autor afirma que na 

obra de arte encontramos os elementos que persistem nas palavras e comenta que na 

obra de arte a imagem tem ligação ao conteúdo, como na palavra a representação tem 

relação à imagem sensorial ou ao conceito, com o emprego do termo “ideia” 

acrescenta,  

 

[...] o caráter de símbolo ou imagem da palavra equipara-se à sua poeticidade 
e, deste modo, o fundamento da emoção artística passa a ser o caráter de 
imagem cuja natureza geral é constituída pelas propriedades comuns do 
processo intelectual e cognitivo (VYGOTSKY, 1999, p.34). 

 

Desta forma, ao apreciar uma obra de arte, retratada pela imagem que é 

linguagem, o educando passa a interagir no processo do conhecimento a partir da sua 



relação com o objeto. E por meio da leitura de obras, segundo Martins, constata-se que 

é importante 

 

[...] a necessidade de contextualização histórica e cultural da produção artístico-
estética da Humanidade, no processo de ensinar/aprender arte, assim como a 
necessidade da percepção e construção de conceitos artísticos que 
fundamentam esse contexto (MARTINS, 2010, p.75). 
 

Nesta perspectiva, na produção visual, a imagem articula elementos visuais para 

sua ordenação, composição e transformação. Tais produções artísticas envolvem 

expressão pessoal de valores, significados, sentimentos e relações entre linguagem e 

cognição. 

A Arte, como forma de linguagem, possibilita um desenvolvimento das pessoas, 

construindo e transformando conhecimento narelação entre o processo artístico e a 

produção visual, seja do mundo exterior ou do próprio aluno. 

 

 

A ARTE NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A Arte apresenta uma diversidade cultural de expressão, articula o indivíduo com 

o mundo. Tratar a Arte como conhecimento é o ponto fundamental e condição para 

muitos estudos nesse enfoque, pois compreende o pensamento (razão, raciocínio), é 

uma modalidade do saber que envolve “processos mentais de raciocínio, memória, 

imaginação, abstração, comparação, generalização, dedução, indução, 

esquematização” (CASTANHO, 1982, p.18) para a formação da identidade e para que o 

ensino e aprendizagem tenha significado e sentido. Ela possui muitos significados, pois 

depende do olhar construtivo de quem a vê e a analisa. 

Como mostra Vygotsky (1999 apud BUENO, 2002, p. 31), faz-se relevante o fato 

de se utilizar um sistema de signos (a linguagem, a escrita, as imagens) para estruturar 

o pensamento e, consequentemente, construir conhecimentos. Ao pensar a Arte em 

suas possibilidades cognitivas e intelectuais, Vygotsky propõe uma interação entre a 

arte e a psicologia.  



A tendência sociointeracionista de Vygotsky permite o conhecimento das 

manifestações culturais, bem como o despertar da imaginação e do desenvolvimento 

no processo de criação, utilizando-se de todos os equipamentos e de ferramentas 

disponíveis pelo ensino das linguagens: envolve a apreciação (interpretar obras 

artísticas); produção (fazer e desenvolver um percurso de criação); conhecer e reflexão 

(contextualizar e pesquisar) considerando o contexto social, cultural, educacional. 

Lembrando que produção artística é a chance para o aluno desenvolver percurso 

próprio. 

De acordo com Varela (1986 apud SILVA e ARAÚJO), o espaço da Arte 

Educação exerce amplo papel integrador, plural e interdisciplinar, é agente 

transformador na escola e na sociedade em que arte e educação são produtos culturais 

e precisam se entendidos no contexto das culturas mesmo não havendo uma noção 

válida para todas as culturas e para todos os meios sociais. 

O ensino de Arte passou por uma trajetória histórica em que recebeu várias 

nomenclaturas como: Educação Artística, Arte Educação, Educação através da Arte, 

Artes plásticas, Arte visual e, por muitas transformações nas quais se desenvolve 

metodologias tais como a tradicional, de livre expressão e mais recentemente a 

tendência sociointeracionista. 

Neste percurso, surgem importantes contribuições como dos autores: Fernando 

Hernández (1999), com apontamentos sobre a cultura visual; Ana Mae Barbosa (2003), 

que ressalta o ensino da Arte como conhecimento que está calcado no interculturalismo 

(diversidade cultural), na interdisciplinaridade (perspectiva interdisciplinar) e na 

aprendizagem dos conhecimentos artísticos, a partir da interligação entre a 

experimentação, a codificação e a informação; Anamélia Buoro (2002) apresenta em 

seus estudos a imagem como signo, carregada de significação e que deve ser 

apresentada e explorada por meio da proposta de leitura da imagem fundamentada na 

teoria semiótica greimasiana. Mirian Celeste Martins (1998, 2010) que destaca a 

questão da leitura de obras e enfatiza o ensino da arte no que diz respeito à concepção 

rizomática, que trata das conexões do pensamento para com as imagens. 

É relevante salientar que, na perspectiva sócio-histórica, o coletivo faz a 

formação e o desenvolver do indivíduo deficiente intelectual por meio de um adulto. Faz 



com que a educação busque algo diferente, em que o educando cria seu próprio 

conhecimento baseado no conhecimento do dia a dia e nas suas relações sociais. 

Sendo assim, ele constrói-se, por meio da pesquisa e da autonomia. 

Nessa construção, o aluno é o indivíduo do processo e tem oportunidade de 

ampliar seu repertório de significações pela linguagem da arte. Segundo Martins (1998), 

há a aquisição de um conhecimento daquilo que ainda não se sabe, transformando a 

relação sensível com o mundo, com as coisas do mundo e acrescenta que, 

 

Pensar o ensino de arte é, então, pensar na leitura e produção na linguagem da 
arte, o que, por assim dizer, é um modo único de despertar a consciência e 
novos modos de sensibilidade. Isso pode nos tornar mais sábios, seja sobre 
nós mesmos, o mundo ou as coisas do mundo, seja sobre a própria linguagem 
da arte (MARTINS, 1998, p. 46). 
 

Assim, ao realizar produções artisticamente, lendo e compondo, seja com 

desenho, pintura ou escultura, o aluno articula o sentir e o pensar, reconhece 

elementos visuais, assim como a organização e a ordenação do pensamento, da 

significação (representação), da construção de imagem, da expressão individual e do 

social. O ensino de arte é resultado da articulação entre o fazer, o conhecer, o exprimir 

e o criar (MEIRA, 2003). 

A Arte como forma de produção social, possibilita a construção de linguagem e 

de conhecimento. Então, dentre muitas atividades propostas, a Educação Especial, 

aproveita-se dessa função pertinente para que a Arte exerça um papel importante na 

formação destes indivíduos. Uma vez que, numa produção artística, os fazeres se 

articulam por intermédio de várias ações conectadas, havendo, assim, a participação 

ativa do mesmo. 

Para Martins (2010, p.120), quando o objeto do conhecimento é a própria arte,o 

processo de ensino e aprendizagem deve ser explorado e ampliado por meio da 

experimentação lúdica e cognitiva, sensível e afetiva. Entra em jogo o poetizar, o fruir e 

o conhecer por meio de diferentes recursos, materiais, procedimentos e instrumentos, 

só assim a aprendizagem em arte será significativa. 

Relacionando a isso, a autora apresenta o rizoma, como proposta de construção 

do pensamento que faz conexões afirmando que,  

 



[...] operar com o campo da arte&cultura fazendo rizoma é criar um modo aberto 
de ligação entre os diferentes conteúdos, num sistema acêntrico, não 
hierárquico, com infinitas possibilidades de transitar entre eles, sem nenhum 
vestígio de hierarquia (MARTINS, 2010, p. 191). 
 

Neste sentido, as aulas de Arte devem contemplar, na metodologia do ensino, 

três momentos da organização pedagógica, conforme as Diretrizes: 

 

- Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a obra 
artística, bem como desenvolva um trabalho artístico para formar conceitos 
artísticos. 
- Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e acesso à 
obra de arte. 
- Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que 
compõe uma obra de arte (PARANÁ, 2008, p.70). 
 

 Esta forma de trabalho poderá ser iniciada por qualquer momento ou mesmo 

pelos três simultaneamente, o importante é que o aluno vivencie cada um deles ao final 

das atividades. 

Diante de tais considerações, a implementação didática do projeto fundamentar-

se-á em uma perspectiva de educação em que o desenvolvimento do deficiente 

intelectual pode ser diretamente afetado pelo meio em que está inserido e a mediação 

do professor é de fundamental importância no processo de ensino e aprendizagem. Tal 

mediação e contextualização de atividades será proposta por uma abordagem 

sociointeracionista, no qual como referencial principal salientaremos Vygotsky e suas 

teorias em relação à forma de entender o pensamento humano ao apropriar-se da arte, 

considerando o ambiente de inserção do indivíduo e sua bagagem cultural. 

 No tocante, propõe-se também a utilizar metodologias e proposições baseadas 

em Fernando Hernández (1999), Analice Dutra Pillar (2012) e Mirian Celeste Martins 

(1998, 2010), direcionando a análise e interpretação da imagem para o ambiente 

escolar, por meio de trabalhos com as artes visuais. Sugere-se para a prática 

pedagógica os conteúdos relacionados à composição em artes visuais, a leitura de 

imagens bidimensionais e tridimensionais, técnicas de fotografia, pintura, impressão, 

desenhos, escultura, instalação, dentre outras atividades interdisciplinares, 

apropriando-se do material da rede Arte na Escola, bem como propostas de trabalho 

contidos nas Diretrizes e outros recursos didáticos. 



Desse modo, o ensino de Arte, nas atividades propostas será articulado em três 

campos conceituais: a produção em arte, proporcionado por momentos em que o 

indivíduo deficiente intelectual irá criar, construir, reproduzir. Momento este que constitui 

o fazer artístico; a fruição do ato de perceber, ler, analisar, interpretar, criticar a arte e o 

universo a ela relacionado. Um segundo momento que consiste na apreciação estética. 

E, finalmente, a reflexão, momento da contextualização do que se está aprendendo, 

conhecimento específico da linguagem artística. 

Efetivamente, verifica-se que a Arte tem um papel relevante na construção e 

aquisição de conhecimentos próprios da linguagem artística pelo contato do aluno com 

a obra de arte e sua produção. Também, a Arte, pode ser considerada em todo seu 

processo histórico, uma das formas que favorecem o desenvolvimento das capacidades 

a serem apropriadas pelo deficiente intelectual, bem como propiciando a inclusão 

social. 

A partir destas possibilidades, o ensino de Arte torna-se viável e oportuno para 

os indivíduos deficientes intelectuais com a realização de atividades de leitura de 

imagem e outras estratégias metodológicas. Ao explorar os conteúdos relativos à 

linguagem visual, ao propor uma composição artística visual, contando com a 

apreciação e a análise das produções, pretende-se concluir que tais ações colaboram 

para a construção e o desenvolvimento do indivíduo criativo e participativo, promovendo 

uma melhor qualidade de vida, transformando e ampliando seus conhecimentos. 
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