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O que e como faremos?

Troca de
Experiências

Poderemos conversar sobre esse material via 
email, whatsapp, plataforma AVEP (Ambiente 

Virtual de Práticas Pedagógicas) e por 
formulários Google.
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Objetivo

Aproveitar esse momento de quarentena para 
refletir sobre avaliação no componente Arte.

01 Metodologia

Análise e comparação entre textos 
acadêmicos e a prática em sala de aula.

02

Conclusões

Os resultados dessa experiência 
serão compartilhados pelo whatsapp, 

email e AVEP ..
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Aqui é Fernanda Cabral
Professora de Arte da EPP
Equipe de Práticas Pedagógicas
da Secretaria de Educação da 
Prefeitura Municipal de Taubaté

Com quem você 
está falando?

fercavas@hotmail.com

eppseed@gmail.com



Atividade 1 –

Convido vocês 

a pensarmos 

sobre avaliação

Vamos ler um trecho da tese 

TRILHAS POÉTICAS DO ENSINO DE ARTES: 
O EXPERIMENTO ARTÍSTICO E ESTÉTICO 
COMO BASE PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 
EM ARTES VISUAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE FORTALEZA-CE 

escrita em 2015 pelo professor de arte 

Genivaldo Macário de Castro, 

Doutor em Educação pela  
Universidade Federal do Ceará (UFC). 



Trilhas poéticas do ensino da arte
“O relato tem começo em 1971, quando cursava a 1ª série (hoje 2º ano do Ensino Fundamental). Inicia-se quando a 

diretora do Grupo Escolar (...), entrou na sala acompanhando uma professora. Naquele momento, a diretora informou que 
aquela docente seria a professora de Arte e que, naquele ano, a turma teria uma aula de Artes por semana. Eu, então 
criança, fiquei muito contente ao perceber que ela trazia algo diferente para a sala de aula, algo que extrapolava o 

binômio ler e escrever; carregava uma sacola grande com alguns materiais (papel ofício, giz de cera e folhas de plantas 
ainda verdes). A educadora, muito tímida, entregou para cada aluno um giz de cera, uma folha de papel ofício e uma folha 
de uma planta da região: malva. Em seguida, pediu que observássemos e percebêssemos as nervuras da folha de malva; 

sugeriu que colocássemos a folha de papel sobre a de malva, com as nervuras voltadas para cima, e que esfregássemos o 
giz de cera no papel que estava sobre o vegetal. 

Aquele foi o meu primeiro experimento artístico vivenciado na escola; em função dessa epifania, narrei para a professora 
meu encantamento com o resultado; aquela aula prometia um futuro cheio de criações – era o que o eu mais desejava –

, o que fez com que começasse a fantasiar que a escola era, realmente, um lugar possível para realizar meus anseios 
artísticos. Vislumbrei, na primeira aula, as possibilidades de ali concretizar todos os meus desejos de mexer com uma 

grande diversidade de materiais expressivos. Ao final da aula, a docente recolheu todas as pinturas; para alguns alunos, 
disse que estava muito bonito; para outros, não falou nada. Nesse momento, perguntei à professora se ela iria me 

devolver a pintura; ela disse que iria avaliar, atribuir a nota, que traria na aula seguinte. Isso fez com que eu aguardasse 
ansiosamente a devolução da pintura e a avaliação da educadora.

Na segunda aula, no entanto, a professora faltou, despertando-me uma grande tristeza, pois queria saber minha nota e ter 
de volta minha pintura. Depois de algumas semanas, soubemos que a docente estava doente e que entrara de licença 

médica. A diretora da escola informou que a professora traria os trabalhos quando voltasse, mas ela nunca voltou.



Trilhas poéticas do ensino da arte

Na 2ª série (atual 3º ano), em 1972, não tive aulas de Artes, disciplina que voltei a assistir apenas no ano 
posterior, em 1973, na 3ª série (atual 4º ano). A cada quinze dias, a professora de Português dava uma aula 

de Artes na sexta-feira, no último horário. Dentre as atividades realizadas, cabe lembrar uma na qual a 
educadora nos entregou uma folha de papel ofício com um navio mimeografado no meio, revistas e cola e 

pediu para que picotássemos as folhas das revistas com os dedos e colássemos sobre o navio. Essa 
atividade despertou-me uma sensação de contentamento, por sentir-me novamente contemplado pela 

oportunidade dada pela escola. Dessa vez os trabalhos foram entregues e posteriormente devolvidos com 
a avaliação da professora. 

Sobre minha criação, a educadora disse que minha nota era suficiente, que meu trabalho até que estava bonito, 
mas, por ter usado uns pedacinhos de papéis recortados com tesoura, ela não poderia atribuir o conceito 
bom ou ótimo. Isso me despertou muita tristeza e incompreensão, o que fez com que eu defendesse a 

utilização dos recortes com tesoura, afirmando para a professora que tinha assim procedido a fim de que 
os espaços vazios ficassem preenchidos adequadamente; para reforçar meu argumento, reforcei: “Foi isso 

que fez o trabalho ficar bonito”. A docente, em contrapartida, respondeu: “Você não obedeceu ao modo 
como eu queria que fosse”, deixando bem claro que ali não havia espaço para a criação, mas sim para a total 

obediência: a consigna dada para o ato de (re)produção.

Na série seguinte, novamente, não houve aulas de Artes. 



Trilhas poéticas do ensino da arte

No ano posterior, em 1975, agora na 5ª série (atual 6º ano), com o intuito de cumprir as exigências da Lei 5.692/71, a 
disciplina foi inserida no currículo daquela escola no interior do Piauí, quando passei a ter duas aulas de Artes por 

semana. Era uma disciplina intitulada Educação Artística. A professora que ministrava a matéria não tinha 
formação em Artes, e sim em magistério e/ou normal de nível médio, ocupando aquela disciplina talvez por 

apresentar algum interesse por Artes. Os trabalhos agora seriam todos avaliados, segundo informou a docente, 
deixando claro que iria atribuir nota aos trabalhos e ao comportamento. Embora a disciplina não reprovasse, os 

conceitos atribuídos à produção seriam integrados às demais matérias. 

Na referida série, com uma metodologia baseada na reprodução de modelos, a educadora nos apresentou um cinzeiro 
feito de caixas de fósforo, coberto de palitos de fósforo usados, o que me despertou um encantamento pela 

proposta. A professora solicitou que, na aula seguinte, todos os alunos levassem para sala de aula os seguintes 
objetos: três caixas de fósforo vazias, palitos de fósforo usados, cola, papelão, tesoura, etc.

Para realizar tal atividade, observei bem o modelo. Em casa, executei a proposta e, na aula posterior, levei o trabalho (o 
cinzeiro) finalizado. Logo que a docente entrou na sala, apresentei-lhe minha “obra”, ao que ela disse, em tom de 

repreensão, que era para fazer em sala, e não em casa. Retruquei: “Você quer que eu faça outro?”. Ela parou, 
pensou e disse que não. Disse também que eu não iria tirar dez pelo fato de não haver feito de acordo com o 

modelo; eu havia retirado a cabeça do fósforo, e o padrão era de palito usado (queimado).



Trilhas poéticas do ensino da arte

Ao ouvir tal notícia, desafiei a professora e disse: “Se eu não tirar nota máxima, dez, eu rasgo sua caderneta”. Ela me 
encaminhou para a direção da escola, onde, diante da diretora, na presença da professora, defendi 

veementemente minha nota dez. A docente, por seu turno, argumentou que eu havia feito o trabalho em casa, 
que não tinha queimado a cabeça dos palitos de fósforo e que os havia envernizado; revelou ainda a ameaça de 
rasgar a caderneta. Repliquei afirmando que não compreendia por que ela queria me punir, pois gostava das aulas 

dela e fazia todos os trabalhos da disciplina, inclusive já havia produzido o cinzeiro, o qual ninguém da turma 
havia feito; os demais nem sequer haviam levado o material que ela havia pedido para a sala de aula. Então, 

perguntei: “Por que eu fui o único que fiz e estou sendo aqui julgado junto à direção escolar?”. A diretora ouviu 
meus argumentos e posteriormente me mandou para a sala de aula, enquanto ficou conversando com a 

professora. No final do bimestre, a nota dez estava no meu boletim, pelo “lindo” cinzeiro feito. 

Na 7ª série (atual 8º ano), as aulas de Arte se mantiveram com a mesma metodologia, isto é, baseadas na reprodução 
de modelos e/ou nos desenhos e/ou pinturas livres. Daí em diante, não tive mais aulas de Artes até o final do 

Ensino Básico.

(...) Esses episódios marcaram minha vida escolar, pois esperava muito das aulas de Artes; minha sensação, não 
obstante, é a de que tive “muito pouco”, de que não fui plenamente contemplado.”

Genivaldo Macário de Castro 
Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC)



Você se lembra 
de algum episódio  
nas aulas de arte 
da sua vida escolar?

Essa lembrança tem 
relação com avaliação?

Escreva um texto contando essa recordação 
e compartilhe comigo pelo email 
fercavas@hotmail.com

Assim que enviar o texto você terá finalizado a atividade 1.



A reflexão de hoje está baseada no artigo 

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM ARTE: 
SENDAS PERCORRIDAS 

publicado em 2011 
pela Dr. Nadia Aparecida de Souza 
e pela Ma. Ana Luiza Bernando Guimarães. 

ATIVIDADE 2

A integra desse texto pode ser acessada pelo link abaixo:

https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1639/1639.pdf

https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1639/1639.pdf


 Perceber se os objetivos estão sendo alcançados;
 Acompanhar o progresso de cada um, potencializando os pontos fortes e 

fracos de cada aluno;
 Saber se o aluno aprendeu, valorizando e estimulando seu crescimento 

criativo;
 Refletir sobre as ações desenvolvidas;
 Replanejar o trabalho do professor como criador de estratégias em sala de 

aula;
 Verificar se o conteúdo foi aprendido.

Identifique nos trechos extraídos do texto proposto, 
quais das concepções avaliativas 
mais se aproxima da sua prática: 



Concepções avaliativas 
identificadas nas falas de professores de arte

“Se eu não avaliar, os alunos 
vão achar que Arte não tem 
importância e não vão querer 

fazer nada. Então eu avalio 
mesmo, dou nota, desconto os 

pontos negativos…, mas não 
faço isso com a intenção de 
punir ninguém, mas para que 

eles tenham responsabilidade.”

“Não sei se é possível 
mensurar a expressão 
artística do aluno. Se 

estabelecermos critérios 
de como avaliar cada 
aluno, tenho medo de 

estar limitando sua 
criatividade, sua 

imaginação, colocando ele 
numa forma.”

DIRETIVA

NÃO DIRETIVA

”Eu penso qua a gente só ensina quando 
também quer aprender com o aluno, construir 
alguma coisa juntos. Eu acho tão importante 

avaliar a aprendizagem que não dá para 
descartar o aluno desse processo todo. Daí 

entra a autoavaliação, de dar a ele a 
oportunidade de se perceber como capaz de 
aprender , de ter consciência, de refletir sobre 

as ações que fazemos na escola.”

RELACIONAL



Avaliação em Arte 
sob a ótica das concepções:

• Verifica se o estudante é capaz de reproduzir os modelos propostos;
• Regulação externa  para a ocorrência de um comportamento esperado;

• Entende a prova e a nota como sinônimo de avaliação;
• Limita-se a atribuição de uma nota fria ao produto, sem acompanhar o 

processo;
• Tem carater frenador, ligado à presença e participação do aluno;

• Não utiliza o resultado da avaliação como indicador para conceber e 
implementar intervenções;

• Classificatória, aprova os ‘bons’ alunos e reprova os ‘maus’;
• Momento pontual de verificação;
• Ameaça para garantir a disciplina;
• Reforça as relações de poder.

DIRETIVA

• Regida pela lógica da não intervenção;
• Não há investimento no processo pois o produto 

é o que o aluno conseguiu fazer;
• Avaliação é vista como desnecessária e ineficaz;
• Aceite de tudo que o aluno produz em respeito 

à expressividade e à subjetividade de todos.

NÃO DIRETIVA

RELACIONAL
• Identifica as lacunas nos processos de ensino e de aprendizagem;

• Utiliza os resultados para planejar intervenções nas aulas;
• Considera que todos os alunos são capazes de aprender e que as ações educativas devem ser planejadas de acordo o diagnóstico 

da turma e com as variadas possiblidades de cada estudante;
• Professor mediador que interfere com seu conhecimento nas lacunas da aprendizagem dos estudante.
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As práticas avaliativas , em geral, são dirigidas por concepções hibridas, com ênfase em uma 
ou outra vertente. Pensando no modo como você avalia os seus estudantes, responda as 

questões abaixo pelo AVEP ou me envie por email.
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2

Dentre as concepções avaliativas 
(diretiva, não-diretiva e relacional), 

você consegue identificar com 
qual delas você tem maior 

afinidade? Justifique sua resposta.

Dentre as concepções apresentadas, 
existe alguma da qual você discorda 

completamente ou que nunca 
conseguiu utilizar por outros 

motivos. Qual delas e por que?

Assim que enviar o texto você terá finalizado a 
atividade 1.

Independentemente da afinidade com um ou 
outro estilo de avaliação, você já deve ter 
experimentado as três concepções citadas. 
Compartilhe conosco três modos de avaliar 
completamente diversos que você já utilizou.

Essa reflexão provocou em você alguma 
outra questão que você queira colocar? 
Algum outro exemplo? Compartilhe 
conosco. Sua dúvida ou a sua experiência 
pode ser inspiradora para outro colega.

Assim que enviar as respostas você terá finalizado a atividade 2.



Nesse material, procuramos refletir sobre as nossas 
concepções de avaliação para o componente curricular 

Arte.  Em um próximo momento, levaremos essas 
concepções para a prática, pensando na criação de 
rubricas e estratégias para avaliar a aquisição das 
habilidades do curriculo de Taubaté pelos nossos 

estudantes. Espero ter contribuído.

Cuidem-se e até a próxima!

FINALIZAÇÃO



Dúvidas? 
Entre em 
contato.

Muito 
obrigada!

eppseed@gmail.com

fercavas@hotmail.com



http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

