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Resumo 

Este artigo baseia-se em um relato de experiência com o objetivo de buscar 
uma reflexão sobre a importância da arte no currículo escolar, por meio dos 
diálogos entre autores que pesquisam a área, como Maria Heloísa Corrêa de 
Toledo, Betty Edwards, Rubens Alves, autores do DBAE e principalmente a 
professora Ana Mae Barbosa, contextualizando sua proposta triangular, 
quando relaciona o fazer artístico, a leitura da imagem e a história da arte. A 
partir desse conhecimento, procuramos uma reflexão expositiva sobre as aulas 
do estágio supervisionado na licenciatura em Artes Visuais da Uel, pautado nos 
estudos da história da arte, descrevendo a prática e os acontecimentos em sala 
de aula, bem como, os êxitos, falhas e conhecimentos adquiridos por meio da 
relação entre aluno e professor.  
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Introdução 

A reflexão sobre a importância da educação na atualidade, 

junto com a discussão da relevância da arte para a construção cognitiva-

perceptiva dos alunos em sua vida são temas recorrentes que possuem 

relevância em nosso contexto político-social.  

A arte como educação é necessária para a criação cognitiva 

das crianças, auxilia no crescimento perceptivo do mundo em que a rodeia e 

possibilita uma capacitação criativa que permeia nas demais disciplinas da 

escola. Um método expositivo que direciona os docentes ao caminho seguro 

no ensino da arte é a Proposta Triangular abordada pela profa.Dra. Ana Mae 

Barbosa. Ela propõe uma tríplice estrutura de conhecimento artístico para a 

elaboração das aulas, o fazer artístico, a leitura da imagem e a história da arte.  
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Por meio dessa abordagem foi elaborado o plano de aula para 

o estágio Supervisionado obrigatório, no curso de Artes Visuais da UEL, na 

educação infantil com o tema - conteúdo arte da Arte Moderna.  

 

Arte/Educação 

A arte em uma análise prática-funcional não possui uma 

utilização em detrimento a algo necessário a sobrevivência humana, porém não 

vivemos sem ela. Como disserta Maria Heloísa Corrêa de Toledo, desde a 

nossa infância, interagimos com manifestações culturais no ambiente em que 

vivemos e vamos aprendendo a nos simpatizar com certas imagens, objetos, 

músicas, movimentos, história, jogos e informações que fazem parte de nosso 

cotidiano. E para ela a importância da arte é “devida a função indispensável 

que ela (a arte) ocupa na vida das pessoas e na sociedade desde os 

primórdios da civilização, o que a torna um dos fatores essenciais de 

humanização. ” (1993, p.16) 

Essa humanização, segundo Anamelia Bueno Buoro (1996), é 

um papel crucial da arte como linguagem, pois ela possibilita dar conta dos 

conhecimentos específicos do ser humano em suas relações consigo, com o 

outro e com o mundo em que vive. A arte/educação proporciona trabalhar tanto 

a sensível como o inteligível, ocasionando em uma busca da humanização do 

homem e uma sensibilidade artística e cognitivo.  

Para ilustrar essa reflexão trazemos Rubem Alves (2016) que 

ao refletir sobre a arte na educação, alude a uma metáfora sobre caixa de 

ferramentas e caixa de brinquedo 

Uso a imagem para traduzir as duas tarefas da educação. 
Sempre carregamos duas caixas, uma de ferramentas (facas, 
serrotes, computadores, palavras) ... Caixa de ferramentas nos 
dá meios para viver, mas não razões para viver. As razões 
para viver estão na caixa de brinquedos. O que são os 
brinquedos? São as coisas que não servem para nada. Não 
tem a menor utilidade prática. Qual a utilidade de um pião, da 
bola de gude, de um jogo de computador? Por que então a 
gente brinca? Porque dá prazer. Tudo que não serve para nada 
mas dá prazer é brinquedo. As sonatas de Mozart, os poemas 
de Fernando Pessoas. Não servem para nada, não são 
técnicas. A única função da gente na caixa de ferramentas é 
arranjar a chave que abra a caixa dos brinquedos. (ALVES, 
2006, p.10) 
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Portanto, a arte mesmo não sendo algo necessário para a 

sobrevivência do homem, ela permite uma sensibilidade da natureza humana 

que vai contra ao pensamento mecanicista e técnico, onde necessita que todas 

as ações tenham um fim prático, ou seja, mercadológico. E não apenas isso, 

ela permite uma maior vivência emotiva e cognitiva que abrange a nossa 

interação com nós mesmo e na sociedade.  

Ana Mae Barbosa (1975), amplia essa análise em que, a arte é 

um modo de organizar experiências e o objetivo da arte no Processo Educativo 

é desenvolver os processos mentais. Essas experiências permeiam desde a 

infância, onde nos primeiros desenhos ela busca compreender o seu 

significado, mesmo que a princípio esteja recluso em dar significado a todas as 

coisas, e utiliza o desenho como um instrumento para explorar o mundo que o 

circunda e estabelecem relações dentro dele. 

Para tal, os docentes precisam em suas aulas um 

desenvolvimento em que contribuam para o crescimento de seus alunos, como 

defende Toledo (1993), desenvolver novas habilidades e saberes básicos, 

significados e ampliadores que desenvolvam sensibilidades e cognições a 

respeito das modalidades artísticas. A arte/educação é fundamental para o 

desenvolvimento dos discentes em sua formação intelectual, sensorial e 

humana, pois é por meio dela que possuirão uma propensão a uma maior 

compreensão da sua sociedade que os rodeiam.  

 

Proposta Triangular  

A reflexão sobre a importância da arte/educação nas escolas é 

necessária em nosso contexto sócio-político, e um mecanismo que auxilia na 

proliferação dos conhecimentos artísticos é a proposta triangular que interliga o 

fazer artístico, a história da arte e a análise da obra de arte. Essa proposta, 

segundo Ana Mae Barbosa (1991) auxilia a criança em suas necessidades, 

interesses de tal forma que seu desenvolvimento é respeitado, ao mesmo 

tempo que é respeitado a matéria a ser aprendida, seus valores, estrutura e 

sua contribuição específica para a cultura. 

A pesquisa entre educadores de arte que procuram a ligação 

entre esses três elementos se firmou a partir dos anos 60 com pesquisadores 
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da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ana Mae (1991) recorda que esse 

pensamento começou a ser defendida por Richard Hamilton, com a ajuda de 

alguns artistas professores que estruturaram as bases teóricos-prático do 

DBAE, isto é, Disciplined-Based-Arte Education.  

Para Elliot Eisner, junto com Grent Wilson e Ralph Smith 

engendraram uma estrutura teórica que aborda, segundo esses autores, os 

quatros temas mais importantes da arte: “elas a produzem, elas a veem, elas 

procuram entender seu lugar na cultura através do tempo, elas fazem 

julgamento acerca de sua qualidade. ” (BARBOSA, 1991, p.37). Esse e outros 

autores compõe o DBAE, eles:  

Valorizam a produção artística como uma das vertentes da 
construção de conhecimento em artes. Nesta concepção, há 
informações culturais e históricas que precisam ser ensinadas, 
bem como análise de obras de arte. ” (PILLAR, 1992, p.5) 
 

A adaptação da proposta do DBAE para o Brasil se deu por 

meio da professora Ana Mae Barbosa, com algumas modificações. Na 

concepção original, há quatros instâncias do conhecimento de arte: a 

produção, crítica, a estética e a história da arte. Ana Mae une os temas da 

crítica e estética a “leitura da imagem”. Assim, é constituída a proposta 

triangular, que compõe três vertentes: o fazer artístico, a leitura de imagem e a 

história da arte.   

O fazer artístico está interligado ao processo criativo, onde a 

interpretação e representação pessoal de vivências se expressa em uma 

linguagem plástica.  

É somente através do fazer que a criança e o adolescente 
podem descobrir as possibilidades e limitações das linguagens 
expressivas de seus diferentes materiais e instrumentos. O 
fazer é uma das atividades que estimula a aprendizagem da 
história da arte e a leitura de imagens. Por outro lado, a 
produção associada às imagens pode colaborar para a 
construção de formas com maior força expressiva, ao mesmo 
tempo em que estimula o pensar sobre a criação visual. 
(PILLAR, 1992, p.8) 
 

A leitura de imagens se desenvolve através do contato dos 

alunos com as produções artísticas, aprimorando a sua forma de ver, julgar e 

interpretar as qualidades das obras, compreendendo as relações com os 

elementos presente no trabalho. “Ler uma imagem é saboreá-la em seus 
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diversos significados, criando distintas interpretações prazerosamente” 

(PILLAR, 1992, p.9) 

Para isso é preciso não deixar que esse exercício não seja algo 

mecânico ou um questionário sobre as características sobre o que é 

observado. A leitura das imagens proporciona uma sintaxe entre o 

conhecimento do professor, do aluno e do artista. Uma imagem permite 

inúmeras leituras distinguíveis em função das relações com a obra, artista, 

contexto social-político e pessoal. Nesse sentido, pode-se ler a mesma imagem 

em diferentes abordagens como a gestáltica, semiológica, iconográfica, 

estética, entre outras.  

O estudo da história da arte na proposta triangular consiste em 

contextualizar a obra de arte no tempo e explorar suas circunstâncias. Não de 

uma forma linear, como uma evolução da arte durante o tempo, e sim, uma 

percepção de que a arte não está isolada de nosso cotidiano ou de nossa 

história pessoal.  “Apesar de ser um produto da fantasia e da imaginação, a 

arte não está separada da economia, da política e dos padrões sociais que 

operam a sociedade. ” (PILLAR, 1992, p.9) 

A proposta é examinar cada obra de arte em seu contexto 

sociocultural do artista e da ideia presente na obra, estabelecendo associações 

com o âmbito cultural do aluno.  

Essas três propostas precisam ser trabalhadas de forma 

coaduna, e não isoladamente. Pois, a aquisição de conhecimentos, a produção 

e a compreensão se completam e se enriquecem mutuamente. Desse modo, a 

metodologia triangular busca colaborar para uma alfabetização visual. Ou seja, 

preparar as crianças e adolescente a lerem as imagens em seu cotidiano, 

como enfatiza Ana Mae Barbosa:  

Temos que alfabetizar para a leitura de imagens. Através da 
leitura das obras de artes plásticas estaremos preparando a 
criança para a decodificação da gramática visual, da imagem 
fixa e, através da leitura do cinema e da televisão, a 
preparemos para aprender a gramatica da imagem em 
movimento. (BARBOSA, 1991, p.34) 
 

Portanto, a arte não possui uma importância a parte dos outros 

conhecimentos presentes no currículo escolar, pelo contrário, sua importância 
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é crucial para a compreensão do todo em que os alunos estão inseridos, 

interagindo com as imagens que o permeiam, concebendo ligações simbólicas.    

 

A proposta triangular no estágio 

O Estágio Supervisionado da área de artes visuais da 

Universidade Estadual de Londrina foi na disciplina de Estágio Supervisionado 

I, na Escola Municipal/CMEI Hikoma Udihara, localizada na cidade de Londrina, 

no estado Paraná. Foi realizado no período de 03 de maio de 2018 a 28 de 

junho de 2018 no período vespertino, sendo observada as turmas de 3º ano, 4º 

ano.  

Para esse estágio foi utilizado como referência a Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica em Arte no Estado do Paraná, a proposta 

triangular de Ana Mae Barbosa e o livro “Desenhando com o Lado Direito do 

Cérebro” de Betty Edwards, na qual disserta que o nosso cérebro é divido em 

duas áreas de conhecimento, possuindo mecanismos diferentes de raciocínio. 

O esquerdo é o lado verbal, analítico, simbólico, abstrato, temporal, racional e 

lógico. O direito é considerado o não-verbal, sintético, concreta, analógica, não-

temporal, não-racional e intuitiva, e por isso é o lado que precisa ser estimulado 

para o desenho. (Edwards. 2010. P.64) 

O hemisfério esquerdo analista, abstrai conta, marca o tempo, 
planeja cada etapa de um processo, verbaliza, faz declarações 
racionais baseadas na lógica. (...) O hemisfério direito ”vemos” 
coisas que talvez sejam imaginárias, que talvez só existem aos 
olhos da mente. (...) enxergamos como as coisas existem no 
espaço e como as partes se juntam para formar o todo (...) 
compreendemos metáforas, sonhamos, criamos novas 
combinações de ideias. (Edwards. 2010. P.60) 
 

O esquerdo geralmente é o dominante, assumindo o comando 

das informações cognitivas. A autora incentiva a processar as informações com 

o lado direito, pois ela auxilia no mecanismo visual compreendo sem usar 

símbolos pré-existentes em nossa mente para construir os objetos que nos 

circunda, e assim, ensinar o cérebro a observar a realidade intuitivamente. 

Os alunos do 3º e 4º ano tem entre 8 a 10 anos, fase que 

segundo EDWARDS (2010) começam a atentar-se mais para os detalhes do 

desenho, sucedendo a fase que não se importava com os aspectos detalhistas 

na composição de seus desenhos. Nessa idade as crianças passam do estágio 
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da complexidade para o estágio do realismo. O primeiro, os desenhos possuem 

mais detalhes, esperando conseguir um maior realismo, “esperando conseguir 

deste modo maior realismo, o que lhes parece um objetivo digno” (Edwards. 

2010. P. 95). O segundo busca desenhar parecido com o real, e geralmente 

desanimam por não conseguir atingir seu objetivo, e por essa busca dos 

detalhes da percepção visual, os alunos ser tornam menos inflexíveis aos 

desenhos que não seja o realismo, segundo a autora do livro Desenhando com 

o Lado Direito do Cérebro (EDWARDS, 2010, p. 95-101).  

Para ampliar o repertório visual dos alunos, propomos o estudo 

de obras de artes de Vanguardas Europeias, em especial desenhos dos 

artistas Henri Matisse (1869-1954) e Pablo Picasso (1881-1973), instigando a 

leitura de imagem e a compreensão da estrutura visual de cada desenho, como 

os traços simples e direto que constroem seus trabalhos, e a discussão sobre a 

necessidade da arte ser realista ou não.  

Nesse sentido, Edmund Feldman, defende que o 

desenvolvimento crítico para a arte é o núcleo fundamental para desenvolver a 

linguagem artística, e é desenvolvida através do ato de ver, associado a 

princípios estéticos, éticos e históricos (BARBOSA, 1991, p.43). Por isso, é 

importante trabalhar com diversas imagens que ampliem o desenvolvimento 

cognitivo e lógico ao ver diferentes desenhos e as formas que os artistas as 

desenvolvem, auxiliando na compreensão estrutural do desenho, e também da 

sua importância em seus contextos.  

A proposta Triangular, não precisa seguir necessariamente do 

contexto histórico para depois aplicar a leitura da obra e o fazer artístico, pode 

começar pelo fazer artístico e depois ir as duas outras áreas, assim também 

pode-se iniciar pela leitura da obra de arte. Nessa proposta, com um total de 

oito aulas, entabulemos pelo fazer artístico, inicialmente para conhecer o 

desenho do aluno a partir de conversas e propostas artísticas, em seguida a 

contextualização da arte moderna, seguida com a leitura de imagens e 

posteriormente na desconstrução sobre o conceito de arte não estar ligado 

perpetuamente ao desenho realista. 

No primeiro momento da aula inicial, foi perguntado as turmas 

o que é desenho, e o que define se algo é desenho ou não, no intuito de 
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observar o que compreendiam sobre o assunto. Alguns responderam que 

desenho é algo que retrate algo realisticamente, outros poucos responderam 

que é uma maneira expressão, e a partir dessas respostas foi exposto 

argumento sobre o desenho não precisar estar atrelado ao mundo sensível, 

pois é apenas uma das características que o definem. 

A primeira atividade, foi adaptada de uma atividade inicial do 

livro (EDWARDS, 2010, p. 116-117), consiste em fazer um desenho de 

observação da própria mão. O objetivo é observar os contornos e a estrutura 

de acordo com a visão de cada discente sobre a própria mão, e desenhar a 

partir de suas percepções visuais, e não imaginativas. Inicialmente, 

apressaram-se para desenhar a mão, colocando em cima de um papel para 

contorná-lo, foi orientado para esses que a proposta era diferente e que 

precisava desenhar a própria mão. Alguns demonstraram dificuldade para 

iniciar o desenho e estruturar a mão, e outros compreenderam a proposta e se 

esforçaram para seguir. 

Alguns apresentaram dificuldade em concluir o desenho, pois 

faziam o risco e logo depois apagavam, para isso, foi aconselhado não usar 

borracha. Os alunos que tinham dificuldades, foram conversados 

individualmente, encaminhando meios para que a visão do aluno em observar 

seu desenho; aconselhando a observar a acompanhar as linhas imaginárias da 

mão e a sua estrutura. Como o local onde está a unha e em volta dela há pele 

e por isso o dedo nem sempre termina na unha; os riscos da mão e a sua 

estrutura como um todo. Entretanto, mesmo aconselhando, alguns alunos 

traçavam formatos de mãos distintos da sua, apresentando que provavelmente 

não observaram de fato. Outros se dedicaram e alcançaram desenhos que 

demonstram um olhar atento a sua mão, como é o caso da fotografia 1 e 2. 
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Fotografia 1: Grafite no sulfite A4 da turma do 4ºC 

Fotografia 2: Grafite no sulfite A4 da turma do 4ºD 

Em seguida, formaram-se duplas e sentaram de frente, com a 

proposta de desenhar o retrato do outro desenhado. Foi aconselhado se 

atentarem as formas e estruturas das linhas faciais, como as formas do cabelo 

em proporção ao rosto, o nariz em relação a boca, entre outros. É perceptível a 

dificuldade que diversos discentes demonstraram em conseguir olhar e 

desenhar o que estava vendo. Desenham formas de rostos padrão, como um 

círculo para o rosto, risco horizontal para a boca, um risco vertical para a o 

nariz, olhos estilizados que assemelham a animações. Se semelham a 

animações e cabelo na nuca ao invés de começar na testa. O papel do 

professor é crucial nesse momento da aula que os discentes transpõem suas 

dificuldades, indicando os procedimentos que os alunos precisam realizar para 

aprimorar o fazer artístico. Na aula, foi executado a mediação do desenho e o 

observador, dialogando com as maneiras de expor a aula na escola. 

 

 

 

 

 

EDWARDS (2010) acrescenta outra dificuldade que é 

compreender a profundidade quando desenha um objeto quadrado ou 

retângulo. 
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A criança precisa desenhar cada lado do cubo com forma 
distorcida pelos ângulos – ou seja, como a imagem que chega 
à retina. Estas formas não são quadradas. De fato, a criança 
precisa esquecer que o cubo tem lados quadrados e desenhar 
os lados “distorcidos”. O cubo desenhando só se assemelhará 
a um cubo se for composto de lados dispostos em ângulos 
desiguais. Em outras palavras, a criança precisa desenquadrar 
o cubo para desenhar um cubo de lados quadrados. (...) Se o 
conhecimento verbal da verdadeira forma do cubo planta a 
percepção puramente visual do aluno, o resultado é um 
desenho “incorreto” (...) Sabendo que o cubo tem cantos em 
ângulos retos, os alunos geralmente começam a desenhar um 
cubo com lados em ângulo reto. Sabendo que o cubo repousa 
sobre uma superfície plana, os alunos traçam linhas tetas na 
sua base. Os erros se acumulam à medida que eles 
prosseguem e se tornam cada vez mais confusos. (EDWARDS, 
2010, p.99-100) 

Com isso foi elaborado uma atividade sobre a profundidade e 

desenho figurativo. Uma mesa foi posta ao centro da sala com uma caixa 

retangular encima e os alunos sentaram circundando o objeto no centro, para 

facilitar o processo, o desenho era apenas com linhas, sem a necessidade de 

se aprofundar nos detalhes. Foi perceptível que uma parte das turmas traçaram 

a forma geométrica em apenas dois planos e outros entenderam a proposta, 

obtiveram êxito ao concluir o desenho com profundidade. Ao término dessa 

aula, o professor explicou brevemente o conceito de profundidade e ponto de 

fuga a partir dos desenhos de alunos. 

 

 

 

 

 

Fotografia 3: Grafite no sulfite A4 da turma do 4ºC 

Fotografia 5: Grafite no sulfite A4 da turma do 3ºB 

Fotografia 4: Grafite no sulfite A4 da turma do 4ºC 

Fotografia 7: Grafite no sulfite A4 da turma do 3ºB 

Fotografia 6: Grafite no sulfite A4 da turma do 4ºC 
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Em seguida o professor trabalhou a técnica surrealista de 

cadáver esquisito1, que consiste em dobrar uma folha em três partes de forma 

que cada uma possa ser vista isoladamente das outras. Primeiro os alunos 

desenham a parte de cima a cabeça, em seguida trocam de folha com os 

colegas e desenham o tronco e por fim em outro sulfite, as pernas ou patas. O 

resultado final é a junção de partes de corpos aleatórios que compõem o 

desenho. Ao finalizar a atividade, foi exposto os trabalhos dos alunos que 

ficaram extasiados em detrimento da excentricidade da composição, 

continuado sobre uma breve conversa sobre o desenho. 

A aula que sucedeu essa atividade, foi a aula expositiva a 

respeito de arte moderna, salientando os desenhos de Cadáveres Esquisitos 

de artistas Surrealistas e os desenhos de Picasso e Matisse, expondo suas 

nuances e estruturas artísticas ao compor seus trabalhos. Além de explicar 

resumidamente sobre os artistas e obras, propunha aos alunos tentarem 

explicar algumas obras, e se esses desenhos se relacionavam com o que eles 

comentaram sobre o que era desenho, e em algumas obras que a figuração 

não é bem explícito, abordava o porquê dessas obras não serem 

descaracterizadas só porque não são realistas, e sim, que se relacionam com o 

artista e o contexto da época. Além de contextualizar com a história da arte, foi 

                                            
1 FÁBIO, André Cabette. Como funciona o jogo ‘cadáver esquisito. 

Fotografia 8: Grafite no sulfite A4 da turma do 3ºC 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  
realçado como eles estruturam o desenho, e como ele não realista pode 

potencializar o ato. 

 

Após a explicação apliquei outra atividade se referenciado ao 

livro de Betty Edwards, que é desenhar um desenho de cabeça para baixo 

(2010, p.79-81), com o intuito de exercitar o lado direito do cérebro, pois ele 

auxilia nos embates  entre as duas modalidades do cérebro, para forçar usar o 

lado direito que vê objeto como ele é. “Quando a modalidade E desiste por 

vontade própria, evita-se o conflito e a modalidade D rapidamente assume a 

tarefa que lhe é apropriada: desenhar uma imagem conforme é percebida” 

(EDWARDS, 2010, p.83) 

O primeiro desenho de cabeça para baixo foi a obra Chefe de 

Uma Mulher e o segundo Uma Mulher com Cabelos Soltos de Henri Matisse. 

De início os discentes sentiram-se inseguros, alegando que dessa forma 

dificultasse o processo. O professor explicitava que isso é uma técnica que 

possibilitaria desenvolver a aptidão deles a observação dos desenhos, e que o 

objetivo era desenhar as linhas sem pensar no que está desenhando. Para a 

autora, é importante esse pensamento ao compor o desenho, pois se ficassem 

preso as formas, o lado esquerdo iria ser dominante.   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10: Desenho de um cadáver esquisito com grafite no sulfite A4 colorido da turma do 3ºB 

Fotografia 11: Desenho de um cadáver esquisito com grafite no sulfite A4 colorido da turma do 3ºB 

Fotografia 9: Desenho de um cadáver esquisito com grafite no sulfite A4 da turma do 4ºC 

Fotografia 12: Henri Matisse. Chefe de uma Mulher. s/d. Tinta sobre papel. Fonte: University of 

Michigan Museum Of Art 
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É possível observar que o desenho da primeira obra, a maior 

parte dos alunos conseguiram explicitar bem, por conta de seu tracejado 

simples e direto na composição das formas que compõe a figura. Entretanto, o 

segundo por conta de sua organização de traços ser mais elaborado que a 

anterior, as crianças ao desenhar, apresentaram dificuldades em conseguir se 

atentar aos detalhes, mas é perceptível que conseguiram traçar a proporção e 

estrutura do desenho, sendo a maior dificuldade as linhas das mãos e do rosto. 

Por isso, mesmo com essas adversidades, a estrutura do desenho demonstrou 

que eles se esforçaram para conseguir observar e desenhar sem ligar com 

formas pré-existentes ou com receio de não ficar realista.  

Mesmo com o número curto de aulas, foi possível planejar e 

executar um plano de aula que auxiliassem os alunos a compreenderem 

melhor o que é um desenho, como ele se constitui, a importância de observar e 

não desenhar apenas formas prontas, o entendimento que a arte não precisa 

ser realista e que ela pode proporcionar bom sentimentos e lembranças. Com o 

respaldo de artistas modernos que nortearam a conversa e a troca de 

experiência entre o docente e os discentes. 

 

Considerações finais 

A arte/educação colabora para o desenvolvimento cognitivo e 

sensitivo das crianças e adolescentes, sendo crucial no currículo escolar. A 

Fotografia 13: Henri Matisse. Uma Mulher com Cabelos Soltos, 1944. Fonte: REDBUBBLE 

Fotografia 14: Grafite no sulfite A4 da turma do 4ºC 

Fotografia 15: Grafite no sulfite A4 da turma do 3ºB 
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arte mesmo sendo algo que não tem uma finalidade prática, ela é altamente 

necessária para o convívio humano e sociocultural. A proposta triangular de 

Ana Mae Barbosa, que se fundamenta na interligação do fazer artístico, da 

leitura da imagem e história busca salientar a educação de arte para os alunos, 

para uma melhor compreensão de si mesmo e do outro e para uma 

alfabetização imagética. Esta proposta corrobora para o desenvolvimentos e 

aprendizagem dos alunos, pois possibilita o diálogo entre a história da arte, o 

fazer artístico e a análise da obra de arte, que auxiliam no desenvolvimento 

cultural, perceptivo, contextual, motora, entre outras especificidades da arte.  A 

partir dessa análise, foi possível desenvolver um plano de aula que aborde 

essas três bases da proposta, onde buscamos um diálogo de desenho entre o 

conhecimento dos alunos, o livro da Betty Edwards Desenhando com o Lado 

Direito do Cérebro e a Arte Moderna.  

No desenho foi perceptível as fases de desenho que Betty 

Edwards elenca no seu livro entre os oito a dez anos de idade, como o estágio 

da complexidade e o estágio do realismo, fase onde as crianças anseiam por 

um realismo em seus desenhos, e também se frustram em não conseguir 

atingir o que esperam no desenho. O problema para isso se resulta no cérebro 

de cada indivíduo, onde o esquerdo - que geralmente é o dominante - é mais 

lógico e racional, enquanto o direito é mais intuitivo e não-racional, e por isso é 

a área que precisa desenvolver para estimular o desenho.  

A partir de atividades do livro e outras que incentivam o 

desenho, foi possível traçar uma linha de raciocínio que auxiliou na 

compreensão do ato de desenhar, além do simples realismo, onde atividades 

como cadáver sinistro e autores da Arte Moderna, acrescentaram o dialogar 

com o que define ou não um desenho. Contribuindo nesse sentido o uso não 

linear da Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, que intensificaram na 

potencialidade da arte no Ensino Infantil. 
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