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Resumo O estudo objetiva caracterizar o professor de Arte e como organiza sua prática pedagógica 

em relação ao currículo de Arte para os alunos com deficiência incluídos no ensino regular da Rede 

Pública Estadual de Araraquara, verificando a partir do Currículo Oficial de Arte do Estado de São 

Paulo, se há ocorrência de cursos de formação continuada ou em serviço, na perspectiva da educação 

inclusiva e de que maneira são estruturados. E ainda, analisar junto aos professores a efetivação do 

currículo de Arte e quais as adaptações feitas para oferecer um atendimento de qualidade nas aulas e 

se o casamento entre a Arte e a Teoria da Criatividade pode constituir um fator que favoreça a inclusão 

escolar. A finalidade do Currículo é a Arte Contemporânea e o estímulo da leitura e escrita, além das 

competências para o mundo do trabalho. É organizado através dos Cadernos do Professor e Aluno 

com situações de aprendizagens referentes às quatro linguagens da Arte: Dança, Música, Teatro e 

Artes Visuais. A pesquisa em andamento é exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, a 

partir de análise documental baseada no Currículo de Arte e seus desdobramentos (Cadernos do 

Professor e do Aluno) tendo como principal instrumento para coleta as entrevistas semiestruturadas 

com os professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A base teórica se fundamentará nos 

pressupostos do campo da Educação, Educação Especial e da Arte-educação nas contribuições 

oferecidas pelos pesquisadores Reily, Lippmann , Baú e Kubo, Zillmer e Dubois e outros, e da Teoria 

da Criatividade: Csikszentmihalyi (A Perspectiva de Sistemas), Amabile (Modelo Componencial de 

Criatividade) e Stenberg (A Teoria do Investimento), todos filiados às Abordagens Sociológicas da 

teoria da criatividade e voltados ao estudo sobre a influência dos fatores sociais, culturais e históricos 

no desenvolvimento da criatividade. Dentre o material já estudado do Currículo de Arte pode-se 

verificar que trás informações de orientação para a gestão do Currículo e contempla informações e 

documentos voltados especificamente ao professor, os cadernos do Professor e do Aluno, organizados 

por disciplina /série (ano) / bimestre, anunciando uma educação à altura dos desafios e das exigências 

da sociedade contemporânea. Esse trabalho trará contribuições para o campo da Arte/educação e da 

Educação Especial, elucidando quais são as percepções dos professores a respeito do Currículo de 

Arte na perspectiva da educação inclusiva, o que propiciará um melhor conhecimento da prática 

pedagógica e um aprofundamento de questões essenciais à adaptação curricular, estratégias de 

planejamento, de ensino e de avaliação. É relevante pela possibilidade de discutir aspectos da 



 

 

proposta curricular e de seus desdobramentos junto ao grupo de professores de Arte da Rede Pública 

Estadual sob a forma de parceria colaborativa, o que poderá favorecer o aprimoramento da prática 

docente. 
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