
 

 

 

 

 

A ARTE DE OLHAR: 
O ENSINO DE ARTES VISUAIS NUMA PERSPECTIVA ESTÉTICA 

 
Autora: Jaguaracyra da Silva Soares Pereira1 

Coautora: Rosany Kátia Vilasboas Moreira Silva2 
Coautora: Waldirene Magna Guimarães Pimentel3 

EIXO TEMÁTICO: Arte Educação e contemporaneidade 

RESUMO 

 
Este trabalho objetiva analisar a metodologia adotada por professores de Arte do 6º ano do 
Ensino Fundamental com relação ao modo como trabalham com as questões estéticas e 
culturais da arte. A pesquisa visa também a refletir sobre o exercício do olhar estético no 
ensino das artes visuais através da leitura de imagens, para apontar caminhos para um ensino 
que forneça subsídios aos alunos que os possibilite desenvolver a criatividade, a interpretação 
e a reflexão sobre a arte como produto cultural. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação 
realizada com um grupo de professores e alunos do 6º ano de uma escola municipal do 
município mineiro de Caetité, com apoio em fontes bibliográficas e documentais.  

Palavras-chaves: Educação estética; Leitura de imagem; Saberes docentes.  

 

ABSTRACT 
This work aims to analyze the methodology used by teachers of Art 6th grade of elementary 
school for the way they work with the aesthetic and cultural art. The research also aims to 
reflect on the exercise of the aesthetic look of visual arts in teaching reading through the 
images to point the way to a school that provides subsidies that enable students to develop 
creativity, interpretation and reflection on art as a product cultural. The methodology used 
was action research carried out with a group of teachers and students of the 6th year of a 
municipal school in the mining town of Caetité, supported by documentary and bibliographic 
sources 
 
Keywords: Aesthetic education; Reading image, teacher's knowledge. 
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AS ARTES VISUAIS E OS SABERES DOCENTES 

 

 Considerando a velocidade com que a informação se desloca diante de um mundo em 

constante mudança, o papel do professor vem mudando, na tarefa de educar, de ensinar, de 

conduzir a aprendizagem e na sua própria formação que se tornou permanentemente 

necessária, considerando a importância dos seus diversos saberes. O saber docente é 

heterogêneo, é um saber formado de diversos saberes que são provenientes das instituições de 

formação, da formação profissional, dos currículos, das práticas pedagógicas e das práticas 

cotidianas (TARDIF, 2002). 

 Freire (1996) organiza os saberes necessários para a prática docente de educadores 

críticos, progressistas, quando conclui que; não há docência sem discência; ensinar não é 

transferir conhecimento; e ensinar é uma especificidade humana. 

  No ensino de Arte o conhecimento adquirido e estabelecido constantemente para 

desdobrar e ampliar o conhecimento e o saber criando relações entre ações do dia-a-dia e 

pensamento é de fundamental importância para a transformação da realidade no cotidiano. O 

aluno e o professor desenvolvem juntos possibilidades de ver, ouvir, interpretar e julgar as 

qualidades dos objetos e das manifestações culturais e artísticas, compreendendo, então, os 

elementos e as relações estabelecidas. 

 Construímos o conhecimento no nosso cotidiano, isso nos leva a crer que todo ser 

humano constrói o conhecimento por meio da utilização dos conteúdos sócio-culturais do seu 

meio. Este tipo de aprendizagem segue normas gerais em que tempo e espaço determinam as 

formas e qualidades da aprendizagem. A partir disso, aprender é conseguir utilizar um 

conhecimento em outros contextos, para a solução de problemas, através de analogias e 

aplicações diretas. 

 As relações do docente com seus saberes estarão, portanto, em constante 

transformação, pois, o mesmo buscará meios de fazer com que os alunos se interessem por 

esses saberes, não de maneira restrita em si mesmo, mas como forma de compreender o 

mundo e agir sobre ele. Assim, cada um vai construindo sua identidade que passa por um 
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processo complexo, graças ao qual cada um irá se apropriar do sentido da sua história pessoal 

e profissional, pois a identidade não é algo adquirido, é um lugar de lutas e conflitos, um 

espaço de construção de maneira de ser e de estar na profissão. 

 É importante que a mente humana não fique limitada a produzir fatos ou impressões 

vividas, mas que crie novas imagens, novas ações, que cumpra com sua função criadora. 

Sendo assim o ser humano tornar-se-á um indivíduo criador, capaz de reelaborar elementos 

das experiências do passado com as do presente e futuro. Quando isso não acontece, todo o 

processo educativo em Arte fica comprometido, pois, o professor não terá o preparo para 

assumir a função de orientador, responsável na condução do aluno para o desenvolvimento da 

criatividade, capacidade de interpretação e reflexão sobre a arte. 

 É válido ressaltar que a sensibilidade artística não pode ser encaixotada num saber, 

nem para produção e nem para fruição da arte. Não é um dom, mas adquiri-se pela educação 

do gosto e compreensão das correntes estéticas e também quando se é aguçada ao longo da 

vida, pela família, pela escola e ou por outro meio, é, sim, o resultado de um conjunto de 

atividades humanas; desenvolve-se e amadurece com a experiência de vida e com a cultura. 

 Aquele que é dado à contemplação, com afetuoso interesse, tornar-se-á mais capaz de 

sentir a qualidade da arte do que aquele outro que possui um espírito destorcido e espontâneo. 

A prática da observação estética enriquecerá a sua sensibilidade. Porquanto, o que interessa 

não é justamente a mensagem, ou a sua significação reduzida a termos intelectuais, mas sim o 

objeto no qual se condensa uma experiência.  

 A sala de aula pode ser considerada como um espaço prático específico de produção, 

transformação e de mobilização dos saberes, teorias e o saber fazer específico ao ofício de 

professor. Neste caso o professor é um sujeito do conhecimento, que desenvolve e possui 

teorias e saberes da própria ação que são originados na relação entre a sua subjetividade e a 

realidade social. É neste embate, entre sociedade e sujeito, que o professor se insere e constrói 

suas concepções e saberes, desenvolvendo suas práticas e estratégias de ação. 

 É preciso especificar que ensino não depende somente do conhecimento especializado 

do profissional, aqui em questão o docente, e sim está de encontro com a sua personalidade, 

seus talentos diversos, o entusiasmo, a vivacidade, o amor aos alunos, ou seja, aos 

conhecimentos sociais que são compartilhados com os discentes. De acordo com Tardif 

(2002. p. 61): 
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Os saberes que servem de base para o ensino, tais como são vistos pelos 
professores, não se limitam a conteúdos bem circunscritos que dependem de 
um conhecimento especializado. Eles abrangem uma grande diversidade de 
objetos, de questões, de problemas que estão relacionados com seu trabalho. 
Além disso, não correspondem, ou pelo menos muito pouco, aos 
conhecimentos teóricos obtidos na universidade e produzidos pela pesquisa 
na área de Educação: para os professores de profissão, a experiência de 
trabalho parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar. 

 

 O reconhecimento dos seus saberes ocorre quando o profissional docente olha para a 

sua prática, para a sua trajetória como professor e reconhece os saberes que o constituíram. 

Esse é o profissional reflexivo: reflexivo de sua ação, reflexivo na sua ação, um profissional 

conhecedor de si mesmo, das suas capacidades e também dos seus limites, um profissional 

comprometido com a docência e principalmente com a história que o fez professor. O 

resultado será nitidamente percebido em seu trabalho pedagógico (SCHÖN, 2000). 

 Desde a época em que habitava as cavernas, o homem vem manipulando cores e 

formas com a intenção de dar sentido a algo, de comunicar-se com os outros. Para nos 

apropriarmos de uma linguagem, entendermos, interpretarmos e darmos sentido a ela é 

preciso que aprendamos a utilizar seus códigos. 

 Do mesmo modo que existe na escola um espaço destinado à alfabetização na 

linguagem das palavras, a linguagem da arte também possui seus próprios códigos, e o 

professor por meio de um trabalho formativo e informativo tem a possibilidade de contribuir, 

através do conhecimento desses, no fazer e pensar a disciplina. Possibilitando assim, que à 

arte seja atribuída a devida importância no contexto escolar, principalmente porque é 

importante fora dela. 

 Perceber a importância da arte como produção cultural e testemunha da história, torna-

se condição essencial e indispensável para um verdadeiro ensino. Mas para ensinar é preciso 

conhecer, e principalmente que o professor se reconheça como professor de arte, para então, 

poder acontecer essa mediação entre o conhecimento e o aluno. 

 A retomada da identidade profissional tem provocado reflexões sobre a prática 

pedagógica em busca de um maior entendimento das ações educativas. Busca-se uma 

autonomia do professor que pressupõe clareza e responsabilidade nas decisões e escolhas de 

como e o que ensinar (COUTINHO, 2002). 

 Autonomia de pensamento e ação, flexibilidade, capacidade de integrar e mediar 

conhecimentos, sensibilidade, criação, comunicação, fazem parte dos conhecimentos 
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articulados no pensar e fazer arte. Responsabilidade que toma uma dimensão maior no 

professor do ensino de Arte que trabalha com a linguagem visual. Independente das 

dificuldades, existindo toda essa consciência sobre a importância de ser professor de artes e de 

toda a responsabilidade que o cerca, é possível sim orientar o aluno para o exercício do olhar. 

 Quanto o exercício do olhar, mesmo não sendo um saber que pode ser ensinado pelo 

professor de Arte, pode ser uma prática constante fora e dentro da sala de aula. Pois, segundo 

Pillar (2009, p. 131). 

O sujeito enfrenta, hoje, no cotidiano, uma verdadeira epopéia do olho e da 
pulsão de ter que ler com o olhar. A economia, transformada em 
semiocracia, fomenta uma hipertrofia da leitura, massacra o imaginário 
através de contínuas colonizações visuais. Em tal contexto, tudo o que é 
visível é potencialmente político, exigindo, como contraparte, uma ética e 
uma ecologia de visibilidade. Esta ética implica olhar, escolher, discriminar, 
apropriar-se e reutilizar imagens que se ajustem à plasticidade do sujeito, à 
plasticidade social, dentro de uma perspectiva de conhecimento visual.A 
educação do olhar torna-se então um imperativo, uma forma de humanização 
e de cultivo, o que representa um dispositivo para a cidadania. Essa 
educação demanda compatibilizar imagens do cotidiano a estudos estéticos 
sobre arte e cultura. Mas demanda, acima de tudo, o resgate da arte do fazer, 
que é, igualmente, uma arte do intervir, numa dada materialidade e num 
dado campo semântico.  

  

 Promover momentos em que a experiência do olhar possa ser executada é um dos 

caminhos que pode e deve ser trilhado pelo professor que acredita na experiência estética 

como uma conexão direta com a obra de arte. E para tanto, é importante que se trabalhe a 

imagem como um valor e uma forma de conhecimento que une o cognitivo ao afetivo e 

ambos às formas vinculares de comunhão com a cultura para que a sensibilidade possa 

orientar um agir criador e transformador, sem, contudo, desconsiderar a arte do fazer que 

complemente esse universo criador (PILLAR, 2009, p. 132). 

 

UM OLHAR ESTÉTICO SOBRE O ENSINO DE ARTES VISUAIS 

 Observando-se as matrizes curriculares do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e até 

mesmo nas séries iniciais desta modalidade de ensino, nota-se a obrigatoriedade do ensino de 

Arte. Um processo de formação falho desde o início se faz presente, não no currículo, mas na 

prática pedagogia de muitos professores que desconhecem os conteúdos da disciplina e 

trabalham em suas aulas atividades superficiais como desenhos de datas comemorativas para 

colorir, entre outros. Não se trabalha com a  leitura de imagem em sala de aula. Quando o faz, 

é de uma forma de leitura como decodificação mecânica e como processo de compreensão 
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totalmente desvinculados da realidade dos alunos. Não se discute as questões relacionadas à 

estética, não existe na sala de aula espaços para reflexões sobre o conceito de beleza. Nossos 

alunos concluem o 6º ano sem compreender a real importância de se estudar a arte das 

civilizações passadas e das atuais.  

 As tendências pedagógicas ultrapassadas são evidentes nas aulas de arte da escola 

pública. São refletidas na cópia de modelos, técnicas fragmentadas que podem partir da 

confecção de uma cadeirinha de pregador de roupa ou uma cruz de palitos de picolé até 

técnicas de desenho, expressão corporal e as bandinhas escolares ou cívicas nas quais as 

crianças reproduzem os modelos estereotipados em sua sonoridade, quando existem. Em 

algumas escolas as aulas de arte são usadas para conclusão de atividades de outras disciplinas, 

pois, muitos professores da disciplina são também professores de História, Filosofia, 

Sociologia, Desenho geométrico etc.  

 A má formação e a desinformação do professor de Arte não são casuais, pois decorrem 

de um projeto político em que a educação deve privilegiar os processos racionais em 

detrimento dos processos sensíveis na construção do conhecimento humano. Na maioria das 

vezes o professor de Arte procura executar um trabalho comprometido com o real 

aprendizado do aluno, buscando material didático e outros recursos facilitadores desse 

processo. 

 Por outro lado, alguns não têm as mesmas oportunidades e ficam dependentes de 

coordenações pedagógicas que não foram devidamente preparadas para fazerem o 

acompanhamento dos professores. Na maioria dos casos os professores são obrigados a 

trabalhar com a disciplina, para não ficarem sem a carga horária, ou complementam a mesma 

com uma ou duas aulas de artes. Em muitos municípios não existem cursos para formar 

professores de Arte ou Arte-educadores. Quando um professor de História fica com a carga 

horária de Arte, acaba lecionando em uma perspectiva quase que completamente histórica. 

Em outros casos, com professores de Língua Portuguesa, por exemplo, uma abordagem 

literária. E as lacunas ficam sem preencher, evidenciando as mais diversas carências no ensino 

da disciplina. 

 O importante é compreender que a responsabilidade do professor de Arte é com a 

construção de oportunidades de acessos dos alunos da escola pública aos bens estéticos e 

artísticos historicamente instituídos pela humanidade, sem perder de vista as culturas 
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minoritárias. Por isso, a estética e os seus discursos deveriam ser disciplina obrigatória desde 

a educação infantil. 

 As discussões de valor estético deveriam fazer parte dos conteúdos programáticos da 

disciplina Arte ou até mesmo perpassar por conteúdos de outras disciplinas. São poucas as 

escolas que oferecem um ensino de Arte numa perspectiva estético-crítica e cultural desde a 

educação infantil. Situação que pode contribuir efetivamente na qualidade do ensino de Arte 

no Ensino Fundamental, oferecendo ao estudante a oportunidade de refletir sobre a 

importância da arte em suas diversas linguagens desde o início da vida escolar. Auxiliando-o 

a ter uma maior compreensão do mundo a sua volta. É preciso compreender que a arte 

consiste em revelar novas aberturas para o mundo, descobrir e manifestar o sentido da história 

e da cultura. 

 As escolas não podem perder de vista a função pedagógica da Arte como disciplina 

que, segundo Langer (1995), se condensa na ideia de que ela faz conhecer o que é intraduzível 

pela linguagem discursiva. Pois é através da mesma que o homem tem acesso as experiências 

vividas interior e subjetivamente que escapam a linearidade da linguagem. O 

autoconhecimento, a introvisão de todas as fazes da vida e da mente, surge da imaginação 

artística. Assim, evidencia-se o valor cognitivo das artes e o contexto sócio-político-

econômico em que ela se insere. O “sentido da época”, comum a todos os indivíduos que 

vivem em determinada sociedade e cultura. Quando se conhece a Arte do seu tempo e cultura, 

adquire-se os fundamentos que permitirão uma concomitante compreensão do sentido vivido 

do aqui e agora, bem como as transformações ocorridas ao longo da História. 

 Para Pillar (2009), nas artes além de um pensamento estético, existem estratégias 

diferenciadas que possibilitam a manutenção do diálogo entre o sensível e o inteligível, 

podendo a ênfase recair com mais intensidade num ou noutro pólo. Para Susan Sontag (1987, 

p. 207) não há limite para esta ênfase, o que dificulta estabelecer fronteiras entre o que é e o 

que não é arte. Ela diz que  

[...] algumas artes visam diretamente despertar sentimento; outras apelam 
para os sentimentos pelo caminho da inteligência. Há uma arte que envolve 
que cria empatia. Há uma arte que cria distanciamento e provoca reflexão. 
Qualquer sensibilidade que possa ser enquadrada no molde de um sistema, 
ser manuseada com os toscos instrumentos da prova, não é mais 
sensibilidade. Ela se modificou numa idéia (SONTAG, 1987, p. 207). 
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 É bom lembrar que devemos estar atentos, como cidadãos ou professores de Arte para 

uma nova proposta de educação e de sociedade que inclua a dimensão estética e artística para 

a grande maioria da população. 

 O grande desafio da Educação Estética é fazer com que a arte deixe de ser apenas uma 

disciplina do currículo e se incorpore a vida do sujeito fazendo com que este busque a 

presença da mesma como uma necessidade e um prazer, como fruição ou produção, porque 

em ambas a arte promove a experiência criadora da sensibilização. 

 

SENSIBILIZANDO O OLHAR ATRAVÉS DA IMAGEM 

 

 “Nossa certeza mais primitiva é mesmo a de ver o mundo”, afirma Sérgio Cardoso 

(1988, p. 347) ao iniciar seu ensaio “O olhar viajante”. Realmente, de todos os nossos 

sentidos, a visão é geralmente o primeiro a ser chamado à ordem, é o sentido que mais 

intimidade tem com o conhecimento, com a descoberta do mundo. 

 O homem moderno habita uma paisagem onde tudo é produzido para ser visto. Em 

nosso mundo contemporâneo a profusão da imagem é cada vez maior. Isso se pode constatar, 

principalmente, no uso crescente de veículos de comunicação de massa como a televisão, os 

cartazes publicitários, o computador, o cinema, o vídeo etc. As novas tecnologias trouxeram 

consigo uma maior democratização da imagem, o surgimento de uma infinidade de novos 

símbolos imagéticos, possibilitando às pessoas o acesso a um número enorme de informações 

visuais. Tornamo-nos seres eminentemente visíveis.  

 Por outro lado, a grande quantidade de imagens que vemos diariamente, expostas de 

forma caótica e fora de contexto, podem não comunicar verdadeiramente algum conteúdo que 

produza sentido em nós, havendo uma dificuldade de formar uma visão de conjunto na 

contemporaneidade. A mensagem que delas se depreende é quase sempre a de nos vender 

algo, e toda a sua configuração se explicita em função do consumo. São imagens, em sua 

maioria, estéreis para os olhos, pois, além de excessivas, são frívolas. A banalização e a 

poluição da paisagem produzem saturação no espaço visível. O excesso de estímulos nos 

torna incapazes de prestar atenção e nossa relação com o entorno anestesia-se, passa a carecer 

de sentidos. O filme “Janela da Alma” (2001), inspirado no romance do escritor José 

Saramago, reflete sobre este estado do homem contemporâneo: 

[...] todos numa espécie de parque  audiovisual onde os sons se multiplicam, 
onde as imagens se multiplicam e onde nós vamos, cada vez mais, sentindo-
nos perdidos. Perdidos, em primeiro lugar, de nós próprios. E, em segundo 
lugar, perdidos na relação com o mundo. Acabamos por circular aí sem saber 
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muito bem nem o que somos, nem para quê servimos, nem que sentido tem a 
existência. 

 

 O trabalho com a imagem é o caminho norteador para o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica que atenda as propostas da arte educação na contemporaneidade. Basta 

observar o que pensa Ana Mae Barbosa (2009, p. 10) sobre o assunto quando diz: 

O que a arte/educação contemporânea pretende é formar o conhecedor, 
fruidor, decodificador da obra de arte. Uma sociedade só é artisticamente 
desenvolvida quando ao lado de uma produção artística de alta qualidade há 
também uma alta capacidade de entendimento desta produção pelo público. 

 

 Por outro lado, a arte não pode também ser considerada como um código decifrável é 

algo que propõe o diálogo. Não traz certezas e respostas prontas sobre si, o entendimento da 

mesma acontece num processo dialético de leitura que considerará toda a visão de mundo do 

leitor, resultando na completa subjetividade do diálogo. Diante desse resultado pode-se 

questionar a “alta capacidade de entendimento” citada por Barbosa (2009), pois, esta será 

muito particular dificultando a classificação da mais correta e aceitável.  

 Desde o nosso nascimento estamos inseridos num mundo repleto de significados, no 

qual a imagem é o principal veículo de informação, o ideal seria que a escola proporcionasse 

uma alfabetização visual através do ensino de Arte, explorando as imagens e construindo 

conhecimentos na área. Barbosa (2009, p. 27) esclarece essa ideia quando afirma: 

Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através das leituras das 
obras de artes plásticas estaremos preparando o público para a decodificação 
da gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema, da 
televisão e dos CD-ROM o prepararemos para aprender a gramática da 
imagem em movimento. 

 
 O alfabetizar para a leitura da imagem seria mais coerente se substituído por estimular, 

através do contato direto com todos os tipos de imagens disponíveis no universo do aluno. Tal 

atitude contribuíra para o desenvolvimento do olhar estético que acontece quando este tem 

oportunidade de discutir e descrever a imagem em sala, e quando o professor incentiva 

continuamente o hábito de leitura imagética como exercício para a ampliação da capacidade 

cognitiva e crítica. O que inclui, em todas as instâncias, a análise constante da produção de 

cada indivíduo em classe, levando-os a selecionar o que consideram de maior relevância na 

produção pessoal com base nos exercícios praticados em grupo durante as atividades. 

 Defendemos a hipótese de que a apreciação da arte, por mais inicial que seja o nível 

em que se dê, é sempre significativa para o ser humano, pois o remete às suas próprias 

imagens primitivas e, portanto, deve ser aprendida sistematicamente nas escolas, 
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desenvolvida, fundamentada e aprofundada. Pois o preparo para o entendimento das artes 

visuais é ao mesmo tempo o preparo para o entendimento da imagem, mesmo quando a 

mesma não é arte. 

 Sobre a metodologia a ser adotada pelo professor a respeito do trabalho com a 

imagem, Barbosa (2009) diz que deve ser uma escolha do professor e do fruidor, pois o 

importante é que obras de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler a imagem e avaliá-

la; esta leitura é enriquecida pela informação sobre o contexto histórico, social, antropológica 

etc.  

 

IMPRESSÕES DE PROFESSORES E ALUNOS ACERCA DA ARTE COMO 

SABER ESTÉTICO E CULTURAL NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

 A coordenadora da área de Linguagens, Código e suas Tecnologias, Sílvia Ysnar 

Gomes da Silva demonstra em sua entrevista bastante satisfação em coordenar as disciplinas 

da área de linguagens, que de acordo com ela, são afins com a sua formação profissional. A 

coordenadora é formada em Letras e não possui formação em pedagogia, mas, faz todos os 

esforços para atender aos professores das disciplinas da área, pesquisando conteúdos, 

sugestões de atividades e textos para serem trabalhados em sala de aula.  

 Os encontros acontecem mensalmente e são momentos de muita troca de experiências 

entre todos os profissionais envolvidos e também de acompanhamento dos trabalhos dos 

professores. Para a coordenadora, são visíveis os problemas enfrentados pelos professores não 

só de arte, mas de outras disciplinas como a carência de material, a falta de formação 

adequada para trabalhar com a disciplina além dos problemas com a estrutura física de 

algumas escolas. Muitos profissionais tentam superar as dificuldades dedicando todos os 

esforços possíveis na realização de um trabalho que resulte no sucesso da aprendizagem dos 

alunos e fazem desses encontros de coordenação uma oportunidade para buscar novas opções 

e idéias aplicáveis em sala de aula. 

 A coordenadora acredita que alguns professores não fazem um bom trabalho por falta 

de formação e que muitos usam segundo ela essa desculpa para justificar um trabalho 

insuficiente. Para ela a “formação” não é tudo, claro que ajuda e é importante, mas, não é 

determinante. 

 A entrevista com a professora Rita de Cássia Fausto demonstra seus anseios, sua 

relação com os alunos e com os novos conhecimentos que para ela é um grande desafio por 
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não ter experiência em lecionar artes. Os alunos são do diurno, provenientes da zona rural, de 

distritos próximos, e bairros periféricos, estudantes do Grupo Escolar Senador Ovídio 

Teixeira. Segundo a professora, a maioria dos alunos está na idade adequada para a série. 

 A escola onde leciona é, nas considerações da professora Rita de Cássia, “Razoável se 

comparada a muitas da zona rural, o espaço físico não é totalmente adequado, as salas são 

pequenas para a grande quantidade de alunos; 35 a 40 por turma. O único projetor de 

imagens que possui é um retroprojetor para nove turmas”. 

 O olhar da professora capta também as regras disciplinares da escola, pois, existem 

muitas regras para manter a disciplina e a equipe gestora faz o que pode para garantir a 

disciplina dos alunos. Embora sejam frequentes os problemas com alunos de outros turnos 

que acredita serem mais velhos, de outra clientela, no matutino os casos são esporádicos. Os 

maiores problemas enfrentados não é com a disciplina dos alunos e sim com as limitações 

impostas pela situação de ser professora da rede municipal de ensino. 

 Para a professora que não possui formação específica para trabalhar com artes as 

dificuldades não são maiores por ser licenciada em Letras com Português e poder aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso em sala de aula. E também pelo esforço da 

coordenação em ajudá-la buscar meios para fazer um bom trabalho. Mas, os resultados não 

melhores pela carência de material didático que a escola possui para ajudar nas aulas de artes. 

Não há livro didático e o material existente é limitado devido a carência de recursos. 

 Segundo a professora, os alunos demonstram interesse nas aulas de artes, consideram a 

disciplina mais leve em relação às outras em alguns casos chegam a comemorar quando a 

mesma entra na sala. Para ela o trabalho que faz é muito sério, pois explica conteúdos de 

história da arte e não trabalha só com pintura de desenhos de datas comemorativas, faz 

atividades diversificadas, colagem, artesanato, desenho e outros trabalhos manuais. Tais 

atividades são resultado dos estudos e pesquisas da professora no seu dia a dia. 

 Por outro lado, os questionários respondidos pelos alunos eram compostos por 

questões de identificação (primeira questão), e por três questões objetivas e duas subjetivas. 

Tais questionários foram respondidos por 91alunos, sendo deste total, 60 do sexo feminino e 

31 do masculino. Em resposta à primeira questão, considerando apenas a quantidade e não a 

ordem de importância atribuída mostrou-se que 17,6% dos alunos indicam as aulas das 

disciplinas (Artes, Ciências, Matemática, Português, Inglês), em seguida vêm às atividades 

em grupo com 14,7%; aulas em campo com 12,3%; debates com 11,3%; resolução de 

problemas 10,3%; seminários 10,1%; aulas expositivas 7,9%; pesquisa individual 7,4%; jogos 

6,5%; e outros com 1,9%.  
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 Foram sugeridas como outras estratégias: aulas utilizando vídeo ou computador, feira 

de ciências e atividades que envolvam toda a escola, filmes, palestras, uso de materiais 

externos à escola para ser trabalhado com a turma e também que exijam mais da mente do 

aluno, fazendo-o pensar mais. A maioria dos alunos gosta das aulas de Arte, principalmente 

quando o professor leva imagens para a sala e conta novidades sobre elas, essas imagens são 

quadros para leitura e análise. Segundo os alunos, isso acontece muito pouco e eles usam mais 

o caderno de desenho nestas aulas. Percebe-se que gostariam de aulas mais dinâmicas com 

muitos recursos audiovisuais. 

 Dentre as dificuldades apontadas pelos alunos a maior foi em relação ao fato de 

acharem que não sabem desenhar e muitas vezes ficam envergonhados com os desenhos que 

consideram feios. 

 As ideias apresentadas aqui destacam o interesse e a significação que aulas 

contextualizadas têm para esses alunos, mostrando o quanto estes desejam compreender 

dentro do que eles conhecem concretamente, e não apenas ter “ouvido falar”, mas sentir-se 

participante dos conhecimentos e não um mero expectador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando a pesquisa realizada sobre o ensino de arte no 6º ano do ensino 

fundamental verifica-se que existe um longo caminho a ser percorrido pelos professores de 

artes da série em estudo. Pensar o ensino de arte é também pensar o seu processo, mais do que 

a preocupação com determinadas propostas ou métodos, o professor deve construir uma 

atitude pedagógica apoiada em fundamentos teóricos e práticos da educação e da arte. Meios 

que possibilitem pensar o aluno e o processo de ensino-aprendizagem de formas diversas. 

 A intenção e boa vontade em fazer um bom trabalho, são importantes, mas não são 

suficientes. É preciso mudar a forma de pensar o ensino de arte e tratar esta disciplina com 

mais seriedade. O ideal seria oferecer a todos os professores da disciplina a formação 

adequada para que fosse possível traçar diretrizes como fios condutores para o 

desenvolvimento dentro da especificidade do aprendizado em arte e ter uma dinâmica própria 

que poderá ser transformada e adequada às diferentes realidades de cada situação. Tais ações 

e atitudes são metodológicas e pedagógicas envolvem a investigação do professor que é 

comprometido com seu grupo e ao que se propõem ensinar. 

 Foi constatada a carência de suportes materiais e pedagógicos para o bom 

desenvolvimento do trabalho com arte, as escolas municipais oferecem muito pouco nesse 
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sentido e a conseqüência disso é um aprendizado em arte superficial, repleto de deficiências 

que levam o aluno ao 6º ano sem condições e segurança de atender os requisitos mínimos 

esperados do aluno nesta série.  

 É indispensável que se desenvolva um trabalho eficiente nessa etapa para que ao final 

do Ensino Fundamental os conhecimentos adquiridos nessa disciplina sejam úteis e válidos 

para a vida do aluno. Nessa perspectiva, a escola deve oferecer ao aluno uma experiência de 

encontro simbólico com o universo da arte e não apenas um encadeamento de dados 

informativos sobre um artista, uma época ou elementos formais. Pois, a função da arte é 

revelar novas aberturas para o mundo, descobrir e manifestar o sentido da história e da 

cultura. 

  Percebe-se nitidamente a necessidade de se trabalhar com questões estéticas em sala 

de aula principalmente com o conceito de beleza, para que os alunos possam entender que a 

beleza é um valor relativo, produto da faculdade subjetiva formuladora de juízos estéticos, 

algo comum a todos os homens. É positivo que a escola seja também um espaço de reflexão 

sobre a educação estética e que ofereça ao aluno a oportunidade de vivenciar experiências 

significativas com imagens de arte. 

 Nessa perspectiva, o papel do professor é fundamental, pois, como diz Tardif (2002, p. 

39)  

[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina 
e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências 
da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua 
experiência com os alunos. 

 

 Entendemos que são saberes plurais e práticas que são articuladas e também 

construídas à medida que o professor se defronta com situações reais de ensino-

aprendizagem. Situações analisadas e percebidas através de seu percurso, compreendidas 

através de seus conceitos e contexto, e visualizadas no seu processo de ensinar e também 

aprender como professor.  

 Para que esses saberes façam parte de reais situações de ensino aprendizagem, antes de 

qualquer coisa precisamos pensar um ensino de arte que ofereça espaço para discussão das 

histórias dos seus atores e autores. 
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