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RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer como o professor de arte entende, constrói, aplica e transforma suas
práticas. Buscar, através da história, identificações e concepções, mostrando os principais pontos de
contradições que existe entre a formação do professor de arte do ensino fundamental, os métodos de ensino
aplicados e o que decreta as Leis, identificando algumas dificuldades de comunicação. Partindo do recorte de
uma dissertação em andamento, esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa e o procedimento
metodológico baseia-se em questionários realizados com professores de arte do ensino fundamental de
escolas particulares e públicas. A fundamentação teórica esta embasada na reflexão sobre os pensamentos
de: BARBOSA (2008, 2010, 2011), FISCHER (1987), ARHAEIM (1986), para mostrar o para que e para quem
que as bases da educação podem ser trabalhadas e desenvolvidas com a arte, e CHARLOT (2011), READ
(2013) e outros, para compreender a arte através de processos educacionais, da história e das Leis.
Pretende-se com esta pesquisa mostrar o quanto pode ser importante a arte, se organizada com
continuidade, compreendida enquanto experiência e aplicada com sabedoria, para a educação, através da
visão de um futuro professor competente e sabedor de sua função.
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INTRODUÇÃO

ENSINO DE ARTE: PARA QUEM E PARA QUE?

“A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o
mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é
inerente.”[1](FISCHER, 1987, p. 20)

Começo com esta frase sábia de Fischer, que na sua introdução, afirma o grande significado da arte que é o
de colocar o homem em equilíbrio com o mundo. Não é exagero dizer “com o mundo”, pois a arte é inerente
ao homem, é um meio de reconhecimento, uma linguagem própria que diz respeito somente a comunicação
do seu interior para o seu exterior.
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Mm. Artus Perrenot[2], em suas aulas, já desenvolvidas em 1930, aplicava exercícios, mostrando como nós
podemos nos comunicar através da arte, despertando uma observação mais profunda e de entendimento
mais claro sobre o mundo, que segundo Ana Mae[3]:

Captar e conferir expressividade aos elementos do desenho e dos objetos é a
preocupação central de seu estudo: “ Entender a agitação do ganso, os movimentos
reservados da cegonha que se esconde debaixo das asas, a calma da vaca, a
desconfiança do fato enquanto fareja a tigela, a indiferença do cachorro, a tristeza da
árvore com seus galhos curvados, a agitação de outra árvore fazendo gestos para o
céu com todos seus braços”. Despertar na criança a percepção para estas expressões
é o objetivo do desenho de observação, segundo Perrenet. [...] Nós não podemos
fazer uso vital desses elementos sem uma apreciação vital. (p. 125)

Precisamos da arte, pois através dela, temos a oportunidade de nos comunicar mais profundamente com o
mundo. Precisamos dos recursos da arte, pois através dela temos a oportunidade de entender melhor o
funcionamento das ações e pensamentos do homem e de nós mesmos. Entender estes recursos e
compartilhar deste processo de aprendizagem é o que a arte, também, dentro das escolas, podem nos
proporcionar como desenvolvimento. Mas será assim que acontece dentro das escolas, esta compreensão que
envolve Instituição, professor e aluno?

Comunicamo-nos com o mundo exterior através dos sentidos, quanto mais desenvolvemos, mais nos
entendemos. Mas, nas escolas temos consciência disso?
Consciência que podemos desenvolver através de exercícios o que a disciplina arte pode proporcionar?
Que a melhor e mais inelegível comunicação é aquela que podemos, tanto falar, como observar por todos
estes sentidos (ver, ouvir, tocar, degustar,etc.) ?
ARNHEIM já dizia, em 1986, o seguinte sobre este desenvolvimento:

“Temos negligenciado o dom de compreender as coisas através dos sentidos. O
conceito está divorciado do que se percebe, e o pensamento se move entre
abstrações. Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos para identificar e para
medir; daí, sofremos de uma carência de ideias exprimíveis em imagens e de uma
capacidade de descobrir significado do que vemos.”[4]

Olhamos o mundo interagindo constantemente com os nossos sentidos e o objeto que observamos. Mas,
atualmente, por falta de um conhecimento mais amplo e profundo e por maus hábitos e conceitos errados
sobre as coisas e o mundo, nossos olhos estão adormecidos, bloqueados. Precisamos perceber este olhar, que
pode ser através da arte, pois é ela uma parte indispensável ao estudo e o desenvolvimento do homem e
suas relações sociais.

Arnheim na introdução de seu livro diz o seguinte sobre a arte e o homem:

“[...] a arte é a coisa mais concreta do mundo, e não há justificativa para confundir a
mente de qualquer pessoa que queira conhecê-la mais profundamente.

No texto “Arte como experiência religiosa” de Adélia Prado, podemos compreender que o verdadeiro
aprendizado, através da arte, se realiza com o reconhecimento e observação das coisas, ações, sentimentos,
etc. É simples, não precisamos de muitos métodos, técnicas e projetos “mirabolantes” para “vermos” o
mundo como ensinamento. Precisamos de ferramentas adequadas para podermos reconhecer e criar nossa
própria identidade para podermos assim nos comunicar com o mundo claramente, com mais conteúdos para o
entendimento do “mecanismo” do mundo e da comunicação para viver em harmonia.

Nas coisas e ações simples está a verdadeira felicidade, que é algo que todo o ser humano busca. Então
porque precisamos de tantas coisas?
Se já temos um mundo a nossa volta?
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Tantos barulhos?
Se podemos escutar a nossa voz interior que já é repleta de sons?
Tanta falação?
Se já conversamos com o mundo de diversas maneiras?
Estamos, na verdade, nos iludindo de coisas e ações, onde, cada vez mais, estamos esquecendo de nós
mesmos.

Por isso precisamos que o professor de arte, cuja matéria tem importância única e singular, perceba o quanto
o desenvolvimento do aluno depende destas habilidades, que podem ser aplicadas pela arte, dentro da
escola. Para ARNHEIM (1986, p. 193) esta percepção do educador seria:

“ Não seria a arte uma daquelas habilidades que se pode ou se deve aprender
sozinho?
Até certo ponto isto é exato. Cada intervenção desfavorável por parte do professor
pode desorientar o próprio julgamento vital do estudante ou impedi-lo de uma
descoberta que ele próprio teria feito com maior proveito. Nesta circunstância, o
professor antiquado que oferece a seus alunos recursos de perspectiva central é tão
culpado quanto seu colega progressista que faz a criança preencher com tinta as
acrobacias acidentais de seus rabiscos, ou o primitivista estilo novo que a censura: ‘
Este é um belo desenho, mas na segunda série ainda não se fazem narizes!’. Insistir
para que a criança faça ‘abstrações’ é tão prejudicial como forçá-la a desenhar
representações realísticas.”

Nós, professores de arte, temos que perceber este processo da aprendizagem. Temos que, na minha opinião
de artista, abrir o “leque” de conhecimentos da diversidade das técnicas dos materiais e suportes, para que o
próprio aluno desenvolva seu caminho e possa perceber que o processo da arte é primordial para o seu
crescimento.

Ainda com a opinião de Arnheim:

“A sugestão mais útil que provém do estudo dos estágios de desenvolvimento é que
todo o ensino deve se basear numa consciência de que a concepção visual do
estudante está se desenvolvendo de acordo com seus próprios princípios, e que as
intervenções do professor devem ser dirigidas pela exigência do processo individual
de crescimento em qualquer tempo.”

Atualmente, alguns professores de arte tem se esforçado para adotar métodos que vão além do desenho,
pintura ou mesmo a escultura, mesmo porque, os adolescentes, em particular, estão mais interessados na
tecnologia do que na arte. Então é essencial que o professor selecione materiais e técnicas que desafiem o
estudante a trabalhar com seu próprio repertório de linguagens, possibilitando criar mais interesse no estudo,
esquecendo, um pouco, esta tecnologia do consumo, que é um meio que esta lhe tirando toda a liberdade e
desenvolvimento de ser ele mesmo.

O professor de arte de uma escola deve ter equipamentos e salas adequadas para permitir que cada aluno aja
com liberdade e identifique, o tempo todo, a sua personalidade dentro do trabalho realizado. Assim será certo
o seu crescimento. O educador do futuro terá que ter esta aptidão em observar o aluno pensante e com
aspirações para interagir com suas paixões e temores. Através da arte o homem pode sentir mais
profundamente as coisas da vida e a si mesmo em relação ao próximo.

TENSÕES HISTÓRICAS

Começo este pensamento por um texto que indaga e critica o porquê, historicamente, a arte dentro da escola,
sempre esteve às margens da própria educação. Segundo CHARLOT (2011) existem alguns pontos
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importantes que devem ser levados em consideração, dentre eles:

1º) – Historicamente, a escola foi e permanece o lugar da palavra escrita;

2º) – A função própria da escola é ensinar o que não pode ser aprendido por simples
impregnação no meio de vida, vivencia, imitação e precisa de um processo específico
de ensino, consciente e voluntário; esse processo não transmite apenas informações,
ele ensina “disciplinas”, ou seja, saberes sistematizados.

3º) – Por seu uso da palavra, a escola transforma tudo em objeto de pensamento e
de análise...A escola não é lugar do Eu singular, vivenciado e empírico, ela pretende
ser lugar do Eu epistêmico, universal.

4º) – [...] o ódio ao corpo que caracteriza a cultura ocidental clássica. A educação
deve tornar o olho da alma para o céu das ideias, e, portanto, livrá-la do mundo
sensível, do desejo, do corpo (Platão).

5º) – “Pedagogia tradicional”, desenvolvida pela Contra-Reforma Católica nos séculos
XVI e XVII. Esta é a educação: um combate contra a natureza, para tirar a alma da
criança fora da corrupção. O desejo, o corpo: esses são inimigos do pedagogo
tradicional. Sendo assim, a educação deve ser, antes de tudo, inculcação de normas
e aprendizagens de regras. Base de toda a educação escolar: aprender a ficar
sentado sem se mexer, durante bastante tempo, ou seja, aprender a domar o seu
corpo, a sua espontaneidade, os seus desejos. A seguir, ensinam-se disciplinas, isto
é, conjuntos de saberes sistematizado cujo primeiro objetivo é disciplinar a
criança.[5]

Em 1971, em plena ditadura, a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, nº 5.692 de 11/08,
reformulando a educação, institui a arte como matéria obrigatória. Mas que, por outro lado, instituindo esta
obrigatoriedade não pensou como formaria ou que seriam estes professores, e que segundo Ana Mae
Barbosa[6]:

“Esta Lei estabeleceu uma educação tecnologicamente orientada que começou a
profissionalizar a criança na 7ª série...Esta foi uma maneira de profissionalizar mão
de obra barata para Companhias Multinacionais que adquiriram grande poder
econômico no País sob o regime da ditadura militar de 1964 à 1983.”

Em 1973, foi criado pelo Governo Federal um novo curso universitário, preparando professores com
licenciatura em Educação Artística, com formação em dois anos, o habilitando a lecionar: Artes Visuais,
Dança, Teatro e Música, tudo ao mesmo tempo. Inviável para a formação de um futuro profissional
competente.

Para este professor ter a capacidade de, pelo menos, entender o significado da arte para a educação e o
envolvimento da disciplina para com os alunos, ele precisa estar situado e ter o seu devido valor para que ele
possa criar, refletir e concretizar um bom trabalho, que segundo READ (1063) “A atmosfera é a criação do
professor, e criar uma atmosfera de compreensão [...], é o principal, e talvez o único, segredo de um ensino
bem sucedido”.

A formação de um homem decorre do desenvolvimento da espécie que ao longo deste processo se caracteriza
através da cultura, socialização e humanização. O homem, teoricamente, precisa se adaptar, a todo o
momento, às novas descobertas. Não se pode desprezar as fases de crescimento, nem da evolução
intelectual, porque corre o risco de não formar um homem integro. Para CHARLOT (2000;2005) acontece da
seguinte forma esta evolução:

“[...] o ser humano não é definido por uma natureza, ele se constrói. É humano o
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que a espécie humana construiu no decorrer da sua história, e a cria dessa espécie
torna-se humana apropriando-se desse patrimônio, ou, pelo menos, de uma parte
dele. A educação é o processo pelo qual se realiza essa apropriação, ou,
considerando a situação pelo outro termo, é o processo pelo qual uma geração
transmite à seguinte o que ela mesma recebeu da precedente, às vezes com alguns
acréscimos. A educação é um triplo processo de humanização, de socialização e
ingresso numa cultura (não há ser humano sem sociedade e sem cultura), de
singularização-subjetivação (cada ser humano é um sujeito singular, embora a
consciência de sê-lo só apareça aos poucos na história da espécie).

Em 1983, são organizados cursos de especialização para professores universitários, ministrados por
professores e artistas, geralmente com pouca duração , somente dois anos, continuando sendo pouco para a
formação de um professor de Arte.

O Governo do Estado de São Paulo começou a promover Festivais, como o de Campos de Jordão, em 1983, e
cursos através da Universidade de São Paulo, com a ideia de que, segundo Barbosa (:

“ A Arte-Educação esclarecida, pode preparar os seres humanos, que são capazes de
desenvolver sensibilidade e criatividade, através da compreensão da arte, durante
suas vidas inteiras.” (BARBOSA, ano...)

A constituição da Nova República de 1988 diz o seguinte no Capítulo III, seção 1:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;

No Rio de Janeiro, com o Programa de Preparação de Professores, usando da arte, os CIEPs (1983 à 1986). O
GEMPA (Rio Grande do Sul), Programa baseado na linha pedagógica de Emília Ferrero (México)[7], utilizando
a arte para a formação de conceitos. A FUNART (Fundação nacional pelas Artes) do Ministério da Cultura. A
Bienal de São Paulo, que a partir de 1987, começou a trabalhar com programas de preparação com
professores de arte. Neste mesmo ano, o MAC (Museu de Arte Contemporânea), começa um programa, com
Ana Mae Barbosa, que combina trabalho prático com História da Arte construindo uma metalinguagem da
imagem.

Com a criação de várias Associações Estaduais como a AESP (Associação de Arte-Educadores de São Paulo), a
AMARTE (Associação de Arte-Educadores do Nordeste), a AGA (Associação de Arte-Educadores do Rio Grande
do Sul) e a APAEP (Associação dos Profissionais do Paraná), em 1989 começou uma atuação dos
Arte-Educadores bastante ativa, propiciando benefícios, partindo, tanto da formação política dos professores
como da qualidade de sua formação.

Hoje em dia, vários museus e institutos promovem cursos que “Capacitam” e interagem com professores de
arte. Mas o que interessa é o seguinte: Este professor está preparado para aceitar, compreender, processar,
assimilar, etc. a desenvolver o seu pensamento e concepções de arte para a sala de aula, levando os alunos
ao mesmo?

O Ministério da Educação e os Planos de Diretrizes e Bases (PCNs), hoje em dia, recomendam aos professores
de arte que garantam aos alunos “conhecimento estético e habilidades manuais”, que, ao ler, me pareceu que
são competências separadas tanto dentro do aprendizado das artes quanto do ensino de todas as outras
matérias, mas que são habilidades de suma importância para o desenvolvimento do homem, e que sendo
desenvolvidas através da disciplina arte poderia participar de todo o ensino escolar. Segundo READ (1963):

“[...] a arte deveria ser interpretada num sentido amplo, e que não deveria haver
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nenhuma divisão artificial entre “arte” e “habilidade manual”, ‘que deveria ser
devidamente considerada como parte e parcela de um importante ramo do ensino’.
Interpretada segundo esse amplo sentido, a arte se torna uma disciplina da maior
importância; na verdade, ‘nada do currículo escolar tem um contato mais intimo com
a vida. Embora poucas pessoas sejam convocadas a usar sua habilidade artística de
algum modo, todas são convocadas a fazer uma escolha entre o que é bom e o que é
menos bom em termos de forma, cor e arte, bem como agir, seja como indivíduos
seja como membros da comunidade, o que afetará o meio ambiente.” (pp. 237)

Esta ideia de fazer com que a disciplina arte perpasse e ajude o desenvolvimento do aluno como um todo,
alguns autores já pesquisaram e afirmavam o mesmo:

EISNER (2008), por exemplo, tem um estudo que aborda o quanto a base do ensinamento da arte poderia
contribuir para a educação e as práticas docentes como: ensinando os alunos a agir e a julgar na ausência de
regras, ou mesmo, aprender a formular objetivos,e de que forma e conteúdo são sempre inextrincáveis,e que
nem tudo que é conhecível pode ser articulado de forma proporcional dentre outras, que mostrarei mais
adiante.

Em suas pesquisas DEWEY (1859-1952) cria o Movimento da Educação Nova, na década de 1930, centrada
na criança, na vida e na atividade, concebendo o aluno como elemento ativo no processo de aprendizagem.
Ele acreditava na educação como um processo de contínua reconstrução da experiência humana na
sociedade. O saber adquirido nos livros deve subordinar-se à experiência real. Estas questões serão
detalhadas mais adiante.

PESTALOZZI (1746-1827), suas ideias demarcaram uma vertente da Pedagogia Tradicional denominada
Pedagogia Intuitiva, cuja característica básica é oferecer dados sensíveis à percepção e observação dos
alunos. Concebia a criança como um organismo que se desenvolve de acordo com a mente, coração e mãos.
Uma educação com dimensões Intelectual (intuição), Profissional (mente-sentidos-membros) e moral
(valores).

Formulou métodos de ensino com alguns princípios partindo do: conhecido ao desconhecido, do concreto ao
abstrato, do particular ao geral, da visão intuitiva à compreensão geral. Por isso o mais importante não é
ensinar determinados conhecimentos, mas desenvolver a capacidade de percepção e observação dos alunos.
O Método Intuitivo é como as “lições das coisas”, onde a experiência sensorial, que parte de um processo
ativo, oferece dados sensíveis á observação, indo do particular para o geral.

Ana Mae Barbosa é a pioneira aqui no Brasil, do desenvolvimento humano, através da Arte/Educação,
formulando a Metodologia Triangular. Uma abordagem que estuda a construção do conhecimento através da:
Contextualização (conhecer o contexto histórico), o Fazer (fazer artístico, fazer arte) e Ler (a apreciação
artística, saber ler uma obra).

DADOS DE PESQUISA

A metodologia aplicada será de base qualitativa, que segundo BOGDAN, BIKLEN (1994, P. 47), tem como
característica a investigação descritiva aonde os dados investigados vem de uma fonte direta. Foi,
primeiramente, elaborado um questionário semi-estruturado, com 27 (vinte e sete) questões de ordem
profissional, prática e pessoal, aplicadas a 11 (onze) professores de arte do ensino fundamental, sendo que 6
(seis) de escolas públicas e 5 (cinco) escolas particulares. Pensei em trabalhar com estas três categorias
porque, na análise, gostaria de pensar numa resposta, com outros dados inter-relacionados, por exemplo:
para observar a capacidade de informação de dados e o enriquecimento de conteúdos e como se desenvolve
este professor em sala de aula, sabendo, quantos anos de profissão e quantas escolas já trabalhou, pode
enriquecer minha análise em relação à realidade e a verdade do seu pensamento em relação a sua atuação
dentro de sala de aula atualmente, e assim por diante.
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Neste momento, estou começando a me aprofundar nas análises por isso ainda não tenho dados suficientes
para chegar numa conclusão mais detalhada. Mas numa pesquisa preliminar observei que a maioria dos
professores relaciona a arte com a vida, como respirar, no entanto, para a maioria, lhes escapam o
entendimento do processo de trabalho, que tem uma relação institucional e política e, também, da
importância fundamental da arte, que é um processo que desenvolve capacidades que podem ajudar à todas
as outras disciplinas, esclarecendo e interligando o aprendizado escolar com homem, completando seu
desenvolvimento e conhecimento do mundo.

Um fato bastante evidente é perceber que, a maioria dos professores não praticam, em sala de aula, o que
tem como teoria e conceitos sobre a arte. Geralmente eles ficam submetidos a desenvolver, sem questionar,
o que a instituição propõe, lhes tirando a liberdade de ações, experiências e questionamentos sobre a
importância da sua disciplina.

CONSIDERAÇÕES

“ O homem, um ser inacabado, este se submete aos cuidados de outros, acolhe-se
numa cultura e necessita inexoravelmente, tanto para sua sobrevivência, como para
construção de sua subjetividade e de sua humanidade, de influências e processos
educacionais.” (FRANCO, 2011)

O ser humano para se humanizar e viver numa sociedade em comunhão, precisa se desenvolver, tanto
exteriormente como interiormente, pois assim se faz o seu equilíbrio. A escola, que é um espaço de formação,
onde o homem passa a maior parte de seu tempo, também pensa, ou deveria pensar neste processo, dentro
de uma boa elaboração do seu Currículo, sendo um ideal a percorrer. A disciplina arte, dentro da escola
poderia pensar em intercambiar estes dois processos, encontrando no próprio aprendizado atividades que,
sob orientação, pudessem estimular, tanto a auto-expressão quanto as habilidades específicas e técnicas.

Os professores de arte, ainda se sentem às margens da educação, pois além de existir ainda falhas na sua
formação, ele, enquanto profissional, não é visto como parte essencial para a escola, como é a matemática ou
mesmo o português.

Acredito que precisamos, enquanto pesquisadores, adentrar neste universo, ajudando a escola e este
professor a se encontrar com a arte/educação de uma maneira mais significativa , pois a arte pertence a um
universo singular onde as inúmeras linguagens podem se encontrar. A arte com as suas características
próprias de expressão, pode ensinar muito à Escola!!!

Finalizando este pensamento mostro algumas das dez lições que podemos aprender com a arte, dentro da
escola, segundo EISNER (2002):

1. As ARTES NOS CAPACITAM a termos EXPERIÊNCIA que não poderíamos ter, a partir de nenhuma
outra fonte e através dessa experiência DESCOBRIR a extensão e variedade do que somos capazes de
SENTIR.

2. A Arte celebra múltiplas perspectivas. Uma das suas maiores lições é que existem muitas formas de
ver e interpretar o mundo.

3. A Arte torna BRILHANTE o fato de que nem as palavras na sua forma literal e nem os números
exaustão o que se pode SABER. Os limites da nossa linguagem não definem os limites da nossa
COGNIÇÃO.

4. As Artes ensinam estudantes de que PEQUENAS DIFERENÇAS podem ter GRANDES EFEITOS. As
Artes caminham em sutilezas.
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