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Resumo

Este artigo traça um paralelo entre o ensino (fundamental e médio) de Desenho no Brasil e em Portugal, o
qual seguia o método Guillarme francês. Indicações dessa análise atestam a hipótese de que o foco da
sociedade brasileira entre os séculos XVIII e XX foi o de priorizar os assuntos mais “racionalizados” do
ensino. Assim, como forma de experimentação e visando uma melhoria no processo de
ensino-aprendizagem, um método de cunho cognitivo norte-americano (“Desenhando a partir do
hemisfério direito do cérebro”), desenvolvido na década de 1980, foi aplicado nas disciplinas Desenho II e
Pintura I do Curso de graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe, entre 2009 e 2011.
Resultados demonstram alguns fatores relevantes para a otimização do processo de ensino em
Desenho-Pintura.
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Abstract

This paper presents a parallel between education (primary and secondary) of Drawing in Brazil and
Portugal, which followed the French Guillarme method. Indications of this analysis attest to the hypothesis
that, between the eighteenth and twentieth centuries, the focus of Brazilian society was to prioritize the
most "rationalized" issues in the school. Thus, as a form of experimentation and aiming at improving the
teaching-learning process, a cognitive U.S method developed in the 1980s ("Drawing from the right
hemisphere of the brain") has been applied in the Drawing II and Painting I disciplines in Visual Arts
Course degree of the Federal University of Sergipe, between 2009 and 2011. Results show some relevant
factors for the optimization of Drawing-Painting teaching process.

Key-words: Perception, Drawing, Education

1. Introdução

Há que se enfatizar a grande defasagem existente, no ensino fundamental e médio[iii], no Brasil, sobre
teorias de arte e exploração da criatividade, bem como a ausência de uma metodologia de
ensino-aprendizagem sobre Desenho relacionada a aspectos culturais ligados à própria vivência do aluno.
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Uma das problemáticas no ensino de artes atualmente está no papel de “coadjuvante” que a disciplina de
Artes tem adquirido, de modo geral, nas escolas do ensino fundamental e médio em muitas escolas
públicas brasileiras, em especial, no Estado de Sergipe, que a utilizam como modelo a exemplificar
assuntos mais “racionalizados” como Ciências, Matemática, Biologia, etc.

É preciso que se compreenda a Arte como um tema aplicável em si mesma, como uma teoria e método
que por si só são muito importantes no desenvolvimento de crianças e jovens, principalmente em relação
aos aspectos cognitivos e afetivos ainda em formação. Uma das metas do ensino de arte nas escolas
deveria ser o de demonstrar a Arte através de conteúdos que passem pela própria cultura e vivência de
cada aluno, fazê-lo refletir sobre a história da arte, os objetos artísticos e seus conteúdos. Segundo
Iavelberg (2003, p. 10):

A consciência de si como alguém capaz de aprender é uma representação a ser
construída ou destruída na sala de aula. Daí a enorme responsabilidade das
escolas e dos professores no ato de ensinar a gostar de aprender arte.

Para compreender o ensino de Artes e do Desenho, em específico, é preciso compreender a sua trajetória
no Brasil, através de uma breve retrospectiva, aliada a uma visão de como também tem sido a aplicação
dessa matéria em Portugal ao longo dos anos.

2. O ensino de Desenho no Brasil e em Portugal

A partir do século XVIII uma das razões para a implementação do ensino de Desenho foi a urgência de
defesa das terras brasileiras por Portugal em fortificações militares.

Já em 1808, a chegada da Corte portuguesa fez com que existissem definições no ensino com a Criação da
Academia Real Militar (1811), consolidando o ensino sistemático das “Matemáticas, das Ciências e da
técnica no Brasil, no início do sec. XIX” (ZUIN, 2011, apud MACHADO; FLORES, 2011. p. 697).

A disseminação do ensino de Desenho se deu, logo após a Independência do Brasil, em que a Carta Lei de
25 de março de 1824 garantia a “gratuidade da Instrução primária a todo cidadão e sobre o direito ao
acesso aos elementos das Ciências, Belas-Artes e Letras, através dos Colégios e Universidades”
(TRINCHÃO, 2008, apud MACHADO; FLORES, 2011. p. 698).

Já no século XIX, o desenvolvimento da indústria brasileira despertou maior investimento na esfera
técnica, sendo a figura de Rui Barbosa (jurista brasileiro, foi deputado, senador e ministro) que imprimiu a
necessidade do ensino de Desenho nas escolas. Contudo, suas propostas não passaram pela Câmara de
Deputados e não foram efetivadas, mas o ensino de Desenho, com forte influência francesa, passou a ser
mais valorizado. Na década de 1930, segundo Machado e Flores (2011, p.700), a Reforma Francisco
Campos:

...oficializou o ensino de Desenho no currículo da escola básica brasileira, em que
passou a figurar em todas as séries do ensino secundário, tanto do ciclo
fundamental, quanto do ciclo complementar. Esse ensino foi dividido em quatro
modalidades: Desenho do natural, Desenho decorativo, Desenho geométrico e
Desenho convencional.

Na década de 1940, houve a Reforma Capanema que determinou para a primeira e segunda séries do
ensino colegial e científico (denominado atualmente de ensino médio no Brasil), o ensino do “Desenho do
natural, Desenho geométrico e projetivo, decorativo e convencional”, e para a terceira série, o “Desenho
do natural, projetivo e técnico”.
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Na década de 50, houve poucas mudanças, mas o Desenho instituído foi o de dar suporte a outras
disciplinas, como Matemática, segundo Machado e Flores (2011) com uma finalidade “mais instrutiva que
educativa”. O ensino de desenho tem permanecido assim até os dias recentes. Segundo D´Ambrosio
(apud MACHADO, FLORES, 2011):

...em essência, a ação do matemático resulta na produção de mentefatos,
enquanto a ação do artista resulta na produção de artefatos. O Desenho é aquela
disciplina intelectual, aquela manifestação de ação, que se situa,
privilegiadamente, entre o artefato e o mentefato. [...] A combinação do Desenho
Geométrico – onde inclui as construções geométricas, a perspectiva e a
Geometria Descritiva – e Desenho Artístico é essencial para obter essa situação
intermediaria entre o mentefato e o artefato.

O ensino do Desenho no Brasil esteve muito relacionado, inicialmente, com aspectos que vinham de
Portugal, e depois, ao longo do tempo, as mesmas diretrizes foram desenvolvidas tanto em um país como
no outro. Entendendo como ocorreu o ensino do desenho em Portugal, pode-se compreender ainda mais
as razões do ensino do desenho no Brasil ter sido do jeito que é.

Já na década de 1790, em Portugal, o Desenho:

...apresentava uma disciplina racional, um processo estruturante do pensamento
para além de um exercício de destreza manual. A racionalidade, própria do
iluminismo que moldou o ensino em Portugal foi o caminho escolhido durante
muito tempo na educação artística... (EÇA, 2000).

A grande corrente pedagógica seguida foi o método Guillaume da França do sec. XIX (Jean Baptiste
Guillaume, 1882-1905), tendo o desenho geométrico como base, diferente de outras correntes que
surgem na mesma época anunciada por Rousseau (1712-1778), e defendida por Spencer (1820-1903),
precursoras de correntes modernas que se fundamentavam na psicologia para as novas teorias do
conhecimento.

Segundo Eça (2000), “durante mais de um século o desenho foi leccionado e confundido com a disciplina
de geometria. Esta escolha irá influenciar profundamente toda a trajectória”, até encontrar com o Estado
Novo e sua política repressora, em que “os conteúdos do desenho continuaram a geometria descritiva, o
desenho de cópia de estampas, o desenho à vista de objectos e o desenho ornamental baseado nos estilos
decorativos”.

Nas décadas de 1960/70, surge uma lenta retomada na discussão do currículo de artes: “... forma-se
entre os professores de desenho um grupo de pessoas informadas e com vontade de alterar a didáctica do
desenho” (Eça, 2000). O termo Desenho é substituído por Educação Visual e inseridas noções de arte
como terapia, arte como desenvolvimento cognitivo e como conhecimento. Na década 1980, o Ministério
da Educação lança diretrizes de cunho essencialmente modernista, ao quais são de difícil implementação
nas escolas, em que a Educação Visual tem foco na “análise formal da obra de arte, na produção de
objectos artísticos e no ensino da geometria”. Da mesma maneira não acrescentaram a análise contextual
da obra de arte nem capacidades de crítica. Programas criados em 1991 apresentam alguns aspectos
inovadores, mas:

as disciplinas do currículo das artes no ensino secundário baseiam-se
essencialmente no método de resolução de problemas, apelidado de científico,
contrapondo um sistema racional à subjectividade própria das representações
artísticas. (EÇA, 2000)

Pág.3/10



Há referências que trazem algumas problemáticas no atual ensino secundário em Portugal (equivalente ao
ensino médio no Brasil), conforme apresenta Silva (2010, p. 91):

O contributo das teorias pedagógicas verificou-se a dois níveis. O primeiro foi o
de permitir compreender que existe um défice de investigação relativamente ao
ensino da arte contemporânea no secundário. O segundo, e não obstante o
fascínio que as teorias pedagógicas possam despoletar, aponta para a falta de
experiências inovadoras e estimulantes subordinadas ao desenvolvimento
artístico dos jovens adolescentes.

Para Steers (2007) e Hickman (2000, p. 15) (apud SILVA, 2010, p. 44), a prática artística na educação
atingiu um estado de anacronismo. Mais especificamente referente ao ensino de desenho e pintura
acabam formando referências baseadas, sobretudo, na arte moderna em detrimento a cultura
contemporânea, e em relação ao método tem ocorrido um excesso de desenho de observação (grifo
nosso).

Uma possibilidade de “atualizar” a forma de ensino de Desenho no Brasil poderia ser a de acrescentar ao
currículo básico uma nova abordagem de representação de diferentes métodos. Conforme Burgess (apud
SILVA, 2010, p. 44) sugere ao apresentar um conjunto de abordagens de ensino mais inovadoras, como a
representação da aparência, a formalista, a expressiva (referente a afetos), ao pastiche (referente à
estética pós-moderna), a técnica, a crítica, a temática (integrando a natureza moral, social e política) e a
pós-moderna.

Martindale (2000) citado por Silva (2010, p.45) diz que:

...o desenho e a compreensão artística, ao induzirem um tipo de compreensão
visual que supera o prazer da percepção simples, exercem uma influência notável
sobre o desempenho cognitivo. As imagens percepcionadas são compostas por
manchas de cor e a sua representação funciona como uma reprodução analítica
que, por muito fiel que represente a realidade, não passa de uma abstracção.
Neste caso, a transposição da realidade para o plano bidimensional implica um
processo de abstracção, em que as funções cerebrais diferem consoante o tipo de
desenho. No caso simbólico como, por exemplo, a leitura de um mapa, as funções
cognitivas operam mediante a resolução de problemas, ao passo que no caso de
uma imagem científica ou arqueológica, o desenho subordina-se menos à estética
e mais à função informativa que se pretende transmitir. Por conseguinte,
desenhar envolve pelo menos dois tipos de operações. Primeiro, a percepção
visual e segundo o distanciamento crítico em face de cada momento do processo.

Assim, tanto a o foco na “percepção visual” quanto no “distanciamento crítico em relação ao processo”,
pode ser vivido na inserção de outros métodos de ensino de desenho, os quais possam ser relacionados
com os tradicionais métodos de observação.

3. Teoria cognitiva (desenho com Hemisfério Direito do cérebro): aplicação da metodologia

Os alunos de graduação-licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe não diferem da
grande maioria brasileira, em que são provenientes da forma de ensino-aprendizagem essencialmente sob
a égide da racionalidade e de técnicas tradicionais que vem desde o Brasil-colônia. Eles são frutos de uma
deformação no seu ensino anterior à Universidade, ou seja, a ausência de uma preparação em relação à
percepção visual e espacial no ensino fundamental e médio e, consequentemente, sentem imensa
dificuldade em representar o que estão vendo.
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Isso acaba refletindo em outra problemática que é um círculo vicioso, os alunos do ensino fundamental e
médio não são estimulados para obter informações advindas de outros métodos de apreensão visual, e
estudantes de graduação-licenciatura de Artes também sentem dificuldades em desenvolver isso nas aulas
de graduação por manter métodos tradicionais antes já utilizados em sua vida escolar e futuramente,
quando forem professores de artes também não conseguirão passar conteúdo e técnicas complementares
entre si para seus futuros alunos. Da mesma maneira, alunos do ensino fundamental e médio que
estiveram nessas condições de aprendizagem (com o ensino voltado para o desenvolvimento do lado
técnico e racional) e que optem por Cursos que necessitam de uma percepção visual e espacial mais
aguçada, como Arquitetura e Design, acabam passando pelas mesmas dificuldades ao tentarem
desenvolver essas habilidades na graduação e/ou mesmo após sua formatura.

Dessa forma, alunos da disciplina Desenho II, no semestre 2010.2 (turma A0 e turma B0- 48 alunos) e
Pintura I no semestre 2011.1 (turmas A0 e turma B0- 34 alunos), ministradas pela professora Adriana
Dantas Nogueira na Universidade Federal de Sergipe, puderam receber outro tipo de conhecimento o
desenvolvimento de atividades práticas em desenho-pintura, explorando o aspecto cognitivo através do
método “desenhando com o lado direito do cérebro” de Edwards (2004a, 2004b, 2003), tendo como
objetos artísticos tanto o corpo humano, o rosto e suas proporções, quanto objetos utilitários e paisagens.

Edwards (2004b) explora habilidades de desenho a partir de cinco capacidades de perceber o mundo que
nos rodeia: 1. Percepção das bordas; 2. Percepção dos espaços; 3. Percepção dos relacionamentos; 4.
Percepção de luzes e sombras; 5. Percepção do todo (Gestalt).

Através de “exercícios” voltados para o “lado direito do cérebro”, a autora explica que o aprendizado do
desenhar é uma habilidade global, como aprender a ler ou aprender a dirigir. O cérebro humano possui 2
hemisférios, o esquerdo (E) é responsável pelas questões racionais, simbólicas e verbais, ele reduz as
coisas à números, letras e palavras; e o hemisfério direito (D) é o não-verbal, o intuitivo, ele “pensa” em
padrões, imagens.

Dessa forma, alguns “exercícios” podem acessar o hemisfério D , ou seja, facilitam mudanças cognitivas
para aprender o desenho. O objetivo principal deste método é estimular a percepção visual do aluno e
desenvolvimento do traço no desenho, ou seja, seu potencial artístico, a partir de uma melhor atuação do
hemisfério direito do cérebro, ou seja, entender que o desenho é uma habilidade que pode ser aprendida e
ensinada.

O conteúdo baseia-se em: a) Desmistificar o sistema de símbolos e convenções das imagens, como o
“Desenho de arestas e contornos”, como o desenho que é realizado apenas atentando para o objeto e sem
olhar para o papel; b) Recorrer à história pessoal, como desenhar um autorretrato; c) Buscar a percepção
da Forma de um Espaço em Perspectiva; d) Apresentar a importância da Sombra e iluminação no
desenho.

O desenho através de aspectos cognitivos propostos, e tanto o processo quanto o resultado foi medido
através das 5 “capacidades” mencionadas anteriormente. Ainda foram percebidas na investigação outras
variáveis, as quais podem ser mencionadas na análise dos resultados, como:

a) Interferência das características do material e suporte do desenho: atividades de desenhos relacionados
ao uso das cores (uso de aquarela e pastel), ou mesmo atividades de desenho individuais ou coletivas (em
grupo), ou variantes sobre o tipo de material e suporte utilizados no aprendizado, como nanquim, grafite,
giz e carvão, proporciona resultados e apreensões diferentes (SMITH, 2008), os quais podem acrescentar
mais conteúdo à metodologia de Edwards (2004a), com a exploração das formas, movimentos, técnicas e
cores, bem como o desenvolvimento de suas próprias vivências e experiências.

b) conhecimento sobre elementos formais da anatomia humana: leituras e estudos das partes
constituintes do corpo e suas nomenclaturas, como ossos do esqueleto humano que são,
reconhecidamente, importantes para o desenho do corpo humano, com um resultado mais formal e
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tradicional (desenho acadêmico ou naturalista), baseados em Atlas de anatomia humana (NETTER, 2000)
e referências bibliográficas (GORDON, 1991).

c) conhecimento sobre movimento: para que o desenho do corpo passe a ideia de movimento, ou seja, o
corpo humano em atividades que indicam ação, como corrida, salto, caminhada, e em atividades simples
como acenar a mão.

d) conhecimento sobre luz e sombra: além da perspectiva (ou escorço) comum ao corpo humano, a
iluminação e sombra são essenciais para que o resultado do desenho seja efetivo. A exploração de
métodos de ensino da perspectiva, muitas vezes, no Brasil, tende a ser mais valorizada que o foco na
sombra e luz, deixados em segundo plano (PARRAMON, 1991).

Cabe ainda dizer que esta investigação não esteve focada no resultado do desenho enquanto “obra de
arte”, mas sim no processo de ensino-aprendizagem do aluno (seja um futuro educador de arte ou um
artista plástico) e que pode ser desdobrada em diversas outras categorias de análise, passível de receber
ainda muitas contribuições futuras.

A aplicação do ”traço técnico” no desenvolvimento de desenhos e perspectivas em outros cursos como os
de Arquitetura e Design vem sendo enfatizado há muito tempo também como sendo a forma “correta”
para que os alunos possuam a capacidade necessária para representação de uma criação ou de uma
realidade, contudo é possível estabelecer aspectos importantes que podem ser acrescidos aos tradicionais,
como a metodologia que vem sendo desenvolvida pelo Prof. Eder Donizeti da Silva no Curso de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, ou seja, acrescentando aspectos cognitivos e de criação
aos métodos tradicionais (MONTENEGRO, 1978; OBERG, 1979) ensinados nas disciplinas de Desenho
Arquitetônico.

Um dos exemplos é a apresentação de uma maquete real em terceira dimensão, contudo sem que os
alunos tenham acesso ao layout da residência, pois a sua tarefa é exatamente fazer com que eles possam
exercitar o lado direito do cérebro através da criatividade e elaborar um layout apenas a partir da
observação de suas partes externas (fachadas).

4. “Ver com profundidade”: Resultados

O termo “ver com profundidade” é creditado a Edwards (2004b. p.294), o qual pode servir de base para o
desenvolvimento de todo esse processo de busca de uma nova forma de ensinar o Desenho, diferente do
modo “racionalizado” de ensino que ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, o qual foi ganhando espaço nas
escolas de ensino fundamental e médio, e da educação superior no Brasil, baseado em técnicas voltadas
principalmente na observação do objeto.

Uma análise do rendimento dos alunos da disciplina de Desenho II (notas obtidas e porcentagem de
reprovação) em turmas que quando comparado com outras turmas de Desenho II em 2010 (Tabela 2) e
turmas de Pintura I em 2011 (Tabela 3), as quais tiveram a aplicação do método cognitivo com turmas de
Desenho II no ano 2008 com aplicação de técnicas tradicionais (Tabela 1) que não tiveram tais atividades
cognitivas também foi um fator expressivo, conforme dados seguintes:

TABELA 1

Turmas com aplicação de métodos tradicionais na disciplina de Desenho II- semestre 2008.2

Turmas Quantidade de
alunos

Quantidade de aprovados

(equivalente a x %)
Média geral da turma (valores:
zero a dez pontos)

2008.2- A0 28 20 6,20
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2008.2- B0 7 4 4,87
TOTAL 35 24 (68,57%) 5,53

TABELA 2

Turmas com aplicação do método cognitivo na Disciplina de Desenho II- semestre 2010.2

Turmas Quantidade de
alunos

Quantidade de aprovados

(equivalente a x %)
Média geral da turma (valores:
zero a dez pontos)

2010.2- A0 25 19 6,08
2010.2- B0 23 16 5,80
TOTAL 48 35 (72,92%) 5,94

TABELA 3

Turmas com aplicação do método cognitivo na Disciplina de Pintura I – semestre 2011.1

Turmas Quantidade de
alunos

Quantidade de aprovados

(equivalente a x %)
Média geral da turma (valores:
zero a dez pontos)

2011.1- A0 18 14 5,88
2011.1- B0 16 13 6,80
TOTAL 34 27 (79,41%) 6,34

Os dados das tabelas representam um crescimento tanto na porcentagem de aprovados nessas disciplinas,
a saber, passando de 68,57% (2008) para 72,92% (2010) para 79,41% (2011), bem como no valor do
rendimento da média geral da turma que passa de 5,53 (2008) para 5,94 (2010) para 6,34 (2011).
Também é interessante reforçar que a turma de 2011 já havia realizado atividades de cunho cognitivo em
2010, podendo ser um dos aspectos para a melhoria dessa condição, ou seja, a continuidade desse tipo de
método pode ter contribuído significativamente.

Resultados obtidos demonstraram muitos fatores relevantes para a compreensão do ensino de Desenho na
esfera da Arte, especialmente a partir da verificação dos produtos finais das atividades dos alunos em
questão, segundo as cinco capacidades de percepção citadas anteriormente, assim, pode-se dizer que:

a) Percepção das bordas: a grande “surpresa” expressa entre os alunos quando os exercícios de
percepção de bordas (desenhos de meros contornos) eram sugeridos, os quais alegavam não terem
condições para sua realização, pois diferia do modo de ver o desenho que eles tinham “aprendido” ao
longo de toda a sua vida nos cursos do ensino fundamental e médio da Educação brasileira;

b) Percepção dos espaços: a principal dificuldade dos exercícios aplicados que envolvem a percepção dos
espaços foi a de criar condições aos alunos para exercitarem a passagem da tridimensionalidade da
realidade para o plano bidimensional do papel, para tanto, foi utilizado um visor (EDWARDS,
2004.p.116-117) para enquadrar o objeto a ser desenhado, o que facilitou a realização; o visor possui o
mesmo princípio da técnica tradicional do uso do lápis enquanto “medidor de proporções” (ou seja,
comparação entre comprimentos e larguras relativos); a busca nos desenhos deste tipo de percepção é o
entendimento dos espaços negativos do desenho enquanto “figuras”;

c) Percepção dos relacionamentos: trata-se da capacidade de perceber as proporções, as relações das
partes entre si e com o todo; desenhos de rosto foram solicitados, e uma tentativa de não “nomear” as
partes constituintes (como nariz, boca, olho), mas sim reforçar as relações proporcionais, ou seja,
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desmistificar o sistema de símbolos e convenções da sociedade, em que “desenhar uma mão ou um rosto
é mais difícil”, o foco é entender as proporções da cabeça, a exemplo, qual a distância que vai do canto do
olho até a borda inferior do queixo e a distância que vai do nível dos olhos até o topo da cabeça; aqui a
prática das relações e proporções entre as partes foi importante para a fixação das medidas e consequente
percepção dos relacionamentos, como desenho de pessoas em fotos e revistas;

d) Percepção de luzes e sombras: O desenho apenas das “sombras” de uma foto, usando apenas o preto e
branco, facilita a compreensão da forma das sombras e como a luz transforma um desenho. A exemplo,
pôde-se verificar que desenhos de Escorço, com uso de iluminação e sombra, bem como detalhamento
mais elaborado, significaram quase sempre maior dificuldade de aprendizado com métodos simples e
tradicionais de desenho, contudo, a visualização anterior das demais percepções contribuíram para auxiliar
no processo da compreensão do todo.

e) Percepção do todo (Gestalt): esta percepção nada mais é que a reunião de todas as anteriores, pois
quando se adquire essas habilidades, é possível perceber o que está por trás da imagem desenhada, ou
seja, o caráter e a personalidade da figura. Como ocorre no desenho arquitetônico, por exemplo, que o
aluno consegue interagir as partes da residência a partir de exercícios de desenho de criação com o todo
da concepção tridimensional definido pela maquete apresentada pelo professor.

Outros resultados complementares também podem ser mencionados, como:

f) A aplicação de atividades cognitivas com cores (como ocorreu na disciplina Pintura I, a partir de uma
pintura de uma estampa- EDWARDS, 2004a) tende a fixar melhor a noção de cores complementares do
disco cromático, facilitando o ensino-aprendizado;

g) as atividades relacionadas com a aplicação do método cognitivo cria uma atmosfera de silêncio, o que
demonstra o empenho na realização, bem como consegue “retirar” o aluno do ambiente, o qual demonstra
um alto grau de concentração, como se o exterior não pudesse interferir na execução da tarefa, ou seja, a
atividade de cunho cognitivo exige uma maior atenção, o que acaba forçando a transição da dominância
do hemisfério esquerdo do cérebro para o hemisfério direito, e nesse caso, o aluno “esquece” do tempo;

h) a percepção dos elementos de uma composição de criação e posterior organização de sua estrutura foi
mais facilmente percebida e aplicada pelos alunos após a utilização da técnica de Edwards, especialmente
na disciplina Pintura I, em que os alunos já tinham sido iniciados na técnica no semestre anterior na
disciplina Desenho II, que era pré-requisito dentro do currículo do Curso, o que representava certa
constância na utilização deste método facilitando a assimilação e a prática.

5. Considerações finais

Este artigo pôde apresentar outras formas de ensino-aprendizado que podem contribuir com o
fortalecimento das Artes Visuais, especificamente, no ensino de Desenho, seja na instância da educação
fundamental e média ou na Educação superior. Constata-se a defasagem histórica na aplicação de
métodos e técnicas que possam desenvolver novas perspectivas de sucesso na aplicação de um
ensino-aprendizagem em Desenho-Pintura que auxiliem o diálogo entre aluno e professor, bem como
demonstrar que o desenho deve ser tratado como uma atividade constante.

Dessa forma, considera-se que o método de cunho cognitivo tem contribuído bastante quando é
relacionado com métodos tradicionais, como se um completasse o que é inexistente em outro, ou seja,
somente com métodos tradicionais (ou seja, a dominância da racionalização), para a grande maioria dos
alunos de graduação participantes não tem ocorrido uma compreensão clara sobre o que seja “desenhar”,
que não seja para se conseguir um resultado naturalista ou realista, mas que o objetivo almejado seja
“ver com profundidade” o nosso mundo e refletir sobre objetos artísticos e seus conteúdos.
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