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RESUMO

Este artigo pretende iniciar algumas considerações sobre a importância do ensino de arte e os desafios
enfrentados pelos professores dessa disciplina na rede de ensino básico brasileiro. Além disso, mostrar a
experiência vivenciada pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no
Colégio de Aplicação na Universidade Federal de Sergipe em 2011, no qual foram aplicadas novas
metodologias de ensino em arte, envolvendo a utilização de tecnologias digitais e técnicas de
desenvolvimento da percepção visual como ferramenta de expressão artística. Dessa forma, aplicação do
projeto contribuiu para o desenvolvimento da personalidade da criança através de estímulos de sua
capacidade criadora, na formação acadêmica dos bolsistas envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem bem como na reflexão do professor quanto a sua metodologia de ensino.
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ABSTRACT

This paper intends to approach some considerations about the importance of art education and the
challenges faced by teachers in the Brazilian basic education. Also, it shows the experience lived by
“Scholarship Fellows for Initiation to Teaching Program” in the School of Application at the Federal
University of Sergipe in 2011, which were implemented new teaching methodologies in art, involving
digital technologies and techniques development of visual perception as a tool for artistic expression. Thus,
application of this project contributed to the development of the child&39;s personality through stimulation
of their creative capacity, also academic scholars involved themselves in the process of teaching and
learning as well as the reflection of the teacher and his teaching methodology.
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, lançado no ano de 2007, tem o intuito de
promover uma relação entre os futuros docentes e a sala de aula da rede pública de ensino. Nesse sentido
ele estabelece uma conexão entre as instituições públicas de nível superior e o sistema de educação básica
municipal, estadual e federal (CAPES, 2007).

Segundo o decreto que normativa o PIBID, alguns dos objetivos são: estimular a valorização do
magistério, proporcionar uma melhor qualificação para os profissionais do magistério, colocar os
licenciados no cotidiano da rede pública de ensino incentivando a criação de novas metodologias de
ensino, colaborando na articulação entre teoria e prática entre os futuros docentes (CAPES, 2012).

As aulas preparadas pelos alunos envolvidos com o PIBID-Artes no ano de 2011, foram aplicadas no
Colégio de Aplicação (CODAP) pertencente à rede federal de educação que oferta os níveis de ensino
fundamental a partir do 6° ano e médio, na Universidade Federal de Sergipe, o qual existe desde o dia 30
de junho de 1959. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), realizado no ano de
2009, a escola obteve a média de 6,5, considerada uma nota de países desenvolvidos (INFONET, 2012).

A aplicação do projeto do PIBID-Artes teve como uma de suas metas descobrir formas de demonstrar a
Arte por meio de conteúdos que perpassam a cultura e vivência de cada aluno de maneira a desenvolver o
seu conhecimento sobre a criação artística a partir do desenho e da pintura utilizando o computador como
ferramenta de composição.

O projeto veio ainda acrescentar na formação do aluno do curso de Artes Visuais da UFS, ampliando o
conhecimento sobre o processo de aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento de novas metodologias
no ensino de artes visuais o que contribui para a eficácia das aulas ministradas pelo professor do CODAP.

Nesse conjunto de intenções supracitado o presente artigo se divide em duas partes, a primeira trata da
importância do ensino de arte e os principais desafios enfrentados pelos docentes de arte na disciplina, a
partir de uma análise bibliográfica sobre o assunto mencionado. A segunda parte trata em específico das
aulas aplicadas no Colégio de Aplicação (CODAP) e a utilização de novas tecnologias no ensino de artes,
além da utilização de referências bibliográficas que tratam sobre a importância da criação de novas
metodologias do ensino de arte para a aplicação da tecnologia.

2- A importância do ensino de Arte e os desafios enfrentados pelos professores de Arte na Rede
de Ensino.

A inserção do ensino de arte no sistema educacional tem a sua importância e para fundamentar tal
questão os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte - PCN – Arte (1988), documentos elaborados por
muitos educadores brasileiros, vieram com a intenção de aprofundar um debate educacional a fim de criar
condições para que o aluno tenha acesso ao conjunto de conhecimentos elaborados para a sociedade e
reconhecidos como fundamentais para o exercício da cidadania. Ao tratar sobre esse assunto o PCN diz
que:

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma
compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a arte
ensina que nossas experiências geram um movimento de transformação
permanente, que é preciso reordenar referências a cada momento, ser flexível.
Isso significa que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição
fundamental para aprender. Ao aprender arte na escola, o jovem poderá integrar
os múltiplos sentidos presentes na dimensão do concreto e do virtual, do sonho e
da realidade. Tal integração é fundamental na construção da identidade e da
consciência do jovem, que poderá assim compreender melhor sua inserção e
participação na sociedade. (PCN ARTE, 1998, PP 20).
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Concordando com a ideologia dos PCN de arte a autora Ferreira (2008) confirma a importância da arte na
educação, pois “não é possível o desenvolvimento integral da inteligência sem o desenvolvimento do
pensamento divergente, do pensamento visual e do conhecimento presentacional que caracterizam a arte”
(BARBOSA, 1991 apud FERREIRA, 2008). Para a autora, a imaginação criadora é indispensável para o
desenvolvimento da personalidade da criança, pois facilita a expressão e a comunicação e contribui para
sua educação integral. De modo que, ao conhecer e produzir atividades de arte a criança desenvolve
relações com o mundo propiciando a ela novas ideias e conhecimentos (FERREIRA, 2008, p. 26).

Ferreira (2008) ainda afirma que:

a arte na educação não deve ser simplesmente considerada como uma atividade
dentro dos currículos escolares, mas também como a valorização do ser humano,
das potencialidade como a sensibilidade, a expressividade e a criatividade. O
ensino de arte deve ser baseado na liberdade de expressão e no respeito às
diversidades culturais dos indivíduos (FERREIRA, 2008, p. 32).

Pelo tipo de educação exigida, as matérias que tem destacada importância são aquelas que possuem
maior peso nos exames educacionais do país, relegando consequentemente o ensino de arte para segundo
plano, prejudicado a sua prática, criando nos docentes certo sentimento de imobilismo e nos alunos a
pouca ou quase nenhuma valorização por esse conhecimento.

Para exemplo da banalização do ensino de arte, especificamente o ensino do desenho, Guimarães (1996)
lamenta a situação ao afirmar que ele serve apenas como apoio a para outras atividades ilustrativas,
terapêuticas ou relacionadas à criatividade.

Uma das tragédias do avassalador potencial do alfabetismo visual em todos os
níveis da educação é a função irracional, de depositário da recreação, que as
artes visuais desempenham nos currículos escolares... Por que herdamos, nas
artes visuais, uma devoção tácita ao não intelectualismo (DONDIS, 1991 apud
GUIMARÃES, 1996).

Essa afirmação demonstra que é uma prática costumeira a colocação de qualquer professor mais sensível
ou de áreas consideradas afins como professor de arte. Diante dessa desvalorização da disciplina de arte,
Guimarães (1996) declara ser irônica a ideia da superformação que deveria ter o professor de arte para
atender exigências tais como: domínio dos rudimentos da psicologia, filosofia, teologia, Educação Física,
além da experiência artística e estética (GUIMARÃES, 1996, p. 98).

Além desses fatores existe outro fator que leva a educação artística brasileira ao funcionamento indevido:
o emprego de demonstrações artísticas distantes do cotidiano do aluno o que dificulta a aprendizagem.
Para isso, é necessário lembrar o intuito maior das disciplinas que é a expressão individual dos valores,
sentimentos e significações a partir da cultura local do indivíduo.

Partindo da reflexão sobre a formação dos professores de arte e a estrutura conceitual do ensino de arte,
a autora Barbosa (1995) enfatiza:

que os professores de Arte precisam, em primeiro lugar, de sólidos
conhecimentos teóricos acerca das teorias da Arte-Educação, e de um modo de
pensar acerca da Arte que possa ajudá-los a definir as atividades artísticas da
escola e a Arte na sociedade moderna, sua função e praticalidade. Isto os tornará
capazes de perceber de que modo os métodos devem mudar [...]. Além disso,
torna-se necessário um aprofundamento da infraestrutura conceitual, que informa
a determinação dos objetivos e a aplicabilidade dos métodos, como é o caso dos
conceitos referentes à teoria da criatividade e à teoria da percepção (BARBOSA,
1995, p. 94).
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Nesse mesmo sentido, Ferreira (2008) aborda sobre o papel do professor como mediador da educação
crítica, criativa e prazerosa da criança e sua responsabilidade de criar condições favoráveis a fim de
despertar a capacidade criadora do aluno através do pensamento, percepção e do sentimento defendendo
que, ao fazer isso, ele estará garantindo uma melhor aprendizagem para seus alunos.

3- Experiência do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe e a Inserção de
Novas Tecnologias do Ensino de Arte:

O uso das tecnologias tem sido disseminado em todos os âmbitos da atividade humana, inclusive na
educação. Sendo assim, o ensino de arte não está isento deste processo de transição da história. A
inserção das tecnologias na arte deu-se com a arte renascentista pois foi ela quem deu inicio as conquistas
tecnológicas quando utilizando a perspectiva criou-se também um campo de experimentações que a
ciência tecnológica findou se apropriando (FERREIRA, 2008).

a relação do homem e a tecnologia não pode passar despercebida, sendo
importante para a criança, desde pequena, conhecer as inovações tecnológicas e
perceber as influências destas, na forma de pensar e expressar arte [...] a escola
é o lugar propício para a criança adquirir esses conhecimentos (FERREIRA, 2008,
p. 100).

É nesse contexto que os objetivos do PIBID estão comprometidos, buscando, a priori, o desenvolvimento
do potencial criativo do aluno. De maneira a desenvolver o seu conhecimento sobre a criação artística a
partir do desenho e da pintura. Para isso a utilização do computador como ferramenta de composição foi
uma das alternativas de atividades fundamentais que serão reveladas com os relatos da experiência a
seguir.

A proposta da pesquisa investigativa se deu nas turmas dos 6° e 7° anos no Colégio de Aplicação (CODAP)
e as atividades foram planejadas especificamente para cada ano. No início, os alunos se mostraram
relutantes frente ao que era apresentado, mas no decorrer dos exercícios os alunos se integraram às
atividades experimentando novos métodos. Através de conversas com os alunos foi possível observar que
a sua reflexão quanto ao ensino da arte estava mudando, e que o ensino do desenho não era apenas
composto do desenho livre, um dos estereótipos relacionado a essa disciplina na escola.

Nas turmas dos 6° anos, os exercícios foram trabalhados da seguinte forma: reprodução do retrato de Igor
Stravinsky - por Pablo Picasso conhecido desenho de cabeça para baixo extraído do livro Desenhando com
o lado direito do cérebro (EDWARDS, 2000, p. 80); desenho do vaso/rostos, também baseado no livro de
Betty Edwards (EDWARDS, 2000, p.72-73) com a proposta usada para que os alunos compreendessem
que o hemisfério esquerdo do cérebro predomina sobre o direito na maioria das atividades que elaboram e
entendessem a necessidade do uso do hemisfério direito para as atividades em artes; confecção de
fanzines (uma espécie de revista elaborada a partir da colagem de jornais e revistas de acordo com temas
previamente estabelecidos); reprodução de imagens com espaços negativos e formas positivas via
software de desenho utilizando o computador e, por último nas aulas de pintura foi explanados assuntos
como: teoria da cor, psicodinâmica das cores, reprodução de figuras baseadas no círculo cromático.

Nas aulas de computação foi utilizado o software Paint para a aplicação dos conhecimentos obtidos nas
aulas anteriores. Tanto o desenho de cabeça para baixo, utilizado para forçar a transição cognitiva do
hemisfério esquerdo dominante para a modalidade do hemisfério direito subdominante, quanto a
reprodução da imagem do vaso/rostos, desenho esse escolhido como desafio para a maioria das pessoas
acham complexo desenhar o rosto humano; espaços negativos e formas positivas, como uma forma mais
simples para iniciantes desenhar e visualizar melhor as formas-espaços, tinham como intuito posterior
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experimentar através de uma nova tecnologia – o computador - novas abordagem no ensino da arte.

Os bolsistas analisaram a atuação do professor em sala de aula, seu conhecimento do método exposto por
Edwards (2000), o uso das novas tecnologias com uso de computadores e o motivo do não uso desses
instrumentos até o momento, como também sua própria experiência docente, refletindo sobre a
importância e o porquê do ensino de arte na escola.

Partindo diretamente para a aplicação do planejamento realizado pelo Programa PIBID-Artes, pode-se
apontar o seu desenvolvimento, dificuldades e resultados iniciais.

O material que embasou as atividades dos bolsistas do PIBID foi o livro supracitado Desenhando com o
lado direito do cérebro de Betty Edwards (2000). Pois apresenta métodos que consistem em exercícios de
desenhos que visam desenvolver a capacidade de desenhar por meio da estimulação de atitudes
relacionadas ao lado direito do cérebro. Edwards (2000) explica o objetivo do método usado na escola:

Desenhando com o Lado Direito do Cérebro é, creio, uma das primeiras
aplicações educacionais práticas da percepção pioneira que Roger Sperry teve da
natureza dual do raciocínio humano – o raciocínio verbal e analítico localizado
primordialmente no hemisfério esquerdo, e o visual e perceptivo localizado
primordialmente no hemisfério direito (EDWARDS; 2000, p.17).

Os alunos do COPAP nunca tinham tido acesso a essas propostas de atividades, por isso as criticaram.
Queriam realizar a atividade de outras formas alegando não saber fazer, cansaço, estresse, e
consequentemente, fugiam do que fora solicitado pelos bolsistas atuantes. Especificamente nas atividades
que forçavam a transição cognitiva do hemisfério esquerdo dominante para a modalidade do hemisfério
direito subdominante (transição E -> D) alguns alunos mostravam-se irritadiços e outros abandonavam a
atividade, sinais já apontados pela autora Edwards (2000, p. 80) quando explica a rejeição desse tipo de
atividade pelo lado esquerdo do cérebro.

A fim de esclarecer os conceitos sobre as modalidades E e D, Edwards diz que:

A modalidade E é a modalidade “destra” do hemisfério esquerdo. Ela é quadrada,
ereta, sensata, direta, verdadeira, insidiosa e bem difinida, sem se da à
lucubrações. A modalidade D é a modalidade “canhota” do hemisfério direito. Ela
é curvilínea e flexível, mais brincalhona em seus volteios inesperados, mais
complexa, diagonal e imaginativa (EDWARDS, 2000, p. 83).

O professor de arte do CODAP já conhecia o método aplicado nas atividades e acompanhou todas elas.
Sua participação foi estimulando os alunos a experimentarem os exercícios propostos. E ao final da
atividade grande parte dos alunos comentou como foi mais fácil desenhar de cabeça para baixo e
mostraram-se satisfeitos pelo resultado da ação.

A maioria das nossas escolas busca desenvolver o pensamento lógico, o sequencial, as matemáticas, por
conta também disso o ensino de arte fica condicionado a um segundo plano (EDWARDS, 1999), a
importância do ensino de arte fica explicitada nesse excerto:

Minha opinião, em contraste, é a de que as artes são essenciais para desenvolver
o raciocínio específico visual e perceptivo, tanto quanto ler, escrever e contar são
imprescindíveis para o desenvolvimento do raciocínio específico verbal, numérico
e analítico. (EDWARDS; 1999, p. 12)

Os objetivos desse projeto contemplam o desenho como uma ferramenta para o desenvolvimento da
percepção visual e a importância do ensino de arte na escola.
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As novas tecnologias devem estar associadas ao ensino de arte na contemporaneidade. A experiência do
uso do computador como meio de ensinar arte nas turmas do ensino fundamental do Colégio de Aplicação
teve como principais objetivos específicos: apresentar as ferramentas do programa Paint e demonstrar a
importância da observação das formas para a reprodução de desenhos. Mas, embutido nesses objetivos
está um mais abrangente que é o de fazer com o ensino de arte esteja em sintonia com os avanços
tecnológicos e acompanhem a demanda das crianças e adolescentes no sentido de incluí-los na era digital.

Pocho (2003) salienta a importância do uso das tecnologias e este é um dos respaldos que sustentam o
projeto do PIBID, pois a utilização delas torna-se fundamental e indispensável para o desenvolvimento da
sociedade.

O avanço tecnológico dos meios de comunicação contribui para a configuração da
sociedade mudando hábitos, concepções de vida e a própria cultura num certo
sentido. Estudos relatam que o primeiro meio de comunicação que influenciou
consideravelmente a sociedade e a educação foi: o livro. Depois dele vieram o
jornal periódico, o rádio, a televisão e o computador. Todas essas tecnologias
revolucionaram o mundo de maneiras diferentes (POCHO et al, 2003, p. 105).

Segundo Ferreira (2008), o uso do computador no processo pedagógico é uma realidade nas escolas
públicas e particulares, mas que não deve ser encarado como um meio de motivar a aula e sim com um
instrumento pedagógico para melhorar a qualidade do ensino. “O computador de assumir seu papel na
relação entre o aluno, o conhecimento e o professor” (FERREIRA, 2008, p. 41).

O livro intitulado Tecnologias na Escola expõe que as tecnologias analógicas favoreceram o ser humano no
sentido de aperfeiçoarem seus potenciais mecânicos e sensoriais, sua percepção e sua memória. Mas, as
tecnologias digitais vieram para expandir os potenciais cognitivos da percepção e da memória, como
também libertar o pensamento no uso e na construção da criatividade, do virtual, na ampliação e no
desenvolvimento do juízo lógico e da consciência (SEABRA, 2010, p.20).

Ao observar os benefícios que a inserção das novas tecnologias traz para o processo de
ensino-aprendizagem do aluno, a utilização do computador torna-se uma ferramenta de extrema
importância.

Em prol do uso do computador Ferreira (2008) defende que:

a escola pode e deve ser o local onde os alunos criam e recriam conhecimento,
começam a aprender, a ler e interpretar o mundo onde vivem. Sendo assim, os
recursos que o computador proporciona, deveriam ser usados pelos professores
das disciplinas para fazer uma melhor integração de seu trabalho (FERREIRA,
2008, p. 42).

Na prática docente exercida no Colégio de Aplicação (CODAP) as aulas de artes eram compostas de 45
minutos semanais para uma turma, o tempo determinado para a disciplina não corresponde com o tempo
necessário para fornecer todo o conhecimento para a prática da atividade.

Inicialmente foi elucidado sobre a funcionalidade das ferramentas do programa PAINT[4], no qual os
alunos puderam experimentar as ferramentas que compõem o software e fazer os desenhos por meio do
mesmo. Posteriormente, destacou-se a relevância que o desenho tem em qualquer uma das modalidades
artísticas, sendo esse a base para criação visual. As imagens a serem reproduzidas foram a de um
banquinho e uma cadeira comuns, em preto e branco e também colorido, ao final de algumas atividades
alguns trabalhos não foram feitos como o solicitado.

A falta de coordenação motora dos alunos e defeito nos mouses dos computadores disponíveis para a
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atividade foram fatores que dificultaram o desempenho dos alunos na atividade. Além disso, o
desconhecimento dos alunos sobre o desenho não permitia uma rápida assimilação do conteúdo.

No decorrer da aula o professor se mostrou interessado em todos os procedimentos metodológicos e, em
alguns momentos, mostrou conhecimento sobre conteúdo abordado em sala. Durante a feitura do
exercício os alunos se mostraram calmos e atentos, o que deixou o professor animado com a aplicação da
atividade, pois ele se queixava muito dos alunos não prestarem a atenção no conteúdo e nas atividades
aplicadas em sala.

Na prática os bolsistas, observaram que os alunos não desenhavam e davam como justificativa que não
sabiam fazer a atividade, mas a partir dos exercícios se motivaram a continuar a prática do desenho.

Os principais aspectos negativos que os bolsistas tiveram que enfrentar foram: a falta de computadores
para atender a demanda da turma; o tempo curto para desenvolver a atividade e o desinteresse dos
alunos. No entanto, a atividade pode ser desenvolvida com o compartilhamento dos computadores (duas
pessoas por unidade) e com a otimização do tempo de 50 minutos estabelecido para esta atividade.

Depois de concluídas as atividades relativas ao desenho com o lado direito do cérebro e teoria da cor, os
exercícios realizados no computador, tinham como proposta: a percepção de formas, espaço
positivo/negativo, exercícios esses que orientam melhor aqueles que estão iniciando no desenho, fazendo
com que as formas dos objetos fossem percebidos, visto que configura-se num dos princípios básicos do
desenho.

A experiência revelou aos alunos que desenhar não é tão difícil e impossível como se imagina. Mas que é
uma questão de saber enxergar. Contudo, os fatores negativos enunciados acima não favoreceram um
melhor desenvolvimento da aula e um aproveitamento totalmente satisfatório.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo pretendeu dar visibilidade às experiências docentes vividas pelos alunos do curso de
licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe, integrantes do PIBID – Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência, tendo como objeto de análise a importância do ensino de
arte na escola, o posicionamento dos alunos e do professor em relação a aula de artes, bem, como
também a metodologia empregada nas aulas que se utilizaram do desenho e de novas tecnologias, com a
utilização do computador e do software Paint.

Destacou-se a importância do ensino de arte dentro das escolas e as dificuldades enfrentadas pelos
docentes no ensino dessa disciplina. Posteriormente, a partir de observações, uma análise foi feita sobre o
posicionamento dos discentes e docentes do CODAP diante do conteúdo ministrado em sala de aula.

Como resultados preliminares, observou-se que o professor responsável pelas turmas de arte demonstrou
cooperação para com o trabalho do PIBID, ajudando os bolsistas ao pedir a atenção dos alunos para as
atividades que iriam ser aplicadas. Os questionamentos, as dificuldades e os resultados dos alunos ao
reagirem às atividades foram muito semelhantes e suas diferenças foram mínimas.

No que diz respeito à relação de interação entre as novidades nos conteúdos ministrados pelos bolsistas
para os alunos, foi observado que num primeiro momento estranharam o método. Por outro lado, os
alunos se sentiram instigados a experimentarem desenhar de variadas formas, havendo uma maior
participação nas aulas.

As novas técnicas apresentadas em sala de aula puderam trazer novidades para o ensino de arte frente a
uma matriz curricular que na maioria das vezes é engessada. Em boa parte dos casos os problemas das
aulas de arte não são os temas, mas como esses são apresentados ao aluno, que por consequência pode
sentir-se instigado ou desmotivado. Isso demonstra que a reflexão da prática docente é componente
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básico para uma educação de qualidade.
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