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Resumo

O Ensino de Arte supõe que haja Aprendizagem em Arte, uma vez que 
ensino e aprendizagem são ações imbricadas. Neste tempo em que o 
Ensino de Arte está em perigo, há que se ficar em estado de alerta para 
que não se abatam os ânimos e não se perca o que foi conquistado ao 
longo das últimas décadas em termos de legislação e de avanços curri-
culares. Se no século passado os investimentos de estudos e pesquisas 
foi no sentido de apontar métodos que – teoricamente – promoviam um 
ensino consistente, atualmente já se considera que o foco tem que ser a 
aprendizagem, uma vez que é ela o objetivo da educação escolar. A es-
cola, como aparato social de construção de conhecimento, não pode se 
abster de avançar nas questões de aprendizagem em Arte, mas precisa 
que as políticas públicas em Educação estejam disponíveis para abar-
car todas as áreas de conhecimento de forma equânime, propiciando a 
formação de pessoas que exerçam o pensamento complexo necessário 
ao século XXI.

Palavras-chave: Arte; Ensino/Aprendizagem; Professor/Artista; con-
texto escolar.

Abstract

Art teaching presupposes Art Learning, given that teaching and lear-
ning are inextricable. At this time of danger for Art Teaching it is ne-
cessary to avoid becoming disheartened and to be vigilant in defence 
of what has been won over recent decades in respect of legislation and 
advances in the curriculum. Whereas, in the last century, study and 
research centred on distinguishing methods that, theoretically, would 
promote consistent teaching, it is currently thought that the emphasis 
should be on learning, given that learning is the objective of school edu-
cation. As social means of constructing knowledge, schools must con-
tinually question Art learning, but it is also essential that public educa-
tion policies should be available for all areas of knowledge and should 
do so in a fair way that encourages the training of people who can think 
in the complex way that is needed in this 21st century.
 
Keywords: art; teaching and learning; teacher/artist; school context.

Perguntando à pergunta

À pergunta: “O Ensino de Arte está em perigo?” faz-se outra 
pergunta: O que temos feito para a consolidação da Aprendizagem em 
Arte? Se o ensino está em perigo, no que tange às questões curriculares 
principalmente, que perigos podem ser apontados para a aprendiza-
gem? E mais: o que temos feito nos últimos anos para que esse perigo 
esteja acontecendo? Onde está nossa força para impedir que esse perigo 
leve o Ensino de Arte ao abismo?
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Sabe-se que, contemporaneamente, não são somente os tempos 
escolares os detentores de ensinamentos/aprendizagens. As informa-
ções, ainda que difusas e conflitantes, estão mais fora que dentro da 
escola; as regras das morais múltiplas às quais os estudantes têm aces-
so nem sempre estão em consonância com a moral ditada pela escola; 
o anseio de fama e sucesso que ronda continuamente as mentes dos 
jovens nem sempre se pauta em princípios de honestidade e verdade.

Pela internet, grande parte dos jovens têm acesso a todo o tipo 
de informação – verdadeira ou não -, está submetida ao bombardeio 
consumista desenfreado, que lhe impõe desejos fictícios e fantasiosos 
como se fossem de primeira necessidade e, muitas vezes, devia seu foco 
de atenção para outras formas de viver que podem ou não ajudar na 
passagem por essa fase da vida e seguir na vida adulta de forma res-
ponsável. Sabe-se que, de maneira geral, não é nessa vivência cotidiana 
que o jovem aprende Arte.

Onde, então, se dá a Aprendizagem em Arte, quando se tira da 
escola o pouco que ela já tem disponível para construir os conhecimen-
tos em Arte, para propiciar o pensamento artístico, para possibilitar a 
formação do pensamento crítico e o exercício da argumentação estéti-
ca?

Se as experiências do dia a dia fora da escola não são suficien-
tes para a Aprendizagem em Arte, as experiências na escola, têm sido? 
Quem tem se responsabilizado por elas? De que forma essa responsa-
bilidade é individual e de que forma ela é coletiva? Há um coletivo de 
arte/educadores e de professores/artistas empenhado nas questões da 
Aprendizagem em Arte, ou estão eles preocupados somente com seu 
próprio trabalho e em buscar a fama?

Professoralidade e artisticidade

Professor/Artista não deve ser uma dualidade, mas sim a efeti-
vação de um ser que, sendo docente, é artista porque vive Arte e, sendo 
artista, é docente porque ensina/aprende Arte. O professor/artista faz 
de suas aulas momentos de criação; o artista/professor faz de sua cria-
ção momentos de ensinamento/aprendizagem. Não há como deixar de 
ser professor enquanto age como criador e não há como deixar de ser 
artista enquanto age como ensinador.

A professoralidade1 do docente/artista não está à mercê dos ven-
tos, está focalizada na proposição docente/artista. Sua artisticidade não 
está ao léu, mas está focalizada no artista/docente. Sua formação se dá 
em sua formação inicial, no dia a dia da prática artística e da prática pe-
dagógica, nos registros que faz de suas ações artísticas e pedagógicas, 
nas reflexões que faz sobre elas, na sua vida, enfim.

Encontrado esse professor, como tratá-lo? O que dar a ele para 
que possa exercer com honradez suas tarefas de arte/educador? Para 
que não se perca a vontade de ensinar e de aprender Arte a cada mo-

1  Professoralidade: termo tomado de empréstimo de Marcos Vilela Pe-
reira (2013).
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mento, a cada encontro com os estudantes, a cada pensamento artístico 
em sala de aula e a cada pensamento didático em seus momentos de 
criação ou de fruição artística?

A realidade hoje é perversa: não se dá, se tira. Tira-se o núme-
ro de aulas para que ele possa desenvolver projetos artísticos que não 
sejam ações pontuais descontinuadas; tira-se o espaço físico adequado 
para que ele tenha lugar onde a Arte seja respeitada; tira-se as condi-
ções financeiras para que ele possa vivenciar Arte no dia a dia, tanto em 
sua prática quanto em sua fruição e seu estudo. O que ocorre, então, é 
que os espaços da escola passam a ser não-lugares de Arte.

De acordo com Santos (1997), o conceito de lugar está ligado à 
apropriação afetiva de algum espaço, onde os valores culturais são per-
cebidos e construídos continuamente. Se na escola não há uma sala am-
biente para as aulas de Arte, nem condições adequadas de tempo para 
projetos a médio prazo, nem garantia de continuidade de professores 
especialistas que recebam salários dignos, pode-se considerar que os 
estudantes estão circulando por não-lugares de Arte.

Segundo Mia Couto, em entrevista dada no Festival Literário de 
Araxá, em 20182,

A sugestão é perceber que esse “não-lugar” resulta 
do fato de não ficarmos sujeitos, escravizados por 
essa ditadura silenciosa que se chama “A Realida-
de”. Há os que dizem que “a realidade é assim”. 
No fundo, esses estão a sugerir alguma coisa que 
é tão utópica, tão construída e inventada quanto a 
própria utopia. Portanto, poderíamos até inverter 
a coisa e dizer que a utopia é tão real como a rea-
lidade. Acho que se trata de uma desconstrução, 
mais que de propriamente construir uma utopia.

Portanto, faz-se necessário atentar para que nossa reação precisa 
ser feita em várias frentes, desconstruindo para poder construir, não 
utopicamente, mas presentemente, de corpo inteiro, emotivamente/ra-
cionalmente.

Nossa artisticidade está sendo posta à prova. Somos ou não so-
mos criadores de nossas aulas, de nossas ações enquanto artistas/do-
centes? Se a resposta é sim, temos que, artisticamente, reverter o perigo 
para a condição de desafio e enfrentamento criativo. 

Capturar o tempo

Capturar o tempo e fazer com que ele trabalhe a nosso favor é 
uma das tarefas prementes em relação ao Ensino de Arte. Garantir nos-
so tempo, qualquer que seja ele, para instigar os estudantes a quererem 
aprender Arte é essencial. O tempo é pouco? Sim, é pouco. Por isso 
mesmo precisa ser detonador de “querer mais”. Há que ser desafiador 

2  Disponível em: www.destakjornal.com.br/figura/detalhe/ciencia-ou-
-tecnica-sozinhas-nao-trarao-respostas.
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de novas investigações e de ocupar o tempo extraclasse com essas in-
vestigações e não com o mais do mesmo que não leva à aprendizagem 
significativa (Português e Matemática, no Brasil). Afinal, damos aulas 
de Arte em português e usamos o raciocínio matemático para muitas de 
nossas ações, assim como necessitamos do raciocínio artístico para nos 
expressar linguisticamente e matematicamente.

A questão é que o raciocínio artístico se desenvolve especialmen-
te nas aulas de Arte e é preciso tempo para que isso se dê. O desenvol-
vimento do raciocínio, em qualquer área do saber, não se dá de repente, 
com um único impulso. Ele necessita de tempo e continuidade. Aulas 
ligeiras dificultam esse desenvolvimento. 

Arte é uma área de conhecimento complexa, pois trabalha com 
cognição e emoção em todas as suas atividades. E a arte contemporâ-
nea, tal qual as sociedades contemporâneas, abarca essa complexidade, 
uma vez que tem como característica o conflituoso: incongruências e 
paridades, contradições e condescendências, apaziguamento e conflito. 

A obra artística pode ser considerada como resultado palpável 
ou virtual do pensamento artístico e as questões de tempo e de espaço 
são coordenadas básicas, tanto da identidade das pessoas quanto da 
construção artística. No século XX, o indivíduo personalizado como 
único foi considerado a personalidade dominante, sobretudo quando 
em relação aos seus desejos. Neste início do século XXI, a vida de cada 
indivíduo acontece numa rede de equipamentos, modos cognitivos 
humanos, instituições de ensino, sistemas informatizados, livros, jogos 
etc. Assim, atividade cognitiva não é privilégio de um sujeito, uma vez 
que só é possível pensar, contemporaneamente, sendo parte de um co-
letivo.

Coletivo é entendido não necessariamente o comunitário, mas 
sim o intercomunicativo, com vários sujeitos interferentes, quer sejam 
eles de um mesmo grupo ou totalmente desconhecidos. Isso gera mul-
tiplicidades de perceptos e de afectos, resultando em modificações de 
escolha libertária ou de imposições, tanto no universo macro quanto 
micro do indivíduo.

António Damásio, em palestra na Conferência Mundial de Edu-
cação Artística, que a UNESCO promoveu em Lisboa em 20063, decla-
rou que considera um erro separar o processo cognitivo do emocional 
e que “um currículo escolar que integra as artes e as humanidades é 
imprescindível à formação de bons cidadãos”. Diferentemente de Da-
másio, que diz que as capacidades cognitivas estejam nas “ciências e 
matemáticas”  e que as capacidades emocionais estejam nas “artes e 
humanidades”, considera-se que, para a construção de conhecimento, 
todas as áreas necessariamente envolvem cognição e emoção. No en-
tanto, o envolvimento se dá justamente quando todas as áreas estão 
presentes de forma equânime no aprendizado escolar, o que tem sido 
cada vez menos frequente nas políticas públicas para a Educação. 

Ao se insistir, por exemplo, em que matemática só envolve con-

3  Disponível em: https://www.publico.pt/2006/03/07/jornal/e-muito-
-mais-facil-ensinar-matematica--e-ciencia-do-que-artes-67080
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teúdos necessários para a vida, e que a aprendizagem em matemática 
é científica e não depende da emoção ou de qualquer outro saber de 
outras áreas, tira-se do educando a possibilidade de ser um humano em 
sua integridade. O aprender matemática supõe um envolvimento emo-
cional com o que está sendo ensinado, para que possa ser aprendido. 
Se, conforme Damásio declara, “a arte e as humanidades são impres-
cindíveis à imaginação e ao pensamento intuitivo que estão por trás 
do que é novo”, essas capacidades também são necessárias para todas 
as aprendizagens escolares. O próprio cientista acaba por considerar 
assim, ao afirmar que “conceitos que estão habitualmente associados 
às artes - estética, belo, prazer - são na realidade “transversais”, que “as 
emoções qualificam as ideias e as acções, sem elas não reflectiríamos” 
e que as artes são essenciais para a formação do “espírito reflexivo, o 
único que vale a pena ter”. É assim que escola e vida se integram.

Por integrar constantemente cognição e emoção, o ensino/apren-
dizagem em Arte demanda maior esforço, tanto de formação de profes-
sores quanto de ação em sala de aula, uma vez que, como afirmou Ken 
Robinson no mesmo evento, “As artes exigem tempo e um tipo de em-
penho diferente. Muitas vezes os professores não estão lá para ensinar 
os alunos, mas para ensinar matérias. A preparação para as artes não é 
tão boa como a retórica sobre as artes.” Declara, ainda, que embora as 
artes estejam estarem quase sempre no fim da lista de prioridades do 
ensino escolar público, as artes e as ciências são complementares: “Os 
grandes cientistas são incrivelmente criativos e intuitivos. O processo 
científico valida, demonstra. É a imaginação que cria”. Para ele, as artes 
devem ser vistas como motor de transformação do sistema de ensino: 
“Gastamos muito tempo e energia a tentar fazer com que o actual siste-
ma de ensino assimile as artes, quando devíamos era pensar em formas 
de criar, através delas, um sistema novo”.

Algumas considerações

Boaventura Sousa Santos, em 14 de março de 2014, na Aula Mag-
na da Universidade de Coimbra, alertou para que o problema, mais 
que externo a nós, é propriamente nosso: “O problema não é o de es-
tarmos presos; é que se abrirem a gaiola não sabemos para onde voar. 
Ninguém faz uma luta sem razões. É um conhecimento guiado pelas 
emoções. Não há luta sem emoção”.

Voltando, então, à pergunta: “O Ensino de Arte está em peri-
go?”, outras podem ser acrescentadas: A porta da gaiola está aberta? 
Se está aberta, voamos a esmo, sem saber para onde e o que fazer com 
nossa liberdade? Se não está aberta, o que vamos fazer para que ela se 
abra e para onde vamos quando estivermos livres?

De toda maneira, é extremamente importante que estejamos uni-
dos em torno de algo que é comum a todos, mesmo que conservemos 
nossos princípios e nossas linhas teóricas diversas: o ensino/aprendiza-
gem em Arte e sua permanência no contexto escolar. Não se trata, ago-
ra, de defender esta ou aquela forma de ensinar, ou de que materiais 
usar, ou de discutir sobre a pertinência desta ou daquela linha filosófica 
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ou teórica. Trata-se de garantir direitos aos estudantes de terem, como 
parte de sua formação, aulas de Arte que reconheçam verdadeiramente 
Arte como área de conhecimento, com especificidades próprias e tem-
pos/espaços diferenciados que devem ser respeitados. 

Mais que nunca, é preciso que se infiltre a Arte por todos os espa-
ços onde se possa infiltrar, em todos os tempos que estiverem à disposi-
ção e em todos os espaços que puderem ser ocupados. 

É preciso sermos mais perigosos que o perigo que nos ronda. E 
isso exige fôlego extra, disponibilidade extrema, vontade firme e união 
com quem, em todos os lugares do planeta, esteja disponível para se 
juntar a nós. É preciso que deixemos de ser vítimas para sermos prota-
gonistas das mudanças. 

Então, se a porta da gaiola estiver aberta, vamos voar? Se sim, 
para onde vamos voar?
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