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a PrátIca Do enSIno De arte na Sala De aula: ofIcIna De arte

marIa regIna nuneS De camPoS

A prática do Ensino de Arte na sala de aula é dimensionada aqui enquanto oficina/vivência. A partir 

deste novo espaço, deve-se garantir uma educação que permita a criação, a reflexão, a percepção 

do mundo, estabelecendo a relação escola-cultura. A concepção subjacente é a sócio-construtivista-

interacionista, linha que compreende o aprendizado como um processo de construção, originado do 

interior do indivíduo, mais do que absorção através do ambiente. O conhecimento é construído através 

de observação, registros, reflexão, avaliação, planejamento, “fermentação” e construção de novas téc-

nicas e idéias e isto se dá entre os indivíduos que interagem com outros.

reSumo

O Ensino de Arte nos moldes de uma educação 
democrática é entendido como uma proposta 
que considera a vivência e o conhecimento como 
direito de todos, devendo interagir com as outras 
disciplinas sem perder seus conteúdos especí-
ficos, objetivos e singularidade de suas lingua-
gens. 

A forma de oficina/vivência é aqui privilegiada 
enquanto uma prática pedagógica, a ser desen-
volvida em sala-de-aula, baseada em alguns prin-
cípios fundamentais:

A palavra escrita é uma extensão do mundo do in-
divíduo, porém, antes dela precisa ser desenvol-
vida a experiência oral, sensibilizando o indivíduo 
através de gestos, mímicas, formas, cores, sons 
e ritmo, explorando-se o lúdico e a expressivida-
de da linguagem. O Ensino de Arte dará maiores 
oportunidades para que o indivíduo exteriorize 
seu mundo interior e contacte seu mundo exter-
no. Educar pela arte consiste em transformar os 
indivíduos em pessoas que utilizem as lingua-

gens expressivas, consumam, apreciem, façam e 
sintam arte e, finalmente, se expressem através 
das diferentes linguagens artísticas. Expressar-
se através da arte não é apenas uma questão de 
dom, mas sim, uma série de aquisições em todas 
as áreas do desenvolvimento: afetivo, motor, viso-
motor, cognitivo, perceptivo, etc... Deve-se garan-
tir aos alunos uma educação em que a arte atue 
como elemento integrador, permitindo o desen-
volvimento cognitivo através da criação, reflexão, 
percepção do mundo, estabelecendo a relação 
escola-cultura. O  objetivo da educação intelec-
tual não é saber repetir ou conservar verdades 
acabadas, mas, levar o indivíduo a aprender por 
si próprio, à conquista do verdadeiro, a chegar ao 
pleno desenvolvimento da personalidade, pois 
o elemento intelectual é inseparável do objetivo 
social, moral e ético que constitui a vida.

A concepção subjacente a esta linha de traba-
lho é a sócio-construtivista-interacionista, linha 
de trabalho que encara o aprendizado como um 
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processo de construção, originado do interior do 
indivíduo, mais do que absorção através do am-
biente. O conhecimento é construído através de 
observação, registros, reflexão, avaliação e pla-
nejamento e isto se dá entre os indivíduos que 
interagem com outros. O alvo é a autonomia e o 
poder de governar-se (FREIRE, 1983). As ativida-
des curriculares devem ser meios para favorecer 
o desenvolvimento global do indivíduo e permi-
tir-lhe a construção do seu conhecimento. Esta 
construção do conhecimento dar-se-á através 
de atividades lúdicas, simbólicas, expressivas e 
criativas em situações que ampliem sua visão de 
mundo (CAMPOS; PINTO, 1999).

Atualmente, entre outras preocupações o Ensi-
no de Arte inclina-se para a reapropriação das 
manifestações populares, através do resgate dos 
elementos culturais das regiões onde os alunos 
estão inseridos. Neste final de século, era de alta 
tecnologia, de confusão entre valores éticos, mo-
rais e espirituais, de sociedades tribais vivendo 
ao lado de sociedades industriais, talvez seja a 
arte, o melhor instrumento para o homem buscar 
suas finalidades. É neste sentido que o professor 
de Arte, estando comprometido com a Educação 
numa abordagem ampla, deve assumir uma pos-
tura de preocupação com a Arte na Educação, 
esforçando-se para garantir o seu pleno desen-
volvimento junto à escola a que pertence. 

A arte é o contato com a liberdade. A liberdade 
de se tocar em algo que carrega grande significa-
do para a existência, uma vez que trabalha com 
as formas mais essenciais para o ser humano 
(QUINTÁS, 1993). O campo que a arte explora, 
onde outras disciplinas não podem substituí-la, 
é o da intuição, sensibilidade, percepções, senti-
mentos, sensações, sentidos, emoções (FUSARI; 
FERRAZ, 1993). A possibilidade de se expressar 
mais livremente ajudaria o indivíduo a se tornar 
autoconfiante, mais seguro e saudável. O fazer 
por si, o gostar do fazer - exploração e investi-
gação - desenvolvem qualidades altamente po-
sitivas para o desenvolvimento e crescimento 
pessoal. Desta forma, a arte pode contribuir de 
maneira concreta e ajudar na aprendizagem de 
disciplinas mais formais. A relação do ind ivíduo 
com os materiais de arte desperta o prazer, in-
teresse, concentração, organização, disciplina, 
disposição para o trabalho, flexibilidade, partici-
pação, além de agudizar os sentidos e ampliar a 
percepção (BARBOSA, 1997).

a ofIcIna/vIvêncIa: uma nova forma 
De PenSar o enSIno De arte

Entende-se aqui por “Oficina” como uma situação 
que coloca professor e alunos num contato direto 
com as formas de aprendizagem mais espontâ-
neas, de base mais intuitiva. Formas, até certo 
ponto, negligenciadas por diretivas educacionais 
que privilegiam as formas mais lógicas e estrutu-
radas de dirigir o processo de ensino-aprendiza-
gem. Quebrar com as polaridades sedimentadas 
através de muitas décadas: pensamento sensível 
x lógico; intuição x racionalidade; forma x conteú-
do; ciência x arte, é tarefa de todos que pleiteiam 
pela melhoria do ensino.

A partir desse novo espaço, talvez também se 
possa reverter uma posição conservadora da Edu-
cação. Os resultados obtidos em educação têm 
sido insatisfatórios - é outro o grau e a natureza 
da comunicação que se deseja estabelecer entre 
os envolvidos no processo de ensino-aprendiza-
gem. É outra a relação que se deve buscar entre o 
indivíduo e o mundo das coisas, com a natureza 
e com as situações por ele mesmo criadas. Uma 
oficina de arte bem conduzida contribui para o 
resgate de alguns aspectos que foram amorteci-
dos, durante a vida do indivíduo (no processo de 
ensino-aprendizagem). 

A Oficina pode ser entendida como um espaço 
para reflexão, difusão, “fermentação” e constru-
ção de novas técnicas e idéias. A Oficina é um 
processo dinâmico, em permanente crescimento, 
com a absorção de idéias novas e novas soluções 
encontradas pelas vivências pedagógicas dos 
frequentadores que estarão consultando, cons-
truindo, compondo seu acervo, contínua e demo-
craticamente.

Pensa-se aqui a construção de uma proposta 
interdisciplinar ou transdisciplinar, tendo como 
fundamento a consideração da realidade do indi-
víduo e suas situações significativas.

Democratizar o Ensino não é só ampliar o nú-
mero de vagas existentes na escola pública, mas 
estar atentos no sentido de procurar e garantir 
a permanência do aluno na escola e buscar uma 
nova qualidade de ensino, adequada às nossas 
condições atuais e, principalmente, voltada para 
atender as necessidades da comunidade. Partin-
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do deste pressuposto, precisamos ter como meta 
uma escola que esteja voltada para a formação 
social e crítica, aberta à participação, ao uso e 
à reconstrução crítica do saber, que o considera 
como construído pela comunidade em articula-
ção com o saber sistematizado. A proposta da 
integração do Ensino de Arte, entre e com os 
demais conteúdos curriculares, objetiva: propi-
ciar um vínculo significativo entre conhecimento 
e realidade local; relacionar realidade local com 
um contexto mais amplo; estabelecer uma rela-
ção dialética entre os conhecimentos do senso 
comum e os já sistematizados; buscar uma forma 
interdisciplinar de apropriação do conhecimento; 
envolver o educador na prática do “fazer e pensar 
o currículo”, evitando ser uma abordagem curri-
cular burocraticamente pré-estabelecida.

Esta proposta para o Ensino de Arte permite ar-
ticular, no desenvolvimento da Ação Pedagógica, 
os subsídios necessários para e das demais dis-
ciplinas curriculares, através de vivências, práti-
cas e atividades concretas em forma de oficinas, 
permitindo que se faça uma opção de trabalho 
coletivo, com técnicas mais dialógicas e funcio-
namento aberto e participativo.
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