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Para a pesquisadora Evelyn
Ioschpe, o ensino de artes
no Brasil, apesar de ter po-
tencial de melhorar o desem-
penho geral dos alunos, ain-
da enfrenta alguns entraves.
Leia a seguir a entrevista.

● Ter aulas de artes na escola
ajuda o aluno nas outras disci-
plinas?
Por legislação, o ensino de
artes é obrigatório no Brasil.

Mas ainda temos pouquíssimas
pesquisas sobre esse assunto
(o impacto no desempenho) aqui.
O que conhecemos se refere às
pesquisas feitas nos Estados
Unidos, que já diagnosticaram
que as aulas de artes previnem
evasão e fixam o aluno na esco-
la. E isso é muito importante,
porque a evasão escolar custa
bilhões por ano aos sistemas
educacionais de diversas par-
tes do mundo.

● Por que estudar artes pode im-
pactar no desempenho global do
estudante?
Porque as artes ajudam na orga-
nização do texto, no repertório
de outros conteúdos, no racio-
cínio espacial, na capacidade
de compreender assuntos di-
versos, nas habilidades de leitu-
ra e matemática, nos valores
de cidadania. E também dá, ao
aluno, mais comprometimen-
to, produtividade, autoconfian-

ça e vontade de assumir riscos.
O aluno passa a compreender
melhor os diferentes conceitos
que existem nas mais diversas
disciplinas e conteúdos que ele
teve, tem e terá em sala de au-
la. Dessa forma, o ensino de
artes pode até aumentar o inte-
resse e o gosto pelos estudos.

● Em que sentido as artes
trazem lições de cidadania
à escola?
A arte consegue trabalhar com
a criatividade e a sensibilidade
das crianças, despertando isso
nelas. Costumo repetir uma
frase que resume bem toda es-

sa ideia: a arte torna os huma-
nos mais humanos.

● Como você analisa a atual si-

tuação do ensino de artes no
Brasil? Quais são os princi-
pais obstáculos?
Os últimos dados sobre edu-
cação mostram que as áreas
onde mais faltam professo-
res são nas disciplinas de
física e artes. É uma questão
urgente. As políticas públi-
cas precisam contemplar
isso. Precisamos formar
mais e melhor esses profes-
sores que saem para enfren-
tar as salas de aula todos os
anos. Eles chegam com difi-
culdades para lidar com os
alunos e despreparados para
entrar em sala. / M.M.
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O Wikcionário define o verbo
colaborar como “trabalhar
em comum, com outrem, na
mesma obra”. Na Wikipédia,
estão associados à palavra co-
laboração os conceitos de “co-
munidade”, “aprendizagem
colaborativa” e “coletivis-
mo”. Postos em prática, os
verbetes, escritos e editados
por internautas, viram ferra-

mentas de aprendizado. Alunos
e professores de alguns colégios
paulistanos utilizam, em plata-
formas digitais (como várias fer-
ramentas Wiki e o Moodle), ma-
neiras de construir o conheci-
mento em conjunto.

É o caso do Colégio Santa Ma-
ria, na zona sul, que desenvolve
uma enciclopédia virtual de geo-
grafia. “Queremos colocar o alu-
no no papel de produtor”, diz
Muriel Alves, coordenador de
tecnologia educacional. O traba-
lho foi realizado pelos alunos do
7.º ano em 2010 e será ampliado
até o fim deste ano.

“Foi um jeito diferente de
aprender. Ajudou muito a enten-
der o conteúdo”, explica a aluna
Alessandra Orzechowski, de 12
anos. Para trabalhar o tema Des-

cobrimento do Brasil, ela preci-
sou fazer conexões com o Trata-
do de Tordesilhas, as capitanias
hereditárias e a miscigenação da
população. Foram 42 temas ela-
borados em 3 semanas. “A cada
encontro o trabalho ia crescen-
do”, conta o professor de geogra-
fia do colégio, Aldo Ordenes.

Para Matheus Simões, de 13

anos, aluno do mesmo colégio, o
método funcionou. “Não vou es-
quecer o que aprendi. Eu intera-
gi com o conteúdo.”

Sintetizando um ano do que
foi visto em sala de aula, todo o
conteúdo fica disponível para
consulta no site csm7anoa.pb-
works.com. “O resultado pode
ser usado como primeira referên-
cia de estudo”, afirma Ordenes.

Vantagens. A ideia de conteú-
dos colaborativos está presente
também no Colégio Pio XII. Os
alunos do 2.º ano do ensino mé-
dio fizeram um dicionário e liga-
ram os temas trabalhados a ví-
deos, fotografias e ilustrações.

A possibilidade de associar
conteúdos é uma das vantagens
de ferramentas colaborativas co-

mo a Wiki. A necessidade de com-
plementar conceitos com infor-
mações coletadas pelos colegas
ajuda a compreender o conteú-
do. “Linkar os temas dá um con-
texto maior”, acrescenta a asses-
sora de tecnologia do Pio XII, Eli-
zabeth Fantauzzi.

No caso do Pio XII, os alunos

encontraram outra vanta-
gem: a colaboração de estu-
dantes estrangeiros. O Moon
Project, do qual participam os
alunos do 7.º ano, compara as
observações da Lua feitas em
São Paulo com as anotações
de crianças da mesma idade,
no Texas (EUA).

Wikipédia ganha salas de aula em São Paulo

✽ Evelyn Berg Ioschpe é so-
cióloga, jornalista e presiden-
te do Instituto Arte na Escola.
Envolveu-se com pesquisas e
projetos voltados para educa-
ção e terceiro setor. Foi presi-
dente do Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife).

é o quanto a nota das escolas técnicas é superior à nota das
estaduais no Saresp, avaliação anual do governo paulista
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Estudar
artes eleva
as notas
em geral
Conclusão é de relatório da Fundação
Iochpe, que viu melhora na escola pública
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‘Arte torna os humanos mais humanos’

116
escolas técnicas (Etecs) fizeram o Saresp no ano
passado. Em 2009, 84 foram avaliadas pelo exame

Evelyn Ioschpe, presidente do Instituto Arte na Escola

}

Mariana Mandelli

Ter contato com artes plásti-
cas, dança, música e cinema
na escola pode melhorar o de-
sempenho geral nos estudos.
Éo que mostra o último relató-
rio de avaliação do Projeto Ar-
te na Escola, da Fundação Io-

chpe, que apoia programas edu-
cacionais.

Para chegar ao resultado, fo-
ram analisados os resultados da
Prova Brasil 2007 referentes ao
desempenho dos alunos da 8.ª sé-
rie nas provas de língua portu-
guesa e matemática das escolas
públicas nas quais o ensino de

artes é realizado pelos professo-
res do Projeto Arte na Escola. Os
alunos que frequentam essas es-
colas apresentaram melhor de-
sempenho que aqueles que cur-
sam escolas fora do projeto.

Segundo os dados do estudo,
finalizado neste ano, o aumento
na nota de língua portuguesa é,
em média, de 2,7 pontos. Em ma-
temática, o acréscimo chega a 7,1
pontos. Participaram do relató-
rio 150 escolas.

Para Evelyn Ioschpe, presiden-
te do Instituto Arte na Escola –
um dos programas da Fundação
Iochpe –, o ensino das artes no
currículo escolar é essencial pa-
ra dar ao aluno um entendimen-
to mais amplo das outras discipli-
nas. “Há poucas pesquisas nesse
estilo no Brasil. Conhecemos
mais os estudos dos Estados Uni-
dos, que já mostram que as aulas
de artes previnem a evasão e fi-
xam o aluno na escola”, explica
(mais informações nesta página).

A ex-presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) e membro
do Conselho Curador da Funda-
ção Iochpe, Maria Helena Gui-
marães, afirma que o aluno que
tem contato com artes desenvol-
ve memória e conhecimento lógi-

co e amplia seu repertório. “Ele
adquire habilidades fundamen-
tais para ter um bom desempe-
nho nas outras disciplinas.”

Valores. Para os educadores, a
arte pode ser explorada em diver-
sas dimensões dentro dos ou-
tros conteúdos dados na escola.
Uma análise da trajetória do ar-
tista espanhol Pablo Picasso,
por exemplo, pode aparecer nas
aulas de história para tratar da
Guerra Civil Espanhola a partir
de seu famoso quadro Guernica.

Mas, além de elevar o conheci-
mento escolar dos estudantes, o

ensino de arte impacta na forma-
ção cultural e humana da criança
e do adolescente, formando um
cidadão mais responsável e sen-
sível. Para a professora da rede
pública Jaqueline Cristina Sou-
za da Silva, de 32 anos, de Belém
(PA), a arte também serve para
incentivar jovens de regiões ca-
rentes. “Há comunidades com
potencial onde, por falta de estí-
mulo, a cultura local acaba mor-
rendo.” Ela foi uma das vencedo-
ras do Prêmio Arte na Escola Ci-
dadã 2010.

Julmara Sefstrom, de 34 anos,
que também já venceu o prêmio
e leciona em escolas municipais
de Içara e Criciúma (SC), concor-
da. “Toda criança tem direito à
cultura e à arte, mas muitas com
as quais convivo diariamente só
tem este acesso por meio das au-
las”, afirma.

Os materiais usados devem ex-
plorar, segundo os educadores,
todos os sentidos dos alunos. “A
exploração de diferentes ferra-
mentas desenvolve todo o pro-
cesso de percepção da criança”,
diz a professora do Colégio San-
ta Maria Luciana Proença, de 31
anos, que lida com crianças de 3.
“Tintas coloridas, papéis, folhas
secas e até legumes podem ser-

vir”, explica.
Vera Lúcia Iamburus, de 49

anos, professora de artes do
Colégio Santo Américo, diz
que os estudantes devem abo-
lir a ideia de que não vão usar o
conteúdo aprendido nas au-
las de artes na futura vida pro-
fissional. “Um diretor de em-
presa deve ser criativo e sensí-
vel para o mundo. E as artes
ensinam a buscar novas pers-
pectivas, visões e possibilida-
des”, esclarece.

O gosto pelas artes na edu-
cação básica pode se transfor-
mar em uma opção de carrei-
ra. “Nosso professor de músi-
ca é ex-aluno da escola”, con-
ta a vice-diretora do Colégio
Renovação, Claudia Baratel-
la. “A aula pode despertar esse
gosto nos alunos: eles podem
ver que a vida pode ser mais
colorida.”

Janaina Peresan, de 36
anos, professora da escola Es-
paço Aberto, acha que as aulas
devem levar a criança para um
universo além da mídia de
massa. “Não tenho nada con-
tra, mas meu objetivo é levar a
eles o lado lúdico da música
popular e da arte circense, por
exemplo”, diz.

Eficaz. Alessandra Orzechowski diz que fixou o conteúdo

● Estímulo

● Envolvimento

Enciclopédia virtual
e outras iniciativas
realizadas em regime
de colaboração ajudam
alunos a aprender

LUCIANA PROENÇA
PROFESSORA DO
COLÉGIO SANTA MARIA
“O poder de criação que a
criança tem é desenvolvido
com esse tipo de atividade,
que mexe com o lado lúdico.
E quanto mais empolgado o
professor se mostra, mais os
alunos também ficam motivados
a criar. Assim, eles ampliam o
repertório e vão se apropriando
do mundo ao seu redor.”

Diversão. Na
escola Espaço
Aberto, a aula
de artes conta
com atividades
performáticas e
criatividade

ELIZABETH
FANTAUZZI
ASSESSORA DE TECNOLOGIA DOS
COLÉGIOS PIO XII E ESCOLA VIVA
“A ferramenta está dentro do que
eles (alunos) conhecem, por isso
se envolvem.”
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