
recisamos do oxigênio da ar
te para respirar melhor, para 
viver melhor. Não nos bas

ta sobreviver, cumprir nossos de
veres familiares e profissionais, 
pagar as contas, ter um pouco de 
lazer semanal. Precisamos al i 
mentar-nos de criatividade, mate
rializada na literatura, na música, 
no cinema, no teatro, na pintura, 
na dança. 

A arte deveria receber na escola 
o mesmo interesse dedicado ao es
tudo da Ciência, da Matemática e 
da Língua Portuguesa. Deveríamos 
dar à arte o mesmo espaço reser
vado aos esportes. 

Mas para integrar a arte ao 
dia a dia escolar, precisamos 
compreender suas especificida
des. 

Uma primeira e fundamental 
característica da arte é o diálogo 
que se estabelece com frequência 
entre diferentes manifestações ar
tísticas. O teatro gosta de dança 
e canto. A poesia conversa com o 
teatro e com a pintura. O cinema 
inspira-se na literatura e faz da 
música uma forma de expressão. 

Outra característica da arte 
que precisamos ter em mente com 
clareza: o contato com a arte aca
ba por conduzir ao fazer artístico. 
Quando crianças e jovens lêem tex
tos estimulantes, tendem a que
rer escrever seus próprios poemas, 
contos e romances. Quando ou
vem música empolgante, sentem 
vontade de cantar, dançar, tocar 
algum instrumento. Quando as
sistem a uma tocante peça de tea
tro, são também tocados pela ma
gia do palco e convocados a atuar. 

Os direitos da arte estão em co
nexão com nosso direito à criativi
dade. A arte está fora de nós, mas 
é o que nos faz descobrir o que 
existe dentro de nós. E a desco
berta é esta: somos seres capazes 
de apreciar e ao mesmo tempo de 
criar coisas belas e significativas. 

Uma terceira característica da 
arte é sua força crítica. Os artistas 
estão sempre insatisfeitos consigo 
mesmos e não menos insatisfeitos 
com o mundo que os cerca. Todos 
os regimes autoritários (incluindo 
os regimes políticos, escolares, re
ligiosos ou empresariais) têm d i 

ficuldade para aceitar as alfine
tadas, bofetadas e caneladas que 
toda grande obra de arte desfere. 

Mais uma característica rele
vante é que o conhecimento da ar
te pede a contribuição dos outros 
campos do saber. É preciso conhe
cer os contextos históricos, as par
ticularidades linguísticas, as i m 
plicações filosóficas, etc. A visão 
estética quer ver o mundo em suas 
diferentes dimensões. 

A presença da arte na esco
la, não como uma opção para uns 
poucos privilegiados, mas como 
parte essencial da formação dos 
alunos altera (para melhor!) a v i 
são de mundo de nossos estudan
tes. Saímos da estreiteza de um 
único caminho proposto a todos 
(e quem não vai por aí.. . fica no 
caminho!), criando a possibilida
de de um caminho específico pa
ra cada u m . 

Dedicar-se à arte não é estar 
destinado ao descrédito social, ao 
infortúnio. Muitos ainda pensam 
que ser artista é sofrer no eterno 
desemprego. Enquanto as formigas 
trabalham e acumulam, a cigarra 
canta, feliz da vida, para morrer de 
fome no inverno da velhice... 

Nosso sistema educacional ain
da está obcecado pela ideia de que 
inteligente é aquele que obtém bo
as notas em Língua Portuguesa 
e Matemática. Quem não atinge 
boa performance nesses dois i m 
portantes campos do saber ficará 
marginalizado (e a sua escola sai
rá mal na foto do Ideb...). 

No entanto, quem disse que 
não é igualmente importante o 
campo do saber e do fazer artís
ticos? A ut
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 14, n. 157, p. 25, out. 2012.




