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Introdução...

 Desde que existe o mundo, a maior forma de expressão é a arte, em suas diferentes representações. 

 O grande problema hoje em dia, é não dar muita importância a ela dentro das escolas, sejam públicas 
ou privadas. Existem muito poucas entidades educativas que dão a importância de que ela precisa, e dessa 
forma, estamos sendo educados para sermos bons trabalhadores, ao invés de pensadores criativos.

 Os estudantes com mentes e corpos inquietos são ignorados ou estigmatizados, o que pode trazer conse-
qüências terríveis para as vidas deles, já que são educados fora da sua criatividade. 

 Faz tempo que existe uma preocupação com isso por parte de vários grupos de pensadores, artistas e edu-
cadores, que são conscientes da importância da arte para a educação das crianças e jovens, já que é mais 
um caminho de oportunidades que eles merecem conhecer para desenvolver a criatividade que cada um tem 
dentro de si e poderem se tornar grandes pessoas no futuro. 

 A arte educação é um desses caminhos, para que crianças e jovens possam ser educadas dentro da sua 
criatividade. A Arte Educação ou Ensino de Arte é a educação que oportuniza ao indivíduo o acesso à Arte 
como linguagem expressiva e forma de conhecimento.

 A educação em arte, assim como a educação geral e plena do indivíduo, acontece na sociedade de duas 
f o r m a s :
- assistematicamente através dos meios de comunicação de massa e das manifestações não institucionalizadas 
da cultura, como as relacionadas ao folclore;
- e sistematicamente na escola ou em outras instituições de ensino.

 A arte como educação também cumpre um papel muito importante dentro de programas de educação para 
crianças especiais, já que ela é essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional delas. 

 Um dos especialistas em criatividade, que expõe nos seus livros e pesquisas a importância da arte 
dentro das escolas, é o inglês Ken Robinson, um líder visionário cultural que levou a comissão do governo 
britânico de 1998 a prestar consultoria em educação criativa e cultural, originando um sindicato que atual-
mente possui uma grande importância no que se refere à criatividade no sistema educacional e econômico da 
Inglaterra, e foi nomeado “Sir” em 2003 por suas realizações. Seu livro mais recente, “O Elemento”, trata 
de um profundo olhar para a criatividade humana e da educação e foi publicado em Janeiro de 2009. A visão 
de Ken e a sua especialização são promovidas por organizações públicas e comerciais em todo o mundo. 

 Na palestra “A Educação mata a criatividade”, o Sir Ken Robinson defende a importância de colocar a 
criatividade no mesmo nível que a alfabetização. As suas idéias e pensamentos convergiram com os meus, o 
que me direcionou a pensar que é possível criar uma escola onde a educação se baseie na criatividade de-
monstrando assim, que a educação e a criatividade não podem ser pensadas separadamente. Acreditando nisso, 
eu proponho uma escola para o desenvolvimento da criatividade através da aprendizagem da arte. 

 Há muitas pedagogias onde o método de ensino é a educação através da arte, como a Waldorf. Após diver-
sas pedagogias estudadas, eu conclui o que realmente queria: não adotar uma pedagogia nem discriminá-la, 
e sim focar a educação na aprendizagem das artes como complemento da formação da criança na sua alfabetiza-
ç ã o .







A escola de artes e a arquitetura...

 “As formas arquitetônicas podem ser criadas a partir dos movimentos humanos, e assim fazer com 
que a arquitetura influencie os humanos. Isso é ideal quando se procura uma interação 
dinâmica”.(Kazuyo Sejima, 2010). 

 A Escola de Artes funciona como um grande ateliê, onde as diferentes atividades podem acontecer 
ao mesmo tempo, de forma integrada ou separadamente.  

 É um espaço comunicativo, que faz com que os usuários escolham para onde ir. Ela permite ao 
mesmo tempo falar com as pessoas e fazerem seus trabalhos, trocando idéias e conhecimentos, já que 
o “fazer arte” pede um espaço onde aconteçam intercâmbios. 

 Os movimentos humanos não são lineares como o caminho que faz um trem, se não curvos, mais orgâ-
nicos. Com linhas retas só estaríamos criando cruzamentos, mas com curvas podemos criar interações 
mais diversas. 
A arquitetura da Escola de Artes procura que as pessoas trabalhem juntas, e isso está demonstrado 
na sua forma e dinâmica.
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Criatividade...

 Todo ser humano possui criatividade em diferentes habilidades. Acredita-se que a habilidade criativa 
das pessoas esteja de certa forma ligadas a seus talentos, e tenha inicio na infância. Quando as crianças 
têm suas iniciativas criativas elogiadas e incentivadas pelos pais, tendem a ser adultos ousados, propen-
sos a agir de forma inovadora. O inverso também parece ser verdadeiro.

 

 Quando as pessoas sabem que suas ações serão valorizadas, parecem tender a criar mais. O medo do novo, 
o apego aos paradigmas são formas de consolidar o status quo. Quando sentem que não estão sob ameaça (de 
perder o emprego ou de cair no ridículo, por exemplo), as pessoas perdem o medo de inovar e revelam suas 
habilidades criativas.

 A criatividade como habilidade passível de desenvolvimento é um grande passo para o desenvolvimento 
h u m a n o , 
Uma das formas de expressão da criatividade é a Arte e a cultura. O mundo da arte e da cultura é preemi-
nentemente um mundo da criatividade, porque o artista não está diretamente ligado às convenções, dogmas 
e instituições da sociedade. O artista tem uma expressão criativa que é resultado direto de sua liberda-
d e .

 Não temos idéia do que pode acontecer no futuro, mas mesmo assim, as crianças devem ser educadas para 
o futuro. É surpreendente como elas possuem a capacidade de inovação, que deve ser estimulada para que 
cada uma descubra o talento dentro de si. Por isso é necessário colocar na educação a criatividade ao 
mesmo nível da alfabetização, dando a ela o mesmo status. 

 Quando éramos crianças, não tínhamos medo de errar. Se não estamos abertos para cometer erros estamos 
evitando que alguma coisa original possa acontecer, em qualquer aspecto da nossa vida. A grande maioria 
das crianças, quando chegam a adultos perdem essa capacidade, já que o sistema educacional coloca os 
erros como a pior coisa que possa acontecer. Assim educamos as pessoas para que elas sejam menos criativas 
e não ao contrário. 

 Quase todos os sistemas educativos do mundo têm a mesma jerarquia nas matérias que ensinam: em primei-
ro lugar, matemáticas, em segundo, línguas, terceiro, humanidades e em último lugar se encontram as 
artes, onde dentro dela existem as seguintes jerarquias: música, teatro, dança. Por que no colégio não 
temos a mesma quantidade de horas de dança como de matemáticas? 
O sistema educacional atual se baseia na idéia da habilidade acadêmica, e existe uma razão para isso: 
quando o sistema educacional foi concebido no mundo todo, não existiam sistemas públicos de educação 
antes do século XIX, todos eles foram criados para suprir a demanda da industrialização. Assim, a jerar-
quia se baseia na lógica de que as matemáticas são mais úteis e importantes para o trabalho, desse modo 
as crianças são afastadas de coisas que elas realmente gostam de fazer, por exemplo, da música ou da 
arte, já que “não conseguiria trabalho fazendo isso”. 

 Essa aptidão acadêmica que veio dominar nossa visão da inteligência foi porque as universidades pla-
nejaram o sistema à sua própria imagem. Se formos analisar todo o sistema da educação pública é uma exten-
são do processo de ingresso à universidade. A conseqüência disso é que muitas pessoas altamente talento-
sas, brilhantes e criativas pensam que não são, porque aquilo em que elas eram boas na escola não era va-
lorizado, e até era estigmatizado. Isso não pode continuar acontecendo.

 Segundo a UNESCO, nos próximo 30 anos, mais gente ao redor do mundo irá se formar através da educação 
pública do que desde o princípio da história, e isso é o efeito do que falam os dois parágrafos anterio-
res: a tecnologia e seu efeito modificador no trabalho, a demografia e a enorme explosão populacional. 
Assim, de repente os diplomas já não servem, a educação sobre um processo de inflação: as pessoas que 
obtém bacharelado voltam para casa porque pedem mestrado para o trabalho que necessitava bacharelado e 
doutorado para o trabalho que precisava de mestrado. Isso tem de fazer-nos refletir sobre a nossa visão 
da inteligência. 

 A inteligência pode ser: variada -pensamos ao respeito do mundo de todas as formas que o vivenciamos: 
auditivamente, cinestésicamente, visualmente, olfativamente; pensamos em termos abstratos, pensamos em 
movimento-, dinâmica -o cérebro é interativo, não se divide em compartimentos, assim podemos dizer que 
a criatividade se manifesta com bastante freqüência através da interação de como as diferentes discipli-
nas vêem a coisa-, distinta – cada pessoa possui um talento que deve ser incentivado-. Um exemplo relevan-
te é o caso da famosa coreógrafa Gillian Lynne: quando era criança, os professores do colégio chamaram 
os pais dela para falar que a Gillian tinha problemas de aprendizado, já que era muito inquieta, e manda-
ram levar ela para o psicólogo. O médico depois da avaliação dele falou para os pais que ela não tinha 
problema nenhum de aprendizado, ela era bailarina. Assim, a menina foi para uma escola de dança, onde en-
controu muitas pessoas iguais a ela que precisavam se manter em movimento para poder pensar, e desse 
jeito virou uma das coreógrafas de óperas mais famosa do mundo. Tal vez outro psicólogo receitasse a ela 
um remédio para ficar calma e não seria o que ela é hoje em dia. 
 

 “A educação atual explora nossas mentes em busca de um recurso especifico, e isso não serve para o 
futuro. Temos de ser conscientes da riqueza da capacidade humana e celebrar a dádiva da imaginação, ser 
cuidadosos e usar essa dádiva com sabedoria de modo a evitar alguns cenários que já foram falados ao res-
peito. A única maneira de fazer isso é encarando nossa capacidade criativa pela riqueza que ela represen-
ta, e nossas crianças pela esperança que elas representam. Nossa tarefa é educá-las em sua totalidade, 
preparando-as para esse futuro. Talvez não vejamos esse futuro, mas elas o viverão, e temos que 
encaminhá-las a tirar proveito disso”. (SIR KEN ROBINSON)



O lugar e o funcionamento...

 A Escola de Artes está localizada no do campus da UFSC, entre o Colégio 
Aplicação e o bosque do Colégio. 

 O Colégio Aplicação da UFSC propõe-se a ser um colégio experimental man-
tido pela Universidade onde se desenvolvem práticas e se produzem conhecimen-
tos em função da qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Exerce também a 
função de campo de estágio supervisionado e de pesquisa, prioritariamente 
para os alunos e professores da UFSC, em todos os níveis e cursos, bem como 
para as demais instituições públicas. 

 A Escola de Artes surgiu da hipótese de que a UFSC possui um Centro de 
Belas Artes. Ela, assim como o Colégio Aplicação, seria o espaço onde alunos 
e professores desse centro, assim também como de outros cursos da Universida-
de, participariam em práticas de aprendizagem para jovens e crianças matricu-
lados na escola. 

 A linha de pensamento da Escola de Artes é colocar as artes ao mesmo nível 
da alfabetização, para dar oportunidade aos usuários de serem educados dentro 
da sua criatividade, ao mesmo tempo em que eles são alfabetizados nas suas 
respectivas unidades de ensino. Qualquer criança ou jovem na idade de alfabe-
tização pode se matricular na Escola de Artes, tendo a oportunidade de parti-
cipar de oficinas de dança, teatro, música, artes plásticas, fotografia, gra-
vuras e outras atividades relacionadas às artes.

 A relação da cidade com as escolas, muitas vezes é mais conhecida pela 
censura do que por uma atitude aberta relativamente ao entorno imediato. Ao 
manter uma integração visual e ao invés de um muro, utilizar uma cerca viva 
como elemento delimitador cria-se um limite mas não uma barreira na relação 
da Escola de Artes com a rua. 
O acesso principal da escola é pela Rua Desembargador Vitor Lima, já que ela 
tem uma praça de entrada que marca a conexão com a rua e também funciona como 
um eixo visual importante. 
 



 O ateliê central (1) está localizado no 
eixo principal do prédio. Ele é o espaço que 
se integra com os outros e ao mesmo tempo tem 
a capacidade de integrar os outros ambientes 
entre eles. O ateliê de fotografia e gravuras 
(3) está equipado com um quarto escuro (que 
serve tanto para fotografia como para a prá-
tica de serigrafia), prensas e equipamentos 
especializados para realizar diversos tipos 
de gravuras (tipografia, xilogravura, linóle-
ogravura e gravura em metal). O espaço para 
uso de materiais perigosos (4), ao mesmo 
tempo em que ele tem a possibilidade de se 
integrar com os outros espaços, é um lugar 
mais restrito já que nele são utilizados e 
armazenados ácidos perigosos para a gravura 
em metal. Também é o ambiente onde são guar-
dados os materiais de trabalho administrados 
pelos encarregados. O espaço para dança (2) 
tem piso de madeira para evitar o impacto nas 
articulações dos usuários e espelhos para as 
práticas. No ateliê de teatro (5) encontramos 
módulos de uso diversos para as práticas, que 
também servem como arquibancadas para as 
apresentações. O espaço acústico (6) pode se 
abrir para o pátio e para dentro da escola. O 
palco pode ser movimentado por trilhos para 
ganhar espaço na parte interna durante uma 
grande apresentação.
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