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Neste texto tratarei, do ponto de vista do 

sujeito, da criatividade e inteligencias multiplas; do 

ponto de vista do objeto de estudos, da 

interdisciplinaridade e da integra9tio Fe-Ensino. 

Finalmente analisarei uma experiencia que deu certo 

no ensino medio, concluindo com uma abordagem da 

avalia9tio como um gesto de amor. 

1-INTRODUCAO 

A Edu~ao Artistica e uma area de ensino muito ampla e com caracteristicas 

peculiares devido a sua abrangencia. Nao e raro perceber entre os educadores, pais e alunos 

uma visao distorcida com respeito a esta area tao importante para o desenvolvimento dos 

seres humanos. 

0 estabelecimento da Educ~o atraves da Arte como atividade obrigat6ria no 

curriculo escolar brasileiro, foi uma das novidades trazidas pela lei 5.692/71. Antes dela, as 

atividades existentes faziam acreditar que a arte ja estava presente no curriculo. As materias 

eram: Artes lndustriais, Musica e Desenho. 

Em desenho, ensinava-se somente desenho geometrico e o seu 

processo fazia com que o aluno chegasse a determinados resultados sem 

saber o porque das opera~es. 

Em musica, os alunos entoavam hinos civicos e aprendiam a solfejar. 

Em artes industriais, construiam objetos utilitarios. 

Todo conteudo desenvolvido era colocado numa visao mecanicista e utilitarista que 

nio considerava o interesse, a observa~ao, a imagina~ao, a descoberta e a expressao 

individual do aluno. Com a implanta~ao da lei ja citada, em 1976 poucos professores 

tinham habilita~ao em Educa~ao Artistica para o grande numero de aulas. Houve entao uma 
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abertura para atuarem na area ate que complementassem seus estudos. Porem conseguiam 

algum preparo com a participa~o em encontros de poucos dias. 

Dessa forma a situa~o do ensino da arte nao se alterou e nao proporcionou 

atividades que visassem o desenvolvimento da criatividade e da expressao do aluno, pois 

muitos professores continuaram limitados aos mesmos exercicios musicais, graticos e 

decorativos, sentindo maior seguran~ em aplica-los por estarem diretamente ligados a sua 

primeira forma~ao. 

Hoje em nosso pais as Faculdades de Educa~o Artistica sao mais frequentadas, mas 

alguns professores ainda tern tendencias de expor somente a sua linguagem: 

Se sao musicos - s6 dao aulas de musica, 
Se sao pintores - todos os alunos trabalham com pintura 
exclusivamente, 
Se sao artesaos - todos s6 farao pe~as de artesanato. 

NoV Congresso Nacional de Arte-Educacao realizado em Belem, PA. 1992, alguns 

palestrantes fizeram afirma~oes importantes, as quais quero relatar. 

Maria Celeste Dias Ferreira, afirma que: como educadores devemos enriquecer a 

nossa linguagem artistica atraves das outras, e nao obrigatoriamente dominar todas as 

linguagens. 1 

Dessa forma, pode-se perceber o quanto e saudavel desenvolver e trabalhar as 

diferen~ de cada urn, pois Deus nos fez diferentes, com capacidades para criar, imaginar, 

refletir, raciocinar, construir ... 

Maria Helena Ferraz, tambem confrrma que: 0 processo da criafao e fundamental 

mas nao e o unico. A arte vem pelo Educqdor e nao pelo artista ... Nao e necesstirio ser 

artista, mas sim saber lidar com a arte-educacao. 2 

Possivelmente cada professor de Artes, viva realidades diferentes porque cada 

escola, cada professor, cada regiao, cada cultura tern suas diferen~as e possuem desafios 

educacionais que nos levam a constante adapta~ao. Neste sentido, a arte esta intimamente 

ligada a forma~o do individuo, e uma area de conhecimento e nao simplesmente atividade 

e lazer. 

1 Palestra proferida no V Congresso de Arte-Educa~o, Belem, PA, 1992. 
2 Idem. 
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Podemos notar que urn dos aspectos do ensino da arte e fazer com que haja urn 

envolvimento total do aluno com a disciplina. Esse envolvimento permite que haja urn 

entrela~amento afetivo entre o estudante e o educador e esse e urn grande momento para se 

propor uma real integra~o Fe-ensino. 

Para que haja urn crescimento artistico satisfat6rio e necessario urn processo de 

cria~ao onde se fundem pensamentos, emo~oes e percep~oes. 

Marcos Vilela contribui afirmando que: A arte gera no individuo um processo de 

amadurecimento constante, podendo proporcionar um aperfeifoamento das capacidades 

de manifestafOeS. E tambem, responsilve/ pela distribui¢o do capital cultural, estimula 

a criatividade, potencialidade, auto-expressao e critica. 3 Dentro dessa vi sao, podemos 

nitidamente perceber mais urn campo aberto para a integra~ao Fe-ensino. 

E importante ressaltar que a arte traz li~oes para a vida como afirma Ana Mae 

Barbosa: 0 unico estilo admissivel e o da liberdade, portanto nlio se deve exigir que todos 

os desenhossejam iguais, cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua expressao. 4 

Dessa forma podemos concluir que o processo vivido para se chegar ao produto e tao 

importante quanto o produto. 

Completmdo essas teorias Becerra afirma que em nosso viver diario, o excesso de 

regras ou a definifao de detalhes do que se deve ou nlio fazer, atenta contra um 

verdadeiro desenvolvimento da persona/idade. 5 Sendo assim, devemos ter em mente que a 

arte constantemente proporciona situa~es para desenvolver a capacidade de escolhas e 

condutas assim como; as regras da liberdade de pensamento e livre arbitrio foram 

instituidos por Deus, Ele criou o homem livre, com a capacidade de escolher o seu caminho 

e sua conduta. 

3 Palestta proferida no V Congresso de Arte-Educa~o, Belem, P A, 1992. 
4 Idem 
5 Palestta proferida por Enrique Becerra no 2~ SeJlliruirio de lntegra~o Fe-Ensino, Eng. Coelho, S.P, Brasil, 
2002. 
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2 - A CRIATIVIDADE 

"No principia criou Deus". Gen. I: I. Teremos uma etemidade para entender a 

amplitude dessa frase. E humanamente impossivel perceber, conhecer, analisar todos os 

detalhes e a profundidade do ato criador de Deus, nossa mente e limitada. Deus em seu 

poder criativo, ao criar a natureza e os seres humanos, ja previa to.das as nossas 
. . 

necessidades e as supriu antes mesmo da cria~ao do homem, visto que fomos os ultimos a 

serem criados. 

A criatividade humana e urn dom divino que nos acompanha desde o nascimento. 0 

nosso potencial artistico deve estar sempre sendo estimulado para que haja urn crescimento 

gradual em nossa criatividade. 

Sem a criatividade, o mundo seria mais trabalhoso, enfadonho e desmotivante. Em 

nosso dia a dia nos deparamos com situa~oes extremamente desgastante. A ciencia, cultura 

e tecnologia estariam bloqueadas e a perspectiva de crescimento seria remota sem o dom 

artistico. 

Percebemos em nosso dia a dia a importancia da criatividade na forma~ao do 

engenheiro para urn futuro proximo, de uma nova tecnica cirUrgica para salvar vidas, da 

mae ao arrumar o seu hebe, a noite, de forma que ambos tenham uma noite tranqiiila. 

Percebemos o dom da criatividade em urn professor, ao sistematizar sua aula de maneira 

que todos os objetivos sejam alcan~ados, na crian~a, ao viver suas aventuras atraves das 

brincadeiras, enfim, essas e muitas outras situa~<>es geram necessidades e a necessidade e 
urn dos pontos de partida para a criatividade. 

Atualmente vivemos cercados de situa~es que nos causam esfor~o jisico, esfor~o 

temporal, deslocamento, despesas financeiras. Esses fatores passam a gerar necessidades 

de cria~o de qualquer coisa que economize trabalho, tempo, movimentos e dinheiro. 

Vejamos: 0 controle remoto foi criado para que se evitasse o esfor~ fzsico e o 

deslocamento, ja o molho de tomate em lata proporciona uma certa comodidade quanto ao 

traba/ho, tempo e des/ocamento da pessoa. 

Podemos entio perceber que o frasco de xampu com "clic" de encaixe na tampa, e 
mais aceito que os que precisam ser desatarraxados para abrir e fechar. As panel as 

antiaderentes, por sua vez "dispensam" urn grande esfor~o fzsico na bora da lavagem. Em 
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todas essas situa~oes percebemos a atua~o de uma mente criativa. Como confirma o texto 

a seguir: 

Uma pessoa criativa tem sempre sensibilidade para captar 

problemas, isto e habilidade para identificar problemas em 

potencial antes que eles se concretizem. Tendo sensibilidade 

perante as coisas e as experiencias vividas e que uma pessoa 

percebe sutilezas, preve prejuizos, registra o que e pouco comum, 

descobre necessidades.(PC, 1988, p 19,20) 

Confirmando essa ideia vejamos um outro exemplo: 0 rim foi planejado e criado por 

Deus para funcionar bern. Seu mau funcionamento envolve esfor~ fisico, uso do tempo, 

gastos financeiros e deslocamento ao se desenvolver a hemodialise com maquinas criadas 

atraves da criatividade humana para suprir algumas necessidades. 

No mercado de trabalho, os criativos, com certeza, tern maiores oportunidades. Por 

exemplo, temos o servi~ do disque pizza, vidro eletrico, embalagens de bolachas com 

fitas tipo lacre, refrigerante em lata, frascos com tampa dosadora, programas de 

computador, portas girat6rias e outros ... 

Na visio educacional, muitos estimulos geradores da criatividade podem ser 

desenvolvidos atraves da arte-educa~o quando o aluno esta em contato constante com os 

desafios a sua criatividade. 

A nossa realidade como profissionais pode ser muito diversificada, mas algo todos 

temos em comum: 

1- Vivemos em dias dificeis onde a real necessidade de todos e conhecer a Deus, o 

Criador do Universo. 

2- Temos em nossas mios urn grande potencial criativo: nossos alunos. 

3- Necessitamos de urn vinculo com o Criador para desenvolvermos estrategias 

pedag6gicas criativas que nos permitam alcan~ar os nossos objetivos. 

Nio existem cursos, mestrados, doutorados que nos apresentem "receitas" eficazes 

de como integrar a fe atraves do ensino da arte. 0 que existe e o Espirito Santo nos 

orientando para sermos cada vez mais criativos quanto a forma de mostrar Deus atraves da 

nossa vida e da nossa area. 
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Os caminhos que temos a percorrer sao multiplos, pois Deus nos fez diferentes com 

particularidades unicas, cada qual em seu "universo". Como reflexao questionamos: Sera 

que como Arte-Educadores nossos objetivos estao embasados em tomar conhecidos os 

grandes mestres da pintura, escultura, musica, literatura, ou aplicar tecnicas aos nossos 

alunos para transfonmi-los em artistas de sucesso no meio onde vivem? 

A resposta e biblica: "Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serao 

acrescentadas". Lucas 12:31 

Assim sendo, estaremos permitindo que os alunos se espelhem na criatividade 

divina, na amostra real que obtemos do primeiro pintor, escultor, musico, arquiteto, e 

atraves dessa visao serao influenciados de forma inteligente a desenvolver criativamente o 

seu potencial artistico. 

3 - INTELIGENCIAS MUL TIPLAS 

Na amplitude da diversidade criativa de Deus, podemos observar que nao existem 

duas folhas de itrvores identicas, nem tao pouco duas impressoes digitais iguais. Partindo da 

observa~ao desse estilo criativo, chegamos a perceber o quanta Deus foi minucioso com as 

caracteristicas individuais dos seres por Ele criados. Numa mesma pessoa nao existem dois 

dedos, dois olhos, duas orelhas, duas pemas, dois bra~s iguais. E natural que sejam 

diferentes, urn pertence ao lado direito, outro ao esquerdo. 

Essa diversidade nao acontece somente na parte estetica, mas tambem na parte 

intelectual. Podemos ser parecidos, mas nao iguais. Estudos demonstram que temos 

inteligencias diversificadas e umas mais evidenciadas do que outra. Podemos perceber que 

a nossa cultura valoriza muito a inteligencia 16gico-matematica e os que tern urn born 

desempenho nessa area sao considerados inteligentes. Porem o fato de nao termos 

habilidades em uma determinada area nao significa que nao somos inteligentes. 

Dentre as diversas inteligencias identificadas por Howard Gardner algumas estao 

mais relacionadas com as sensibilidades artisticas que outras. Vejamos: 
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3.1 Inteligencia Lingiiistica - Quando se usa a linguagem para transmitir ideias, 

convencer, agradar. Muito bern identificada nos poetas. Em crian~s, esta habilidade se 

manifesta atraves da capacidade para contar hist6rias originais ou relatar, com precisio 

experiencias vividas. 

3.2 Inteligencia Musical - Manifestada atraves de uma habilidade para apreciar, 

compor, reproduzir uma pe~a musical, habilidade para perceber temas musicais, ritmos, 

timbres, produzindo ou reproduzindo musicas. As crian~s percebem desde cedo diferentes 

sons no seu ambiente e, frequentemente canta para si mesma. 

3.3 Inteligencia espacial - Esta relacionada com a percep~ao do mundo visual e 

espacial de forma precisa. E a inteligencia dos artistas plasticos pois esta relacionada com a 

habilidade para manipular formas, objetos, criar equilibria e composi~o numa 

representa~ao visual ou espacial. As crian~ com esse potencial manifestam habilidades 

para quebra-cabe~as, jogos espaciais e aten~ao a detalhes visuais. 

3.4 Inteligencia Corporai-Cinestesica- Esta inteligencia se refere a habilidade para 

usar a coordena~o em esportes, artes cenicas ou plasticas, no controle dos movimentos do 

corpo e na manipula~ao de objetos com destreza. A crian~ dotada dessa inteligencia se 

move com gra~ e expressao a partir de estimulos musicais ou verbais, demonstrando 

tambem uma grande habilidade atletica ou uma coordena~ao tina apurada. 

3.5 Inteligencia Pictorica - Trata-se de uma inteligencia que se destaca entre 

pintores, artistas plasticos, ilustradores e chargistas, pois reproduzem pelo desenho, 

objetivos e situa~es reais ou mentais organizando de forma harmonica os elementos 

visuais. 

3.6 Inteligencia lntrapessoal - Esta inteligencia propicia o reconhecimento de 

habilidades e necessidades, desejos e inteligencias pessoais e a capacidade para formular 

uma imagem precisa de si proprio e a habilidade para usar essa imagem para funcionar de 

forma efetiva. Gardner afirma que esta inteligencia e a mais pessoal de todas, portanto ela 
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s6 e observavel atraves dos sistemas simb6licos das outras inteligencias, ou seja, 

manifesta~oes lingiiistica, musicais ou cinestesicas. 

E relevante notar as caracteristicas pessoais intelectuais existentes entre os seres 

humanos, alem das inteligencias relacionadas as expressoes artisticas aqui citadas, outras 

podem compor as nossas habilidades. 

E comum observar que muitos Arte-educadores nao se preocupam com as diferentes 

habilidades de seus alunos e querem de certa forma, impor atividades e atitudes vinculadas 

a sua formavao academica. Essa situayio passa a ser urn desrespeito a cria~ao de Deus. 

4 - INTERDISCIPLINARIDADE 

Muitos pensam estar cumprindo seu papel como educadores interdisciplinares 

quando em determinadas ocasioes os projetos escolares desenvolvidos pelos seus alunos 

permitem envolvimentos com conteudos de outras disciplinas como matematica, ciencias, 

geografia, hist6ria ... 

Acredito que o apoio interdisciplinar oferecido pela area de artes nas disciplinas e 

mais amplo que simplesmente ampliar mapas de geografia, dramatizar a hist6ria do pais, ou 

cantar hinos civicos. 

Em arte o que se espera e muito mais. E nesse espa~o que se cria observadores, 

criticos, pesquisadores. Seres humanos com livre arbitrio e capacidades criativas, que 

fazem perguntas, exploram ideias, formas, sons e elaboram novos conceitos a partir da 

reflexao. E prop6sito divino que seja assim. Seres pensantes com capacidade de fazer 

escolhas. 

Em muitas escolas ainda se utilizam desenhos mimeografados com formas 

estereotipadas para as crian~as colorirem, nessas experiencias podemos observar pouca 

oportunidade de crescimento. 0 aluno se limita a proposta dada, ao desenvolvimento pre

detenninado e ao resultado esperado. 

De acordo com os Parametros Curriculares Nacionais, 

0 ser humano sempre organizou e classificou os jenomenos 

da natureza, o cic/o das eslafoes, os astros no ceu, as 
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diferentes plantas e animais, as relafoes sociais, politicas e 

economicas para compreender seu Iugar no universo, 

buscando significafOO da vida. 

Tanto a ciencia quanto a arte, respondem a essa necessidade 

mediante a constru¢o de objetos de conhecimento que, 

juntamente com as relafoes sociais, politicas e economicas, 

sistemas filosoficos e eticos, formam 0 conjunto de 

manifestafoes simbolicas de uma determinada cultura. 

Ciencia e arte sao, assim produtos que expressam as 

representafoes imagintirias das distintas culturas que se 

renovam atraves dos tempos, construindo o percurso da , 

historia humana.(PCN,vo1.6, p 33) 

Para urn matematico e para urn musico podemos notar uma sernelhan~a no 

momento exato da a~ao criadora. 0 primeiro acha a resolu~ao repentina do seu problema 

no momento em que nao esta pensando no assunto, e o ultimo passeia a pe, e 

repentinamente lhe vern uma sinfonia inteira na cab~. Para urn cientista, uma formula 

pod~ ser "bela" enquanto para o artista plastico, as rela~es entre luz e as formas sao 

problemas a serem resolvidos plasticamente. (PCN vol.6, p 34,35) 

5 - INTEGRAc;Ao FE-ENSINO 

Como podemos perceber, existem envolvimentos artisticos em muitos aspectos da 

nossa vida. Na area de artes muitas oportunidades podem ser aproveitadas quando se 

percebe os fortes fatores de influencias artisticas. A seguir vejamos alguns exernplos 

praticos de como levar nossos alunos a refletirem sobre a existencia de urn Deus criador 

durante as aulas. 

5.1 Conhecendo o Artista 
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QUEMCRIOU 

As ondas do mar, com sons, ritmo e movimentos que nos transmitem a paz? 

0 papagaio que nos alegra com sua fala e canto? 

0 Joao-de-barro, como arquiteto, que constr6i sua casa protegida do vento e da 

chuva? 

QUEMCRIOU 

0 pombo correio, com "radar e bussola", que o trazem para casa ap6s viajar centenas 

de quilometros? 

As abelhas que extraem das flores o mel e se comunicam atraves da dan~? 

As fonnigas, que nos ensinam li~oes de habilidades, ordem, uniao e perseveran~a? 

QUEMCRIOU 

0 ser humano, com inteligencia e criatividade para explorar o mundo? 

0 ouro, metal precioso encontrado no leito dos rios e isento de fenugem? 

0 petr6leo, utilizado no desenvolvimento da cultura, ciencia e tecnologia? 

Os vegetais, utilizados na industria, medicina e alimenta~ao? (Rocha, N.L, 1996, p 3, 

5, 6) 

Como orienta White, Dessa maneira devemos ensinar. Que aprendam as crianfas a 

ver em a Natureza uma expresslio do amor e da sabedoria de Deus; que o pensamento a 

respeito dEle se entre/ace com passaros, jlores e tirvores; que todas as coisas visiveis se 

tomem para elas interpretes do invisive/, e todos os acontecimentos da vida sejam os meios 

para o ensino divino. Educa~ao, 1977, p 102,103. 

5.2 - Analisando sua obra de arte 

E no intimo da Naq.treza que tern origem a mais variada forma de expressao. 

A cada fra~ao de segundo, a Natureza gera novas vidas, novas celulas, novas fonnas. 

Podemos ver a arte em cada flor que nasce, cada peixe que nada, cada passaro que canta, 

cada por-do-sol. 

Quando o primeiro Artista do Universo criou o nosso mundo, demonstrou, atraves 

dos sons, movimentos, fonnas e cores, uma sabedoria que nem sempre a interpretamos 

como realmente e, pois misturamos nossas experiencias e nossos sentimentos aos do 

Artista. Vejamos: 

- 0 que para muitos e urn borrao, para 0 Artista e urn por-do sol; 
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- 0 que para muitos e urn barulho, para o Artista e uma cachoeira; 

- 0 que para muitos e urn mato, para 0 Artista e vegetal; 

- 0 que para muitos e urn respingo, para 0 Artista e uma brisa; 

- 0 que para muitos e urn cheiro, para 0 artista e urn perfume; 

- 0 que para muitos e urn grao, para 0 Artista e urn alimento; 

- 0 que para muitos e urn buraco, para 0 Artista e urn vale; 

- 0 que para muitos e urn monte; para 0 Artista e uma colina; 

- 0 que para muitos sao povos, para 0 Artista sao :filhos; 

- 0 que para muitos sao simplesmente pessoas, para o Artista sao especialmente obras-

de-arte. (Rocha, N.L, 1996, p 14) 

White tambem nos orienta quanto a essa forma de ensino dizendo: 

5.3 - Pertencendo ao acervo 

Que possa e/a (a crian~a) contemplar as cenas gloriosas 

desenhadas pelo Artista-mestre sobre a tela mutave/ dos 

Ceus; que se fami/iariza com as maravi/has da te"a e do 

mar; que observe os misterios que se vao revelando nas 

estafoes em continua sucessao, e em todas as Suas obras 

aprenda acerca do Criador. Educa~o, 1977, p 100,101. 

0 artista, ao concli.lir uma obra de arte, tern o maior respeito e carinho pelo seu 

trabalho. As obras importantes sao colocadas em ambientes especiais, seguro, e em Iugar 

de destaque, para que nada as danifique, dessa forma terao uma boa qualidade onde todos 

possam admira-las por muito tempo. 

As obras geralmente sao expostas em galerias, pra~s publicas, museus e elas sao 

protegidas por guardas e algumas delas por sistema de seguranfO com alarmes eletronicos. 

Tudo para garantir uma grande durabilidade, fazendo com que fiquem bern cuidadas, sem 

interferencia de alguns fatores do meio ambiente que possam daniflca-las, como: umidade, 

ferrugem, poeira, fungos, excesso de sol, etc. 

Agora, observemos a rela~o existente entre as obras de artes criadas por seres 

humanos e por Deus, e atraves dessa rela~ao, apresentar aos alunos o quanto sao 

importantes no contexto da cria~ao. 
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Vejamos: 

Deus criou a natureza e a atmosfera como ambiente especial para que voce possa ter 

urn Iugar de destaque pelo maior espa~o de tempo possivel, (sua vida). A agua, os vegetais 

sao fatores indispensaveis para a sobrevivencia humana e preserva~ao da especie, 

proporcionando aos seres humanos uma boa qualidade de vida, (sua sailde). 

Voce e o que ha de mais importante para Deus. Ele tern o maior carinho e amor por 

voce. Deus colocou ao seu lado verdadeiros guardas para protege-Io durante sua 

existencia na terra: os anjos. Posso garantir que o melhor sistema de seguranfa para esta 

maravilhosa obra-de-arte e o papai e a mamae. 

Seus pais nao venderiam voce por pre~ nenhum, voce pertence ao seu Criador, mas 

esta sob a seguran~a e os cuidados dos pais. Alguns nao possuem pais, mas Deus 

providencia outro sistema de prote~ao que podem ser os avos, tios, amigos ... 

Percebemos assim, que todos somos obras de arte! Possuimos cor, formas, 

movimentos, emitim~s sons. 

Esculturas Vivas! 

Ao voce crescer, voce passa a ser responsavel por essa arte. E muito importante que 

voce se valorize cuidando o melhor possivel do seu fisico e da sua saude. 

Tenha sempre bons habitos ·alimentares. Os vicios trazem doen~as e estragam voce. A 

doen~a e como se fosse a ferrugem. Deus quer o nosso corpo em perfeito estado, 

contribuindo para uma sociedade saudavel e feliz. 0 ser humano e a unica obra de arte que 

possui inteligencia e capacidade para criar outras obras-de-arte, transmitindo a seus 

semelhantes os seus sentimentos. (Rocha, N.L, 1992, p.35,36) 

Concluindo esses tres exemplos, White faz a seguinte afirma~ao sobre a verdadeira 

educa~ao: 

E a obra da verdadeira educafao preparar os jovens para 

que sejam pensantes e nao meros ref/etores do pensamento 

de outrem. Em vez de /imitar o seu estudo ao que os homens 

tem dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados as 
fontes da verdade, aos vastos campos abertos a pesquisas na 

Natureza e na revelafao. Que contemplem os grandes fatos 

do dever e do destino, e a mente expandir-se-il e fortalecer

se-Q. Educa~ao, 1977, p 17, 18. 
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6- ENSINO MEDIO, UMA EXPERIENCIA QUE DEU CERTO. 

Ha alguns anos, enquanto observava os planejamentos dos demais professores para 

poder melhor desenvolver a interdisciplinaridade e Integra~ao Fe-ensino, observei que o 

professor de ensino religioso iria trabalhar com os seguintes conteudos: amizade, namoro 

e casamento. Resolvi entao, trabalhar com as linguagens verbal e nao-verbal dentro do 

contexto. Em outras palavras; realizar "0 casamento" na pratica. 

A proposta foi levada aos alunos que tinham uma faixa etaria de 15 a 18 anos. 

Come~os a analisar as diferentes areas artisticas existentes em uma cerimonia 

religiosa de casamento. 

Linguagem Verbal - Pastor. 

Linguagem Musical - Musicos, cantores, instrumentistas, operadores de som. 

Linguagem Visual - Decora~o, convites, lembrancinhas, roupas, acess6rios, 

filmagem, edi~o, fotografia, arte culinana e conserva~o do ambiente. 

Linguagem Corporal - Noivos, convidados, familiares, padrinhos, madrinhas, damas 

e cavalheiros. 

Separamos os grupos de maneira que cada aluno pudesse atuar onde se sentisse bern. 

Os olhos brilhavam ... A aceita~ao foi total ... A felicidade e ansiedade era geral. Todos 

entao, envolvidos e de forma satisfat6ria faziam o maximo para enriquecer o "evento". 

Pudemos entao, perceber urn envolvimento com os demais professores da escola, pais e a 

comunidade. Vestidos de noiva sendo emprestados, pais pastores enviando por fax 

sugestoes de sennoes aos tilhos que pela primeira vez subiriam a urn "pulpito". Maes 

coordenando as habilidades culinanas de suas tilhas... 0 professor de musica, ensaiando o 

aluno timido que teria a sua primeira oportunidade de solar em publico. Grupos se 

organizando para decorar o ambiente com material descartavel. Filmadores e fot6grafos 

preparando equipamentos. Microfones e equipamentos de som sendo instalados. 

Todos estavam envolvidos em fun~oes especificas, alem de no final, aturem como 

convidados e familiares. Muitos valores puderam ser trabalhados de forma natural como; 

vestuarios, pinturas e j6ias, coopera~o, equilibria economico, honestidade, limpeza, 

ordem, responsabilidade e outros. 
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Como educadora estive atenta para as sutilezas das situa~oes surgidas. Minutos antes 

da apresenta~ao, ao entrar repentinamente em uma sala de preparo, observei que os alunos 

estavam em circulo, abra~ados, orando para solicitar a presen~a de Deus. Antes da 

apresenta~ao, a musica ambiente e o respeito nos levavam a imaginar que estavamos 

realmente em urn templo. 

0 "Pastor" foi orientado a nao pedir as ben~os pelos noivos, mas pela aula, e que 

atraves da aula todos tivessem as orienta~oes divinas sobre a forma~o do Jar cristao e a 

importincia de dedicarem seus talentos ao Senhor. E assim eles oraram. 

No final, como acontece na vida real, tudo termina em festa; recebem as pequenas 

lembran~as e saboreiam os deliciosos quitutes elaborados pelas colegas. 

Depois de alguns dias, recordam e analisam o evento atraves do video e fotografias. 

Essa experiencia jamais saira da nossa mente. Com certeza, muitos resultados positivos 

referentes a transforma~o da vida dos jovens, atraves dessa integra~ao Fe-ensino, nos s6 

obteremos no Ceu. 

7- A AVALIA~AO, UM GESTO DE AMOR. 

0 sistema de avalia~o com~u no ceu. "E viu Deus que era born". Genesis 1:10 

Deus nos deu urn verdadeiro modelo de avalia~ao: A auto-avalia~o. Em artes, e 

muito estranho notar que alguns professores ainda atribuem notas para os trabalhos 

artisticos de seus alunos. Muitas vezes o sistema educacional nao permite grandes 

mudan~as nesse sentido pois a forma de mostrar aos pais o desenvolvimento, participa~o e 

aproveitamento da disciplina e de forma numerica. 

Porque entao, nao levar os alunos a serem honestos, pensantes e responsaveis, 

aprendendo a se auto-avaliarem? Tudo flui naturalmente e sem traumas quando desde cedo 

se trabalha a honestidade de urn aluno diante do sistema de auto-avalia~o. 

Muitos professores tern as notas como forma de coagir, impor respeito e silencio em 

sala de aulas; atitudes que podem trazer traumas para mentes e personalidades em 

desenvolvimento. 
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Acredito que a nota pode ser urn grande incentive e premio para todos, quando 

aplicada com sabedoria. V alores como honestidade, capricho, respeito, pontualidade, 

ordem, Iimpeza, participa~io sao naturalmente desenvolvidos pelos alunos quando estes 

sabem que serio responsaveis por sua auto-avalia~ao (de forma numerica), entio se 

esfor~ muito para poder merecer a nota nuixima. 

Junto ao sistema de auto-avalia~io, deve haver tambem a avalia~io-conjunta e 

continua onde nio se perde a real fun~io do professor como observador, questionador, 

orientador e junto ao aluno analisam nio somente o produto, mas o processo vivenciado. 

0 professor como critico, muito pode contribuir com o desenvolvimento, 

crescimento intelectual e academico de seus alunos. A edifica~io do carater e o objetivo 

final desta educa~o. E um processo no qual o professor esta crescendo, enquanto conduz 

estudantes que crescem e avan~am ate a restaura~o da imagem de Deus em suas vidas. 

Nos como seres humanos e educadores estamos constantemente avaliando atraves do 

nosso olhar? nossos gestos, palavras, brincadeiras, balan~ar da cab~ sorriso, expressio 

facial ... Muitos complexes de inferioridade poderio ser desencadeados atraves de nossas 

expressoes. Portanto, e relevante lembrar que estamos lidando com pessoas sensiveis, 

obras de um Criador que as criou diferentes uma das outras, com personalidades e 

peculiaridades impares; mas desenvolvendo e aprimorando os dons que Deus lhes deu. 

Carla qual com seu ritmo, sua natureza e seu Universo de a~o. 

Cabe a nos, como educadores, descobrir e respeitar as diferen~as. E proposito divino 

que seja assim. E urn gesto de AMOR. 

CONCLUSAO 

De nada adianta demonstrar tecnicamente a arte da marcenaria desenvolvida pelo 

menino Jesus, se em nosso dia a dia constantemente "serramos" a espontaneidade, 

"martelamos" a auto-estima e "construimos" incompetentes. Acredito que a criatividade 

seja responsavel por grande parte do sucesso da integra~o Fe-ensino. 
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Muitos podem se sentir intimidados diante de tao grande desafio, mas acredito 

tambem que: "Se algum de v6s necessita de sabedoria, pe~-a a Deus, que a todos da 

liberalmente". Tiago 1 : 5. 

Como Educadores Adventistas, estamos todos envolvidos na grande missao de levar 

vidas a Jesus. Penso que na Educa~ao, nao existe fun~ao menos ou mais importante; "Pelo 

que, nem o que planta e alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que da o crescimento. 

Ora o que planta e o que rega sao urn, e cada urn recebera o seu galardao segundo o seu 

trabalho. Pois nos somos cooperadores de Deus". I Cor. 3:7-9. 
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