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RESUMO

O design tem como principal objetivo solucionar problemas referentes às 
necessidades humanas. Neste projeto o foco foi observar diferentes didáticas 
de arte e design, que usufruem de atividades artísticas, atividades artesanais e 
atividades lúdicas para o desenvolvimento pessoal, físico e intelectual de crianças 
e adolescentes. Por fim, uma análise dessas metodologias salientando a forma 
a qual se agrupam para propor algo inovador para o ensino-aprendizagem 
durante os nove anos de ensino fundamental. O resultado dessa proposta é 
que esses alunos adquiram uma visão mais abrangente sobre design/designer 
e desenvoltura para lidar com situações de dificuldades com planejamento e 
criatividade.

Palavras-chve: metodologia de projeto, arte/educação, desenvolvimento 
artístico, design.

ABSTRACT

The main purpose of design is to solve problems related to human needs. In 
this project the focus was to observe different forms of teaching art and design, 
which enjoy art activities, craft activities and leisure activities for personal, physical 
and intellectual children´s and teenagers’ development. Finally, the study is an 
analysis of these methodologies highlighting the way which they come together 
to propose something innovative to the teaching-learning during the nine years 
of elementary school. The result of this proposal is that these students acquire a 
more comprehensive view of design/designer and resource fulness to deal with 
difficult situations with planning and creativity.

Keywords: design methodology, art / education, artistic development, design
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Um caminho para 
design, arte e edUcação

miolo_150mm_X_210mm.indd   11 18/06/12   00:27



12

miolo_150mm_X_210mm.indd   12 18/06/12   00:27



13

Educação tem como fundamento dois processos: o de ensinar e de 
apreender - onde as informações e conhecimentos são passados de gerações 
em gerações, dos modos culturais de ser, estar e agir - necessários para a 
convivência em grupo ou em sociedade -. “Todo aprendizado deve dirigir-se 
primeiramente à vontade, depois ao sentimento, para só no fim chegar ao 
intelecto, mediante a elaboração de conceitos”. (RUDOLF LANZ, 1979)

O desenvolvimento dos currículos escolares dentro da disciplina de artes é 
baseado nas necessidades de cada idade. Nos primeiros anos os alunos são 
estimulados por atividades lúdicas, jogos, leituras, imagens e sons, nos quatro 
últimos se aprofundam em conhecimentos artísticos históricos e linguagens de 
comunicação, que auxiliam na preparação para o ensino médio. Apesar de 
muitas escolas não terem atividades artísticas nessa etapa do ensino.

 Os educadores não evoluíram com o tempo e com os métodos de ensino, 
manteve-se a ideia de “apenas aulas de desenho ou pintura”, com o objetivo de 
sensibilizar os alunos. Acredita-se que isso ocorra até hoje, pois a educadora 
Ana Mae Barbosa fez uma pesquisa em 2000 perguntando para arte/
educadoras o que pensavam do ensino de Arte, “e 82% delas responderam 
que seu objetivo era o desenvolvimento da sensibilidade dos alunos”, das quais, 
relacionavam sensibilidade com: “ser capaz de se emocionar”, “ser capaz de 
respeitar os outros”, “ser obediente às regras da sociedade”, “ser romântico”, 
“exercer cidadania” etc.

Com o resultado obtido pode se perceber a falta de informação sobre o 
assunto, observando que a geração contemporânea, tão tecnológica não tem 
conhecimento ou noção da existência da profissão designer e, da interferência 
que o design tem na sociedade e na cultura mundial.

Uma tendência (é ter cada vez menos tempo e mais coisas para se produzir 
e absorver), tanto em escala industrial, ambiental, quanto escolar, assim as 
informações e conhecimentos são ampliados em tempos, novidades e mudanças 
surgem por meios de pesquisas e evolução da qualidade da tecnologia. Se 
os estudos sobre arte/design, educação/metodologia não caminharem juntos 
com essas transformações, se manterão desvalorizados e detalhes esquecidos.
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Filósofos educadores, como Heinrich Pestalozzi (1746-1827) pioneiro 
na reforma educacional, transformaram o método de ensino a partir da 
experiência intuitiva e sensorial direta da pessoa com o ambiente, por meio de 
atividades físicas, artísticas, trabalhos manuais. Desta forma pode se observar o 
desenvolvimento dos “poderes potenciais”: morais, intelectuais e afetivos.

“A vida educa. Mas a vida que educa não é uma questão de 
palavras, e sim de ação. É atividade!” (PESTALOZZI, Johann 
Heinrich – 1819).

Acreditavam e usufruíam das técnicas de artes e artesanato como meio de 
ensinar as crianças para capacitá-las para dar desenvoltura para lidar com 
responsabilidades, em cada faixa etária, para desenvolver habilidades motoras 
e intelectuais através dos estímulos dessas técnicas.  Pode ser comparado com 
o movimento “Arts and Crafts” que confiava no potencial da arte, do artesanato 
e seu trabalho dentro da indústria, para melhorar as condições dos artesãos e 
os resultados dos produtos fabricados.

O design se tornou mais conhecido através deste movimento inglês, que 
serviu de motivação e influência para a fundação do Liceu de Artes e Ofícios 
de São Paulo, em 1873 e da Escola Bauhaus, em 1919, na Alemanha. E, 
se espalhou para o resto da Europa e em outras academias de artes com um 
conteúdo mais técnico e profissional. Mas e o ambiente escolar fundamental? 

Os projetos de design, até hoje, priorizam a comunidade e suas 
necessidades, o trabalho em grupo. Visam atingir a melhor solução da maneira 
mais fácil, rápida e que ocorra menos erros durante o processo, lições que 
deveriam ser aplicadas e ensinadas também no início da formação das crianças.

Este é um trabalho que envolve pesquisas de diferentes vertentes e épocas, 
onde em algum ponto as teorias e opiniões de arte/educadores estudadas 
foram relacionadas para um objetivo comum, a percepção de desenvolver uma 
possível metodologia. Tem como foco acrescentar e formar uma aliança com a 
metodologia e teoria do design e a atual matéria de artes visuais, para fortificar 
as habilidades de aprendizado da geração contemporânea. 
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A inclusão da metodologia de design mais precoce envolveria e incentivaria 
estudantes do ensino fundamental a planejar suas tarefas, tanto nas aulas de artes 
quanto em projetos paralelos de outras disciplinas, até mesmo desenvolverem 
seus próprios métodos de estudos em casa. Por meio deste processo tornariam 
os jovens mais preparados, qualificados e seguros não só para enfrentar um 
futuro mercado de trabalho, como, para a vida em dentro e fora da escola. 

“A arte pode ser usada por qualquer disciplina, desde que haja 
um planejamento prévio e descobrindo o real valor do uso dessa 
ferramenta maravilhosa, poderemos perceber o salto que daríamos 
no processo de ensino-aprendizagem.” (FILME, Vinicius, 2009 – O 
ensino da arte no ensino fundamental).

Enfim, interagir com essa geração não é uma tarefa fácil, mas, através 
do método de ensino do design baseado no curso básico da Bauhaus, a 
metodologia de projeto de Bruno Munari, a Metodologia Triangular e a 
Pedagogia Waldorf, aplicados em conjunto e de forma homeopática, conciliar 
o projeto conceitual na rotina escolar pode ser um atrativo para esses jovens 
dinâmicos e conectados. Uma experiência de bom-senso, capaz de enriquecer 
o currículo escolar das escolas fundamentais particulares ou públicas do estado 
de São Paulo, quem sabe de todo o Brasil.
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desenvolvimento  
pela arte
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Pedagogia Waldorf – Rudolf Steiner

Rudolf Steiner1 foi filósofo, educador e artista com interesses variados e se 
dedicou a estuda-los. Desenvolveu a Antroposofia, em 1902, um estudo que 
inicialmente tem como objetivo instruir as pessoas a superarem o mundo material 
e entenderem o mundo espiritual, isto é, diferença entre fé e ciência. “Um 
caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espiritual 
do universo”, são as palavras que Steiner usou para defini-la.

Antroposofia é uma ciência espiritual que salienta o ser humano de uma 
forma mais amplo, mas não deixa de seguir raciocínios e métodos de rigor 
científico. É uma ciência que vê o homem como um ser orgânico, composto 
pelo corpo físico e outros três corpos espirituais (etérico, astral e ego).

“Os seres orgânicos possuem, além de seu corpo mineral ou físico, 
outros três corpos não físicos que permeia o corpo físico. Esses 
corpos são um conjunto de forças que dão vida ao ser e impedem 
a matéria de seguir suas leis químicas e físicas normais.” (LANZ, 
Rudolf – A Pedagogia Waldorf, caminho para um ensino mais 
humano, 2011, p. 17).

A partir dessa “cosmovisão”2, ele criou a Pedagogia Waldorf3, em 1919, 
que tem o sentido de desenvolver a moral, personalidade, integração e o 
idealismo social, além do intelecto e físico.

Segundo Steiner, a formação da espécie humana ocorre em ciclos divididos 
em sete anos, em cada setênio um corpo será desenvolvido de forma não 

1 Rudolf Steiner, austro-húngaro, 27/02/1861 a 30/03/1925. 
2 “cosmovisão” é termo usado por Rudolf Lanz para denominar a Antroposofia
3 Pedagogia Waldorf, uma teoria pedagógica criada por Steiner em 1919, na Alemanha.
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linear. Explica que nos primeiros sete anos de vida a criança esta na fase da 
magia, da imitação, são imaturos, por ser uma etapa em que ainda estão 
desenvolvendo o físico e, o que acontece ao redor ajudará a desenvolver e 
liberar o corpo etérico.

No segundo setênio é a etapa em que será desenvolvido o corpo astral da 
criança, onde começa a desabrochar sua personalidade e individualidade. A 
memória se desenvolve, adquire mais facilidade em assimilar os conhecimentos 
e, o pensar e sentir, se manifestam sempre com muito sentimento e emoções.

Esse segundo ciclo é uma fase importante já que envolve o nascimento da 
personalidade e a compreensão das referências que lhe transmitem, por isso, o 
surgimento da personalidade das crianças deve ocorrer de forma harmoniosa. 
Os professores para auxiliarem nessa fase desfrutam das diversas matérias do 
currículo escolar da Pedagogia Waldorf, por exemplo, geometria, aritmética, 
linguagem (ideias abstratas) para favorecer a conscientização e, o desenho, a 
história, a geografia e as atividades artísticas para incentivar uma visão menos 
realista, aflorar o sentimental.

“A chave de ouro da educação durante o segundo setênio consiste, 
pois, em trabalhar com os sentimentos da criança, em apelar à sua 
fantasia criadora e em aumentar essas forças com imagens que as 
fecundem e elevem... Todas as abstrações, conceitos sem vida e 
raciocínios intelectuais que não apelem à fantasia da criança não 
só deixam de alimentar seu manancial de forças sentimentais, como 
também as destroem e ressecam.” (LANZ, Rudolf – A Pedagogia 
Waldorf, caminho para um ensino mais humano, 2011, p. 49).

Na faixa etária dos sete aos quatorze anos é importante que as crianças 
não percam a sensibilidade de ver o mundo como sendo belo, por, estarem 
em transição entre a fantasia e a realidade. As maneiras Waldorf de incentivar 
a fantasia é introduzir as matérias através de imagens e por vivências que 
despertem admiração e entusiasmo a este mundo belo e imaginário.

Essas vivências em sala de aula ocorrem por meio de atividades artísticas 
e artesanais, assim, o aprender se completa por uma atividade criativa. O 
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método é uma forma de não cansar o alunos, também usado para regenerar a 
atenção deles, Lanz4 (1979) argumenta que esse tipo de atividades não cansa 
os alunos, mas desenvolve as forças pertencentes à alma (anímicas) vivas que 
se ajustarão as forças vitais do organismo. Para Steiner a arte não deveria ter 
finalidades “decorativas”, e sim mostrar o “belo” introduzido na vida prática.

São disciplinas que ganham destaque dentro do currículo Waldorf e não 
são ensinadas de forma que a se tornarem artistas ou artesãos, mas com o 
objetivo de proporcionar as crianças e os adolescentes um contato mais prático 
com diversos materiais e atividades básicas da humanidade - definidas por 
Rudolf Steiner: fiar, tecer, forjar, modelar, esculpir, pintas, etc .

O pedagogo acreditava que o jovem que passasse por essas experiências 
adquiriria respeito pelo trabalho manual, aprofundaria sua sensibilidade, à 
qualidade de um objeto ou atividade e obteria “perseverança e capricho”, 
características essas que atuam diretamente sobre a vontade e sobre o senso 
estético.

“Um aluno que fez um grande tapete, ou esculpiu uma cabeça de 
pedra duríssima, mais tarde não se assustará tão facilmente diante 
de um problema que à primeira vista pareça exceder suas forcas”. 
(LANZ, Rudolf – A Pedagogia Waldorf, caminho para um ensino 
mais humano, 2011, p. 97).

Outra ferramenta de ensino que a escola Waldorf usa é a musicalidade, pois 
através da música, canto, falo e a euritmia5 as crianças conseguem expressar 
os sentimentos de forma mais livre. Deve ser ensinada a partir dessa fase do 
desenvolvimento em razão das crianças terem uma facilidade em compreender 
ritmo e tempo.

Ao fim dessa etapa a criança se tornou um adolescente preparado para 
entrar na maturidade, onde se inicia o terceiro setênio. Deve se desenvolver o 

4 Rudolf Lanz (1915-1998), húngaro, doutor em Direito e cofundador da Escola Higienópolis, em 
1956 (hoje Escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo).
5 Euritmia é uma prática corporal que concilia corpo, alma e espírito. Foi criada por Rudolf Steiner 
e sua esposa, Marie Steiner-von Sivers.
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intelecto, o raciocínio e seu espírito crítico acabam entrando em confronto com 
o mundo externo. O ser humano se torna mais retraído e interiorizado, entra em 
crise devido às descobertas do “eu”, desenvolvimento do corpo ego, que se 
acalmará com a maturidade intelectual e moral por volta dos 21 anos.

A transição do segundo para o terceiro setênio é um momento em que o 
adolescente pode se fechar dentro de si, em razão de conflito de suas decisões 
e descobertas. O importante é não ignorar essas tendências para impedir que 
se torne egocêntrico. Na Pedagogia Waldorf acredita se que existe uma forma 
de balancear esses conflitos:

“A melhor maneira de contrabalançá-la consiste em atrair o 
interesse do jovem para a realidade da vida, para os deveres 
sociais e o mundo exterior. Todo o jovem deveria ter noções de 
correspondência comercial, saber o que é uma letra de câmbio e 
conhecer, em suas grandes linhas, alguns processos de fabricação 
industrial (papel, sabão, objetos de couro, tecidos, etc.).” (LANZ, 
Rudolf – A Pedagogia Waldorf, caminho para um ensino mais 
humano, 2011, p. 55).

A Pedagogia Waldorf visa um desenvolvimento completo do aluno, propõem 
não apenas um preparo profissional, mas, principalmente, o desenvolvimento 
humano, da personalidade. E, uma influência direta são os professores, suas 
vivências, seus modos de ser e de motivar as crianças dentro da sala de aula 
que fazem a diferença no currículo Waldorf. Os professores são personagens 
chaves na escola Waldorf, tem total liberdade para criar a maneira mais 
interessante e motivadora para os alunos no momento de aplicar a matéria.

É nesse convívio intenso, como uma comunidade, de experiências não 
rotineiras que essa pedagogia não mudou seu método, perfil atemporal que 
se mantém em evidência dentre as escolas exemplos da cidade de São Paulo.
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Metodologia Triangular – Ana Mae Barbosa

No Brasil desde 1948 é aplicado o ensino da disciplina de artes, em geral, 
através do teatro, dança, música e visuais, quando foi fundada a Escolinha de 
Arte, pelo artista plástico Augusto Rodrigues. Foi inserida no currículo escolar 
como “atividade educativa”, em 1971, com a denominação de Educação 
Artística. 

O currículo escolar da disciplina de educação artística, atualmente, 
chamada de “artes” foi modificado diversas vezes, desde a década de 70, 
quando foi acrescentado no ensino brasileiro; embora considerada matéria sem 
importância por parte dos educadores, visível preconceito. 

No Terceiro Simpósio Internacional sobre Ensino da Arte e sua História, que 
ocorreu em São Paulo em agosto de 1989 debateu-se sobre a educação em 
vários níveis, principalmente, com relação à importância do desenvolvimento 
de pesquisas na área das artes, como ocorre com todas às outras disciplinas.

O método do ensino de Artes passou por várias modificações, como por 
exemplo: música, dança, teatro e visuais e permaneceu durante muito tempo 
como matéria obrigatória nas escolas, pelo MEC. Mas, nunca, como auxílio  
nas diferentes etapas de aprendizagem que acontece no ensino fundamental, 
onde os alunos passam de crianças para pré-adolescentes.

À época houveram discussões com o firme propósito de eliminar a matéria 
do currículo escolar do 1º e 2º grau. Com a reestruturação da Lei de Diretrizes e 
Base da Educação (LDB) não surtiram efeito algum, quando os arte/educadores 
defendiam a disciplina por meio de pensamentos teóricos e com bom conteúdo, 
justificando que arte não serve apenas para sensibilizar os jovens. No entanto, 
o discurso oficial que parecia ser contra alegava que: “era necessário recuperar 
a educação brasileiro através dos conteúdos e que Arte não tem conteúdo”.
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Adquirir a obrigatoriedade da disciplina nas escolas nunca foi tarefa 
fácil para os arte/educadores. Um exemplo que se transformou em divisor de 
águas nesta luta foi a participação de Ana Mae Barbosa, organizadora desse 
simpósio de 1989, ao defender a obrigatoriedade da disciplina, com a mesma 
importância das matérias tradicionais. Declarada definitivamente obrigatória 
quando publicada da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 
1996.

Ana Mae Barbosa, pioneira em arte-educação, referência no ensino de 
artes nas escolas do país, defende a arte como uma linguagem por meio da 
qual conhecemos o mundo. “Principalmente por meio da imagem, pode ser uma 
peça de teatro, uma campanha publicitária ou uma embalagem de produto”, 
o importante é construir um meio que faça a criança e/ou adolescente tenham 
repertório cultural.

Foi a partir dessa luta para encontrar o devido reconhecimento e importância 
do ensino de artes dentro das escolas que Ana Mae desenvolveu uma proposta 
de ensino baseado em três fundamentos: o fazer artístico, a leitura da imagem 
e contextualização histórica da arte.

Fundamentos que foram chamados por sua criadora de Abordagem 
(proposta ou metodologia) Triangular, desenvolvidos pela referência do 
Discipline Based Art Education (DBAE)6 norte-americano, o qual tinha como 
objetivo transformar as habilidades dos estudantes para entender e apreciar 
arte ou conscientizar a cidadania do povo através da leitura, do fazer artístico e 
da história da arte. Assim, como o Basic Design Moviment inglês e das Escuelas 
AL Aire Libre no México também. Mas, sua principal influência foi Paulo Freire7  
e a pedagogia freireana, a qual compreende que o ensino deve ser construído 
pelo questionamento, o que provoca a curiosidade e a criatividade tanto dos 
alunos quanto dos professores.

De forma que não devem ser ensinados separadamente, um completa o 

6 Discipline Based Art Education, programa de educação baseada na disciplina de arte/
educação, em 1987.
7 Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, 19/09/1921 a 02/05/1997.
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outro, porém, se aplicados se inter-relacionando instantaneamente o resultado 
de formar jovens capacitados culturalmente será eficiente, devido a melhor 
compreensão do conteúdo. 

“Vejamos a ideia de preparação para o trabalho, enfocando a 
necessidade de flexibilizar o indivíduo para ser capaz de mudar 
de emprego pelo menos uma vez na vida e de estar preparado 
para desempenhar mais de uma tarefa.” (BARBOSA, Ana Mae – 
Arte/Educação Contemporânea, 2005, p.13).

Na visão de Ana Mae, a leitura da imagem tem como objetivo dentro de 
sua metodologia de aperfeiçoar a compreensão e interpretação instantânea ou 
profunda do mundo imagético que vive atualmente. O aluno deve “ver, julgar 
e interpretar as qualidades das obras”, compreender quais são os elementos 
artísticos (forma, cor, textura, entre outros) e as relações que se estabelecem no 
trabalho analisado.

A história da arte é a análise tradicional, contextualização da obra, itens 
técnicos como: cronologia, artista, material, tamanho, não podendo deixar ser 
citado os aspectos culturais, históricos e sociais de quando a obra ou imagem 
foi produzida, relacionados com os contextos mais atuais.

O fazer artístico é o momento no qual o aluno entra em contato com os 
mais variados processos de criação de um objeto (produto, imagem, escultura, 
pintura, etc).

Nesse momento o jovem aprende técnicas artísticas (desenho, colagem, 
modelagem, etc) para usar os diferentes materiais dentro do tema contextualizado, 
onde o trabalho produzido, de forma plástica e da maneira do jovem (sem 
ser cópia), deve ser/ter a conclusão daquilo que adquiriu como repertório, 
vivências e interpretações.

“(...) se afirma a eficiência da Arte para desenvolver formas sutis de pensar, 
diferencias, comparar, generalizar, interpretar, conceber possibilidades, 
construir, formular hipótese e se decifrar metáforas.” (BARBOSA, Ana 
Mae – Arte/Educação Contemporânea, 2005, p.17).
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É uma proposta que parte do princípio onde a produção de arte faz os 
jovens a “pensarem inteligentemente acerca da criação de imagens visuais”8, 
quaisquer que sejam elas: fotografia, publicidade, sinalização, etc. Um caminho 
que ajuda-os a entenderem lugar e tempo, seja do passado ou do presente.

Em 1999, a metodologia foi aceita pelo MEC, ocorreu apenas alguma 
alteração em relação à nomenclatura e finalmente inserida no currículo escolar 
brasileiro.

Desta forma, presume-se que atualmente nas escolas públicas com nas 
particulares o ensino de artes é baseado na metodologia criada pela Ana Mae 
Barbosa, onde as vertentes de abordagem são instrumentos para desenvolver 
a percepção cultural e a imaginação dos alunos, além do desenvolvimento 
individual e com o tempo irão adquirir capacidade crítica, analisadora e 
criadora para (re) projetar algo que possa mudar aquilo que foi analisado.

“A arte como linguagem aguçadora dos sentidos transmite 
significados que não podem ser transmitidos por meio de nenhum 
outro tipo de linguagem, tal como a discursiva ou a cientifica. 
Dentre as artes, as visuais, tendo a imagem como matéria prima, 
tornam possível a visualização de quem somos, de onde estamos 
e de como sentimos.” (BARBOSA, Ana Mae – Arte/Educação 
Contemporânea, 2005, p.99).

Figura 1: Tabela com as nomenclaturas das vertentes usadas no ensino de artes.

8 Trecho extraído do artigo “Ensino de arte nos Estados Unidos e no Brasil”, Comunicação e 
Educação, São Paulo, 1999.
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desenvolvimento  
pelo design
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Escola Bauhaus – Walter Gropius

Momento pós Revolução Industrial, a partir da metade do século XIX, 
caracterizado por uma confusão social, moral e artística. Na Inglaterra, surgiu 
a intenção de valorizar o artesanato criativo como a melhor forma para à 
mecanização e à produção em massa, denominada de “Arts and Crafts”, por 
William Morris9.

O foco do movimento era demonstrar fidelidade aos materiais e métodos 
de produção e expressão artística tanto do designer quanto do trabalhador. No 
ponto de vista pessoal de Morris - defender o design e os trabalhos manuais - 
rejeitando quaisquer bens “baratos e vis” de produção em massa.

Os principais fundamentos e inspiração filosófica do movimento foram as 
teses de Marx10, “feita pelo povo para o povo”, e de John Ruskin11 , que tinha 
como teoria a união da arte e do trabalho a serviço da sociedade, que rejeitava 
qualquer princípio da economia mercantil e acreditava que após o Renascimento 
havia começado um processo de separação entre arte e sociedade. Com o 
surgimento da industrialização e a tecnologia isso se agravou, distanciando 
mais ainda o artista do mercado.

Morris acrescentou às ideias de Ruskin a sua preocupação com os problemas 
da industrialização e do sistema de fábricas, falta de trabalho digno e de bens 
produzidos de maneira entediante, formando a junção de arte e ofício, que 
através da combinação essa que deu origem a criação de belos objetos e os 

9 William Morris, precursor britânico do movimento artístico Arts&Crafts, 24/03/1834  
a 03/10/1896.
10 Karl Marx, intelectual e revolucionário alemão, fundador da doutrina comunista moderna, 
05/05/1818 a 14/03/1883.
11 John Ruskin, crítico de arte, poeta e desenhista britânico, 08/02/1819 a 20/01/1900.
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trabalhadores puderam encontrar alegria no trabalho e no ambiente feito pelo 
homem, como descreve Philip Meggs12 no seus estudos do movimento.

A partir de seus ideais, Morris e mais seis amigos fundaram uma empresa 
de decoração artística (Morris, Marshall, Faulkner and Co.), como forma de 
experiência do movimento, tornar prático aquilo que defendiam. Produziram 
móveis e gabinetes, tecelões e tintureiros, além de terem fabricado vitrais, 
cerâmicas e ladrilhos. Assim, obteve grande sucesso durante um tempo, de 
1861 a 1939, porém o movimento, em seu auge influenciou apenas a fundação 
de comunidades artísticas, as quais se manifestavam através de exposições e 
discussões de ideais socialistas e religiosos.

Morris desfrutou de estudos de filósofos para criar o movimento que para a 
época transparecia um pouco utópico pela popularização dos produtos. Mas, 
este foi incentivador e um ancestral direto para a fundação de importantes 
escolas que usavam da “arte liga ao fazer artístico”, como a Bauhaus, na 
Alemanha. E as oficinas e estúdios de artes e ofícios espalhados em todo o 
mundo, até hoje.

 A Escola Bauhaus por aplicar uma pedagogia democrática, no século 
XX foi precursora das ideias de design, artesanato, arquitetura e urbanismo. 
Seus fundadores conseguiram transformar os princípios do movimento “Arts and 
Crafts” em algo real e palpável aos estudantes interessados em artes daquela 
época e, que futuramente se tornariam profissionais com habilidades em 
desenvolvimento e planejamento de projetos. 

 A Liga de Ofícios Alemã, Werkbund13 inspirou e influenciou diretamenta na 
fundação da Bauhaus. Um de seus primeiros e principais representantes, Peter 
Behrens14, foi mestre do fundador e diretor da escola, Walter Gropius15.

12 Philip Baxter Meggs, designer gráfico norte-americano, 1942 a 2002.
13 Deutscher Werkbund (atual Federação Alemã do Trabalho), fundada em 1907.
14 Peter Behrens, arquiteto e designer alemão, 14/04/1868 a 27/02/1940. 
15 Walter Gropius, arquiteto alemão e fundador da Bauhaus, 18/05/1883 a 05/06/1969.
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“Era uma associação de artistas, artesãos, industriais, e publicitários 
que queriam perseguir a meta de melhorar e integrar o trabalho 
da arte, da indústria e do artesanato por meio da formação e do 
ensino”. (BURDEK, Bernhard - Design: História, teoria e prática do 
design de produtos, p.25).

Behrens foi considerado “o primeiro designer industrial” e seu objetivo era 
“fundir a arte com a vida”. Escolhe esta área como profissão e logo no início 
projeta um curso de design, onde os princípios intelectuais eram o estudo de 
criação de formas, desenvolvendo em seus aprendizes espontaneidade artística 
e percepção natural.

No curso de Behrens algumas disciplinas foram precursoras para o curso 
preliminar da Bauhaus, como desenho, pintura, estudos analíticos da forma 
para compreender o movimento e estrutura geométrica.  

Além de Gropius trazia a ideia de incentivar o aprendizado dos ofícios 
(artesanato), como meio de ensino e em um de seus discursos iniciais e ditar a 
razão disso: uma base indispensável a toda produção artística, os professores 
do primeiro período também evidenciavam o interesse na abstração simplista 
para que suas criações fossem irredutíveis, essenciais, fundadores e originais.

Para atingir este objetivo o professor Johannes Itten16  desenvolveu e aplicou 
o Curso Básico, também como parte obrigatória da formação. Tinha um estilo 
que denominava de “desaprender”, para que os alunos voltassem ao ponto 
de inocência de seus conceitos, a partir deste ponto o aluno estaria pronto 
para recomeçar a aprender a “linguagem universal”, fundamento bauhausiano. 
Isso, decorria, também da ausência de aulas de história, por acreditarem se 
que a criação deveria ser fruto de princípios racionais e não por influência de 
experiências herdadas do passado.

Essa temática deu destaque a Bauhaus dentre as academias tradicionais, 
com curso básico (Vorkurs, curso preparatório) - o método aplicava paralelamente 

16 Johannes Itten, pintor, professor e escritor suíço que desenvolveu o disco de cores, 
11/11/1888 a 27/05/1967.
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as ideias de praticidade e beleza, técnica e comunicação, natureza dos 
materiais e arte – assim fazia com que a capacitação técnica e formação artística 
caminhassem lado a lado, se unindo como algo dependente um do outro.

“(...) era uma introdução geral a composição, cor, materiais 
e formas tridimensionais que familiarizava os estudantes com 
técnicas, conceitos e relações formais consideradas fundamentais 
para toda a expressão visual (...). O Curso Básico desenvolveu 
uma linguagem visual abstrata e abstratizante, capaz de prover 
uma base teórica e prática para qualquer empreendimento 
artístico”. (Ellen Lupton e J.Miller - ABC da Bauhaus, 2008, p.9)

Suas matérias, como um conjunto, objetivavam aos alunos dominarem o 
campo mais amplo da arte: - ler e escrever sobre as relações entre forma visual, 
linguagem, história e cultura -. A composição de matérias do curso:

 

As oficinas eram comandadas por dois líderes, “mestre da forma” e o outro 
“mestre artesão”, os quais eram responsáveis em deixar os alunos desfrutarem da 
intuição e estimularem a capacidade cognitiva, numa seqüência metodológica 
de procurar, provar e experimentar.

Como embasamento pedagógico para o Vorkurs, o ponto de partida foi 
os estudos do educador Heinrich Pestalozzi17 , que acreditava na educação 
baseada no domínio evolutivo de conceitos e habilidades manuais e corporais, 

Figura 2: Círculo de disciplinas do curso básico da Bauhaus.

17 Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo e educador suíço, 12/01/1746 a 17/02/1827.
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através de estímulos por meio de atividades sensoriais, não sendo impostas e 
sim cultivadas dentro da relação aluno e professor. A Bauhaus, com a inovação 
de pedagogia, se tornou uma “Escola da Vida, onde se praticava, por docentes 
e estudantes, uma filosofia de vida construtiva em comum.” (Moholy-Nagy, 
Wunsche, 1989).

Através de suas duas principais metas: “atingir, pela execução de produção 
estética, as necessidades das camadas mais amplas da população, obtendo 
uma síntese social e atingir, pela integração de todas as artes e as manufaturas, 
uma nova síntese de estética”, os projetos de produtos deveriam ser para todos, 
de diferentes classes, acessíveis e com total funcionalidade.

Vários docentes contribuíram para a consolidação e fama da escola 
Bauhaus, principalmente, Walter Gropius, que em um de seus postulados 
caracteriza a nova profissão dentro das indústrias, o designer. Onde, este deve 
harmoniosamente combinar as necessidades de produção industrial (técnica, 
construção, material) com as necessidades sociais, de forma acompanhar o 
planejamento social do momento e da cultura, por meio do domínio da técnica 
moderna de produção em massa e a respectiva linguagem formal.
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Metodologia de Projeto – Bruno Munari

No decorrer do século XIX a concorrência internacional aumentava com 
a expansão do capitalismo industrial, em razão do avanço da tecnologia e 
melhoria no desenvolvimento da produção, porém não eram mais pontos fortes 
exclusivos para combater a concorrência.

Os países perceberam a necessidade e a vantagem que teriam na 
implantação de um setor de coordenação das ações e produções das indústrias. 
Na Inglaterra, já se formavam profissionais especialistas na promoção industrial 
e integração entre arte e indústria, desde 1837, com as Escolas de Desenho 
(Schools of Design).

Com a valorização do artístico e do belo dos séculos passados, dominada 
pelo funcional, mecânico e padronizado da Revolução Industrial historiadores, 
filósofos e intelectuais de arte quiseram proporcionar melhores opções para 
enriquecer esteticamente o início das produções em massa. Com isso, 
começaram defender a renovação das artes aplicadas e davam mais valor 
ao trabalho manual e a recuperação da dimensão estética dos objetos de uso 
cotidiano, não abandonando a produção industrial.

Em 1907, por uma associação de artistas, artesãos, industriais e 
publicitários, foi fundado o Deutsche Werkbund (Liga de Ofícios Alemã), em 
Monique. Anos seguintes fundaram na Áustria, na Suíça, na Suécia e na 
Inglaterra, onde formavam pessoas que adquiriam habilidades para integrar 
arte, indústria e artesanato, além de terem o objetivo de lapidarem o “gosto” 
desses novos profissionais.

O principal representante do Werkbund, Peter Behrens, foi mestre e teve 
grande influência do fundador e percussor, Walter Gropius, da escola que tinha 
como princípio social consolidar o conhecimento de arte no povo. Transformou 
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a arte e a técnica em uma nova e moderna unidade, o design.

Por uma visão popular e recente o design é a configuração, concepção, 
elaboração e especificação de um objeto, envolvendo atividade técnica 
e criativa, guiada por uma intenção ou objetivo, ou para a solução de um 
problema, de forma instintiva, a melhoria na produção quer em sentido prático 
(funcionalidade) quer em sentido estético (beleza, harmonia).

E designer é um profissional que necessita de habilidades maleáveis e de 
diversas áreas, que tem como foco projetar produtos que correspondam às 
funções práticas e estéticas desempenhando fácil manuseio e que seu valor de 
mercadoria seja acessível e utilizado por todos da sociedade, principalmente 
para aqueles que o necessitam.

Foi no método cartesiano de Descartes que Bruno Munari desenvolveu uma 
metodologia de projeto e tornou-se um dos designers que mais se envolveu com 
o modo de projetar, pois acreditava ser o principal fundamento para se criar 
um objeto.

O método cartesiano consiste em quatro regras básicas: a primeira, não 
considerar algo como verdadeiro, deixar a mente aberta para não excluir 
qualquer possível dúvida ou questionamento que venha a surgir. A segunda, 
dividir o problema o máximo de vezes fossem necessárias para melhor a 
resolução do todo. Conduzir os pensamentos por ordem de simplicidade do 
objeto, a terceira regra, deve-se relacionar esses objetos mesmo que não haja 
“ligação natural entre si”18. E, por último, enumerar as etapas e revisa-las de 
forma que nada seja esquecido.

A metodologia de projeto foi algo que superou esse método devido 
à ampliação de etapas que Munari incluiu, deixando o mais detalhado e 
adaptado ao design e processos criativos.

“Projetar é fácil quando se sabe como fazer”, são palavras de Bruno Munari 
para justificar, de forma simples o porquê de propor uma organização de ideias 

18 Descricao do metodo cartesiano, por René Descartes, em 1637. Retirado do livro: MUNARI, 
Bruno – Das coisas nascem coisas, 1981, p. 2.
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para solucionar qualquer tipo de problema.

“O método do projeto não mais do que uma serie de operações 
necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência. 
Seu objetivo é o de atingir o melhor resultado com o menor esforço.” 
(MUNARI, Bruno – Das coisas nascem coisas, 1981, p. 10).

No design não é algo viável projetar sem um método, sem antes fazer 
pesquisas relacionadas ao projeto, por exemplo, se algo semelhante já foi 
criado, os materiais que serão usados na construção, às necessidades do 
usuário ou até mesmo sem definir a função deste projeto. Desenvolver de forma 
artística querendo encontrar uma solução de imediato não significa que seja a 
mais criativa.

A criatividade não esta ligada a improvisação, porém em etapas mais 
avançadas do processo seja preciso improvisar devido o surgimento de erros. 
Mas, quando se constrói um plano de desenvolvimento pode antecipar esses 
erros, criando outras maneiras para alcançar o objetivo.

A criatividade do designer não está apenas focada na criação de objetos, 
mas também na forma de criar. O projetista não deve pensar que essas regras 
o bloqueia, mas “estimulam-no a descobrir coisas que poderão ser úteis também 
aos outros”.

O ponto inicial para o desenvolvimento desse método é a definição 
do problema e dos tipos de solução que deseja atingir, o que resulta na 
determinação dos limites em que o designer irá trabalhar. A partir daí segue a 
sequência lógica que Munari desenvolveu. Portanto, a metodologia proposta 
não pode ser definitiva, uma possível fórmula para facilitar.

Cada etapa encontra objetivos para serem atingidos, uma proposta 
onde pequenos problemas irão ajudar a solucionar o macro. Em todos esses 
pequenos objetivos é defendido a simplificação das tarefas, porém, necessitam 
de muita criatividade que irá diminuir os custos, tempo de trabalho, montagem 
e acabamento.

O aspecto de projetar que Bruno Munari aprendeu no Japão e implantou 
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também a sua metodologia, o de trabalhar com todos os sentidos do observador 
é uma forma de alcançar facilmente essas necessidades. O projeto deve 
agradar em todos os requisitos dentro da visão, tato, audição, peso, material, 
etc. Não é o “simplificar” que faz com que deixem de lado as necessidades 
que a sociedade exige no momento.

Portanto, esses os principais componentes: conjunto de clínicas e o trabalho 
em cima dos sentidos, aplicados ao desenvolvimento de projeto são usados 
como complementos para treinar aquilo que o ser humano já possui, que o 
tempo e a comodidade contemporânea deixou de lado, eram características 
aguçadas na fase infantil.
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Figura 3: Esquema lógico desenvolvido por Bruno Munari
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projeto conceitUal 
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Design Fundamental

Este projeto propõe uma possível metodologia baseada em duas principais 
vertentes, arte e design, de um lado o princípio de desenvolvimento humano 
da Pedagogia Waldorf e a Abordagem Triangular, de Ana Mae, e por outro a 
metodologia de projeto desenvolvida por Bruno Munari e a didática de design 
de Walter Groupius na Bauhaus.

A ligação entre arte e design é a principal inspiração para o desenvolvimento 
da metodologia. E, no suposto ambiente descontraído e dinâmico das aulas de 
artes que deverá unir o planejamento e a organização das ideias que ocorre 
em design.

Apesar das diferenças entre arte e design, por um priorizar o belo (arte) e 
o outro a função (design), ao final eles tem muitas características em comum.

“O design atua a partir da relação com a arte enquanto processo 
de criação, de referência e também a partir de interferências, 
influências e inter-relações entre estes dois campos.” (MOURA, 
Mônica – Design e/é arte, 2008)

Através da arte pode se transmitir uma emoção, uma ideia por uma ordem 
estética ou comunicativa, seja na por meio da pintura, dança, música, escrita 
e escultura, ou seja, uma forma de expressar algo pessoal, individual para a 
sociedade.

No design, um projeto começa na busca de alguma necessidade da 
sociedade, porém, essa característica não o diferencia e, sim mostra que os 
criadores (artistas e designers) querem atingir o mesmo público, muitas vezes 
da mesma maneira.

Os processos se cruzam na experimentação, assim, como a arte o design 
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também desfruta da natureza, do emocional e do cotidiano para construir seus 
objetos. A arte fala da vida, design é para melhorar a vida e os dois provocam 
reações e emoções, transmitem sentimentos e sensações.

E, para a construção dos objetos de design e para as obras de arte os 
criadores usam como ferramentas da composição visual: cor, textura, forma, 
dimensão, figura e valor. Normalmente, o resultado apresentaria pelo menos 
algum item básico de estética, ou seja, técnicas que possivelmente iriam 
agradar o sentir do homem, como o equilíbrio, ritmo, padrão, harmonia, 
variedade, movimento, proporção e/ou ênfase. Mas, não segue como uma 
regra obrigatória, pois muitos artistas e designers querem comunicar em suas 
obras e projetos sensações contrárias a essas. 

Quando, os jovens já estiverem habituados com o uso dessas ferramentas 
(de composição visual, juntamente, com a contextualização da história da arte, 
através de análises e releituras de imagens - bidimensional ou tridimensional-), 
eles se expressarão suas interpretações e compreensões por meio do “fazer 
artístico” - processo de aprendizagem triangular desenvolvido por Ana Mae -.

Será na etapa de executar as atividades artísticas, os trabalhos manuais e 
artesanais que os alunos de 7 a 14 anos serão introduzidos ao esquema de 
projetar, para que adquirem com o tempo, de forma instintiva, a habilidade de 
planejar seus objetivos e organizar a criatividade. “Planejamento e improvisação, 
ciência e arte devem estar simultaneamente presentes”, é o modo que Rudolf 
Lanz compreende o propósito da Pedagogia Waldorf, de Rudolf Steiner, onde 
o objetivo é formar “indivíduos práticos e conscientes”.

As etapas principais de um processo de desenvolvimento de um projeto, 
segundo Munari, são: reconhecer e definir o problema, coletar repertório, 
lançar possíveis soluções e qualificar a melhor solução. Tal que, em cada 
etapa do desenvolvimento do trabalho deve ser avaliada e comentada junto ao 
professor, para assim o aluno tentar conquistar de acordo com a sua intenção e 
interpretação do conteúdo o melhor resultado possível.

Entre uma etapa e outra enquanto os trabalhos estão sendo analisados 
e aperfeiçoados os alunos tem a chance de entrar em contato com diversos 
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materiais e processos de criação. Como, ocorria no curso preparatório da 
Bauhaus, Vorkurs, seus alunos eram expostos a todos os tipos de materiais - 
vidro, madeira, metal, cerâmica, entre outros -, além de, serem estimulados a 
fazerem experiências, das mais variadas, para no momento de projetar terem 
embasamento e conteúdo para criar algo certamente viável e funcional.

A metodologia não descarta as atuais formas de aprendizagem da disciplina 
de artes e, sim, propõe agregar diferentes processos de avaliar os conhecimentos 
adquiridos dentro da escola, de forma que seja adaptável a qualquer ensino, 
tradicional ou inovador, como metodologia auxiliar ou principal.

Tem o objetivo de incentivar aos jovens do ensino fundamental uma visível 
mudança na forma como solucionam seus trabalhos e estudos escolares, que 
possa se refletir no cotidiano fora da escola e pós.
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considerações finais
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O projeto teve início com uma pequena concepção de como é o ensinado a 
disciplina de Artes no ensino fundamental no Brasil. Foram realizadas pesquisas 
sobre as leis do MEC e suas obrigatoriedades dentro das escolas, para desta 
forma, para se tomar conhecimento da atual situação do ensino e método 
utilizado no país.

No Brasil, não são muitos os artigos e pesquisas relacionadas à educação de 
artes e a maioria deles são desenvolvidos por referência da Ana Mae Barbosa, 
quando iniciou suas pesquisas teve que buscar influências internacionais, pois 
aqui ela foi pioneira nesse estudo. Criou a Metodologia Triangular - leitura da 
imagem, história da arte e fazer artístico – onde o objetivo é desenvolver a 
percepção cultural, a imaginação e a criatividade do jovem, tornar se capaz 
de analisar de forma crítica o mundo imagético que os rodeiam, principalmente, 
os meios de comunicação que são formadores de opinião.

Com as pesquisas direcionadas para pedagogia, metodologia e didática 
que se utilizam de arte e design para introduzir conhecimentos e ajudar no 
desenvolvimento dos jovens, o projeto de pesquisa foi identificar em cada 
uma delas seus processos e objetivos para relaciona-los e propor uma possível 
metodologia, onde a prática básica seria planejar e projetar através da 
experimentação e usufruir de ferramentas visuais e materiais de origens diferentes. 

Os alunos deveriam proceder em seus projetos pelo planejamento social, 
a necessidade momentânea da comunidade e com o domínio das técnicas 
de fabricação e produção em massa e a linguagem formal dos objetos, 
fundamentos básicos da Bauahus, eram instruídos a analisar a qualidade e o 
valor do objeto (imagem ou produto) de forma crítica e embasada. 

Em todos os estudos se percebe que através da arte o ser humano se torna 
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apto a solucionar qualquer problema de forma criativa. Rudolf Steiner acreditava 
também que as atividades artísticas são um processo mais eficiente dos jovens 
amadurecerem fisicamente, intelectualmente, moralmente e espiritualmente, por 
isso fundou a Pedagogia Waldorf.

O projeto tem como objetivo incentivar aos jovens a observar os problemas 
(propostas de trabalhos, estudos, seminários, etc) de uma forma menos 
“impossível”, adquirir habilidades criativas para solucioná-los e, por meio da 
metodologia de projeto iriam aprender a planejar e organizar suas tarefas, 
indiferente da matéria.

A metodologia visa, como resultado, a qualificação e confiança dos jovens 
ao enfrentarem um futuro mercado de trabalho ou qualquer situação adversa a 
sua personalidade.
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projeto visUal
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Painel de Forma e Cor

miolo_150mm_X_210mm.indd   51 18/06/12   00:27



52

Marca e Logo

Objetivo da marca é comunicar para o público-alvo a qualidade de 
um design eficiente e qualificado, que possa ser incluído no cotidiano das 
escolas particulares da cidade de São Paulo. E que esta rotina seja dinâmica, 
pedagógica, divertida e fortaleça a base de desenvolvimento dos clientes destas 
escolas. Exigir em um todo bons resultados por responsabilidade e disciplina.

A palavra “design” simboliza a metodologia e conceituação que serão 
implantados no aprendizado de crianças e adolescentes sobre arte, projeto 
e planejamento. E para completar o título a palavra “fundamental” representa 
além da necessidade desta disciplina, o período em que será implantado, o 
ensino fundamental I e II.

A forma do logo da marca veio do processo de divisão celular, que transmite 
os principais conceitos do projeto: desenvolvimento, inclusão e credibilidade 
(confiança).
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Estampa
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Questionário Arte na Escola
Nome: Edy Regina Santo Macedo
Formação: Artes Plásticas
Instituição que trabalha: Colégio Poliedro – São José dos Campos

1) Quais são os objetivos do ensino de artes na escola?
Acho que o grande objetivo é educar o olhar. E só é possível alcançá-lo com 
um longo trabalho, onde o professor deve levar o aluno a observar, analisar e 
apreciar a arte.  Com o tempo, ele (aluno) vai adquirindo um repertório visual 
e então começa a fazer relações e comparações. 
Esse longo trabalho envolve levar o aluno a entender a arte como expressão 
de cada cultura e de cada período histórico com suas características particu-
lares e riquezas diferenciadas.
Munido dessas informações o aluno é capaz de apreciar o mundo com novo 
olhar. Além disso, é importante ter como objetivo que o aluno crie confiança e 
tenha entusiasmo em criar suas próprias obras artísticas, planejando, discutin-
do e avaliando seu processo criativo.

2) Quais as metodologias adotadas no ensino de artes?
O ensino de artes envolve: observação, análise, apreciação, comparação, 
inter-relação, produção e avaliação. 
Os alunos nas aulas são convidados a observar obras de arte, descrevê-las, 
interpretá-las. Assimilada essa informação é possível comparar essa obra e 
relacioná-la com outras já conhecidas pelo aluno e levá-lo a perceber as difer-
enças e semelhanças entre obras, períodos, estilos, etc.
A produção é o momento que o aluno materializa suas ideias, já discutidas e 
planejadas e parte para a expressão concreta. 
A avaliação é o momento em que o aluno, baseado em critérios previamente 
combinados, analisa e critica a produção do grupo e a própria produção. 

3) Existe relação/integração entre o ensino de artes e as outras disciplinas?
Depende da filosofia e metodologia de cada escola para que essa relação/
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integração aconteça de maneira efetiva.  
No colégio em que trabalho existe, porque a coordenação acredita e incen-
tiva o trabalho interdisciplinar por meio de projetos educacionais onde o aluno 
explora um mesmo tema em várias disciplinas e finaliza o estudo com uma 
visão múltipla e abrangente.

4) As aulas são dadas em sala de aula ou atelier? Possui laboratórios ou 
oficinas (madeira, cerâmica, outros)?
As aulas são dadas em um atelier.  Os materiais são organizados de modo 
a ficar visíveis e disponíveis para os alunos usarem. Esse espaço possui duas 
pias, prateleiras para secagem dos trabalhos, e mesas grandes. Não há ofici-
nas específicas, os diferentes tipos de trabalho são feitos nesse espaço.

5) As metodologias de ensino/aprendizagem de artes passaram por transfor-
mações em função das particularidades das novas gerações?
Sim, porque o adolescente de hoje é conectado em várias situações simulta-
neamente. A aula não pode seguir o padrão tradicional, é preciso apresentar 
diferentes apelos e dinâmicas que convidem o aluno a participar efetivamente 
da aula. É também preciso se adequar às novas tecnologias e incorporá-las às 
aulas. Os alunos, por seu lado, também possuem uma diversidade de meios 
para desenvolver e apresentar seus trabalhos em diferentes linguagens como: 
fotografia e vídeo, por exemplo.

6) Essas metodologias possibilitam alguma conexão com planejamento, pro-
jeto, artesanato ou design?
Sim.

7) A geração dos alunos causa  alguma interferência ou adaptação na 
metodologia de ensino? Envolvimento da tecnologia, facilidade de consumo, 
mudança na rotina e atividades extracurriculares.
Sim, é uma geração mais conectada, mais consumista, mais ocupada com 
atividades diversas. É uma geração que recebe uma overdose de informações 
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visuais e cinéticas  e é aí o ponto que afeta a preparação das aulas, porque 
elas devem ser interativas, dinâmicas, inusitadas para que o aluno se sinta 
interessado e participante do processo. 

8) Se possível, faça um comentário sobre a ligação entre arte e design.
A proposta de Walter Gropius, fundador da escola Bauhaus, é um exem-
plo de relação entre arte e design, ele queria que os alunos tivessem uma 
formação completa, uma visão abrangente que envolvia conhecimentos em 
arquitetura, design e arte. Queria que o aluno percebesse a relação e a im-
portância entre as três áreas e criasse baseado na inter-relação entre elas.
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

Da Educação

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.

§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, pre 
dominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social.

TÍTULO II

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 
a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
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IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Art. 11º. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União 
e dos Estados;

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino;

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 
o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.

Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino 
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela.

§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, 
o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
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físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos.

Seção III

Do Ensino Fundamental

Art. 32º. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e

2. gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante:

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

Art. 34º. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola.

Brasília,20 de dezembro de 1996, 185º da Inde pendência e 108º da 
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
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