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A arte, que é a matéria mais fácil, meu filho foi mal 

 

Eu trabalhava em um colégio substituindo uma professora de artes que ia ter 

bebê e, numa dessas reuniões de pais, uma mãe me procurou, pois estava 

preocupada com seu filho que havia tirado nota baixa na matéria de 

artes. Professor, disse ela, o meu filho foi bem em todas as matérias, menos na 

do senhor, e eu queria saber o motivo. 

            Me desculpei com ela e expliquei que como eu estava substituindo a 

professora desta disciplina, desconhecia o motivo pelo qual ele não havia se 

saído muito bem nesta matéria e prometi que ia averiguar tudo e depois me 

comunicaria com ela. 



            Então, professor, continuou ela, meu menino é muito inteligente e 

sempre tirou notas boas em todas as matérias, e arte, que é a mais fácil, foi 

mal. 

            Eu não acho que artes seja a matéria mais fácil, disse eu e... 

 (Aqui vou continuar a falar do assunto como eu gostaria de ter exposto a ela e 

que infelizmente não pude. Primeiro porque achei que não valia a pena discutir 

esse tema, que, além de não levar a nada, é cansativo e infrutífero. Depois 

porque o meu tempo era escasso). 

   

 

to be continued 

 

A arte é uma profissão como outra qualquer. Temos que estudar muito para 

sermos artistas competentes. Aliás, qualquer pessoa que queira levar a sério 

sua profissão escolhida, não deve negligenciá-la. O mecânico tem que estudar 

muito sobre motores, velas, engrenagens, câmbio etc. O médico sobre 

anatomia, ossos, sangue e por ai 

vai. Até o feirante ou o coletor de 

lixo têm que, de algum modo, 

aprender sobre a profissão 

escolhida. 

   O artista, o verdadeiro artista, 

vamos deixar bem claro, também 

deve estudar, e muito. Até o fim da 

vida. O artista, o verdadeiro artista 

(repito propositalmente), tem a 

obrigação de estudar, além da sua 

arte escolhida, filosofia, mitologia, 

psicologia e   muita poesia. Sim, 

muita poesia. Seu trabalho deve ter 

poesia no verdadeiro sentido da palavra. Temos que estudar geometria, 

matemática, um pouco de química (na gravura em metal, por exemplo) para 

que nosso trabalho tenha consistência tanto artística quanto material. Temos 

que ter conhecimento sobre estética. Não essa estética que todos acham que 

Da série Agar-agar Agar-agar - Gravuragelatina - 2015 – 
obra do autor 



um determinado trabalho é bom porque todos os elementos estão em harmonia 

uns com os outros.  Estou me referindo à estética superior, de sentimentos, de 

descobrir algo que vai muito além do óbvio e que, de algum modo, sensibiliza o 

espectador ou provoca uma catarse. 

   

 

Quando você estiver cansado de ler, deve ler algo leve, só pra 

relaxar          

 

Continuando, temos que assistir muitos filmes relativos à arte, ou não. Ouvir 

muita música. Temos que ir ao teatro, ou apresentações de dança. E temos, é 

claro, que visitar muitas exposições seja de arte, fotografia etc. Isto seria o 

ideal. 

            Outro fato, que muitos não levam em consideração é a leitura. O artista 

tem que ler muito. Muito mesmo. E quando estiver cansado de ler, deve ele ler 

algo leve, só pra relaxar. Conheço muitas pessoas que pretendem (note bem 

que eu disse pretende) serem artistas ou escritores e dizem não ter tempo pra 

ler ou não gostar de ler. Ora, meu amigo(a), se você quer ser artista e não tem 

tempo pra ler, ou não gosta de ler, é melhor procurar algo que não necessite de 

leitura. O que eu, sinceramente, acho difícil. 

            Lembro, quando estudava letras, que a professora no primeiro dia de 

aula disse, vocês estão começando um curso de letras e provavelmente 

pretendem ser professores, escritores ou até mesmo jornalistas. Então, 

continuou ela, se alguém aqui não gosta de ler, pode sair por aquela porta e 

não precisa voltar mais. 

 

 

  Arte torna a vida suportável 

 

É claro que a maioria das pessoas que entram por esse caminho, de achar que 

a arte é algo mais fácil, não serão artistas e tão pouco bons professores de 

arte. Achar que três anos de faculdade torna qualquer pessoa em um artista, 

ou educador é no mínimo ridículo, pra não dizer outra coisa. Talvez seja por 

isso que a maioria de nossos professores de arte não tem noção alguma do 



que seja arte e passa para seus alunos apenas conteúdos engessados das 

apostilas obrigatórias em algumas escolas, principalmente as particulares. 

            Claro que esse assunto pode dar muita discussão e cada qual 

defenderá seu ponto de vista em particular. Alguns professores acham que é 

isso mesmo, que eles estão lá apenas para cumprir seu horário. Outros não 

concordam e até gostariam de fazerem a diferença (frase muito em moda hoje 

em dia), porém não dizem nada e também nada fazem. Outros vão além e 

tentam ir contra todo esse ensino pobre e superficial e, ou ganham um prêmio 

ou são demitidos. 

            Em minha opinião, se você não pode ou não tem liberdade de dá uma 

boa aula de artes, ou outra matéria qualquer, é melhor não entrar nessa 

profissão. Do contrário seria como o médico que acha que é assim mesmo e 

que tudo está bom e se o paciente morreu é porque tinha de morrer. Claro que 

não quero comparar a medicina com a arte, no entanto, toda manifestação 

humana, tem a sua importância em nosso mundo. 

            Ficar na frente dos alunos lendo essas apostilas e enchendo o aluno de 

conteúdo é pra fazer qualquer um odiar essa matéria. A arte vai muito além 

disso, ou deveria ir. Conteúdo, você acha no Google, é só pesquisar. E saber 

pesquisar, claro. A arte é de fundamental importância para  o ser humano. 

 A Arte torna a vida suportável, como disse o filósofo alemão Friedrich 

Nietzsche. 

 

  

 Por que o título desse artigo? 

 

Dia desses, tentando fazer amizade com uma mulher que me foi apresentada, 

perguntei pra ela o que fazia. Ela me disse que havia estudado psicologia por 

algum tempo, mas que desistiu no meio e fez opção por artes, pois pretendia 

ser professora nesta área. Perguntei por que mudou de rumo bem no meio do 

caminho. Então ela olhou pra mim e sorrindo me disse: Resolvi estudar arte 

porque é mais facinho, ora. 

  

 Se você quiser ver alguns trabalhos meus, pode acessar esse link aqui, 

por favor. 

http://www.infoescola.com/filosofos/friedrich-nietzsche/
http://www.infoescola.com/filosofos/friedrich-nietzsche/
https://rubenscavalcantidasilva.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia mais no meu perfil do Linkedin 
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