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RESUMO

O presente trabalho aborda oito práticas educativas com estratégias para a promoção
de habilidades previstas para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, 6º
ao 9º ano, inseridas no contexto da educação brasileira, aplicadas em diferentes
instituições educativas do País para o componente curricular Arte compatíveis com a
Unidade Temática Artes Visuais, seus objetos de conhecimento e habilidades
presente no novo documento norteador das escolas brasileira, a Base Nacional
Comum Curricular – BNCC. Trata-se de uma pesquisa documental e bibliográfica com
abordagem qualitativa, na qual o primeiro capítulo traz levantamentos encontrados
sobre o percurso do Ensino da Arte no Brasil, para melhor entendimento da sua
configuração atual, e sua relevância para a Educação na Contemporaneidade; no seu
segundo capítulo traz-se levantamento em sites, artigos e documentários em que se
relata sobre o desenvolvimento de habilidades em estudantes de várias partes do
Brasil, mostrando a importância da arte e seu potencial transformador na vida do
sujeito, respondendo o problema desta pesquisa: Quais estratégias apresentadas em
estudos precedentes comprometem-se com a promoção das habilidades na área de
arte previstas pela Base Nacional Curricular Comum – BNCC para estudantes do
Ensino Fundamental Anos Finais do 6º ao 9º ano? O presente trabalho confirma o que
vem sendo defendido por arte-educadores e pesquisadores sobre o ensino da arte,
afirmando as contribuições dele para a formação integral dos estudantes em todas as
suas dimensões e possibilitou perceber o comprometimento de muitos arteeducadores brasileiros com o ensino de arte em suas práticas educativas, mostrando
que se está avançando e no caminho certo de uma educação em arte transformadora.
Nesse momento de incertezas com a implementação da BNCC, esse trabalho mostrou
o potencial da arte através das estratégias educativas apresentadas, servindo de
sugestão nas práticas educativas de muitos educadores, percebendo sua importância
para o desenvolvimento e aprendizagem de todos os estudantes do ensino
fundamental anos finais.
Palavras-chave: BNCC. Arte. Habilidades. Estratégias.

ABSTRACT

This paper searches approach eight educational practices with strategies for the
promotion of skills predicted for students of the final years of elementary school, grades
6 to 9, inserted in the context of Brazilian education, applied in different educational
institutions in the country for the curricular component Art compatible with the Visual
Arts Thematic Unit, its objects of knowledge and skills present in the new guiding
document of the Brazilian schools, the Common National Curriculum Base - BNCC.
This is a documentary and bibliographical research with a qualitative approach, in
which the first chapter brings surveys found on the path of Art Teaching in Brazil, to
better understand its current configuration, and its relevance to Contemporary
Education; In its second chapter, there is a survey of websites, articles and
documentaries that report on the development of skills in students from various parts
of Brazil, showing the importance of art and its transformative potential in the subject's
life, answering the problem of this research. : Which strategies presented in previous
studies are committed to the promotion of art skills provided by the Common National
Curriculum Base - BNCC for elementary school students in the 6th to 9th grades? This
paper confirms what has been defended by art educators and researchers about art
teaching, affirming his contributions to the integral formation of students in all its
dimensions and made it possible to realize the commitment of many Brazilian art
educators to the teaching of art. of art in their educational practices, showing that they
are advancing and on the right track for a transformative art education. In this moment
of uncertainty with the implementation of BNCC, this work showed the potential of art
through the educational strategies presented, serving as a suggestion in the
educational practices of many educators, realizing its importance for the development
and learning of all elementary school students.
Keywords: BNCC. Art. Skills. Strategies.
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1 INTRODUÇÃO
A arte faz parte da história da humanidade, em contrapartida o ser humano
criou inúmeras possibilidades de arte, produtos de sua relação com o mundo. As
iniciativas expressam sua condição em diferentes contextos, comunicando sua
cultura, testemunho da sua existência e da vida em sociedade, em um diálogo
permanente entre o homem e o mundo, comunicando e expressando sentimentos,
emoções e vivências. Por meio de linguagem visual, sonora, corporal, concreta, em
que uma interage com a outra, cria-se um diálogo entre o passado, o presente e o
futuro e a reflexão de própria existência.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2019), da forma como está
estruturada, reafirma a importância de ensinar e aprender arte de forma significativa
e contextualizada e fortalece competências e habilidades necessárias para estudantes
dos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Com a necessidade de apresentar estratégias educativas para a promoção de
habilidades, configura-se o problema desta pesquisa: Quais estratégias apresentadas
em estudos precedentes comprometem-se com a promoção das habilidades na área
de arte previstas pela Base Nacional Curricular Comum para estudantes do Ensino
Fundamental Anos Finais do 6º ao 9º ano?
Esse estudo se propôs a pesquisar estratégias educativas comprometidas com
a promoção de habilidades, previstas pela Base Nacional Comum Curricular para
estudantes dos anos finais do ensino fundamental, classificando-as de acordo com o
potencial que oferecem para o desenvolvimento dos estudantes, bem como fazer
brevemente um levantamento bibliográfico do percurso do Ensino da Arte no Brasil
para entendermos melhor sua configuração atual e sua relevância para a Educação
na Contemporaneidade, abordando também a posição e pressupostos que o
componente curricular Arte assume na atual versão da BNCC.
Para tanto, é apresentado uma sistematização das estratégias educativas
relatadas em artigos, sites educativos, documentários que contenham relatos de
trabalhos realizados por professores de Arte nas escolas brasileiras, para subsidiar
possibilidades que podem ser exploradas no contexto educacional compatíveis com
as especificidades envolvidas nas habilidades propostas pela BNCC e fundamentada
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nas Leis que regem a educação e em autores renomados que redigem sobre arte e
educação.
O interesse pela temática surgiu de uma inquietação em conhecer as propostas
do novo documento norteador da educação brasileira, instigando a necessidade de
apresentar práticas educativas que visem o desenvolvimento integral dos estudantes
compiladas com as habilidades presentes na BNCC.
A BNCC é um documento que apresenta dez competências gerais que
precisam ser estimuladas em estudantes da Educação Básica, além de competências
por área e por componente curricular, unidades temáticas, objetos de conhecimento
e habilidades para todo o ensino.
Apresenta, portanto, um norte do que precisa ser desenvolvido em cada etapa
da Educação Básica, com especificidades que devem ser trabalhadas nas escolas em
todo o país, visando o estímulo ao desenvolvimento integral (BRASIL, 2018). Dessa
forma atende a prerrogativa da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, especificamente, o Art. 210, que reconhece a necessidade de que sejam “[...]
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais” (BRASIL, 1988).
Contudo, mesmo após a Constituição Federal de 1988 asseguramos a fixação
de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, continuavam-se as discussões
acerca da necessidade de se criar uma base capaz de finalmente orientar o currículo
da educação brasileira. No Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
- LDBN -, por exemplo, encontramos a seguinte redação:
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos (BRASIL, 1996, p. 20).

A BNCC como documento norteador de toda a Educação Básica,
[...] define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais
que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades
da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o
Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se
exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e
está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à
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formação humana integral e à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018, p. 7).

Para o desenvolvimento do estudo, optou-se pela pesquisa documental e
bibliográfica. Quanto à abordagem, foi utilizada a qualitativa em função de sua
relevância para a coleta de dados compatíveis com os objetivos do estudo.
A pesquisa aconteceu por meio da coleta de dados bibliográficos utilizados para
construir um procedimento de acordo com a singularidade do objeto de pesquisa, com
levantamento sobre o ensino da arte no Brasil, apresentando a BNCC com foco na
compreensão construindo uma reflexão sobre a Educação Contemporânea para
atender o objetivo de apresentar como produto educacional estratégias para
desenvolvimento de habilidades.
Para atender os objetivos específicos deste estudo foram exploradas as
seguintes etapas:
Primeiro Capítulo: levantamento bibliográfico e documental sobre o Ensino da
Arte no Brasil a partir de 1980 até a Contemporaneidade, organizar e apresentar
sistematicamente as competências, unidades temáticas, objetos de conhecimento e
habilidades selecionadas previstas na BNCC para o Ensino Fundamental Anos Finais;
Segundo Capítulo: apresentar estratégias em estudos precedentes em artigos,
sites e documentários que propiciem o desenvolvimento das habilidades previstas na
BNCC, agrupando as estratégias compiladas em estudos precedentes paralelamente
a objetos de conhecimento e habilidades para o Ensino Fundamental Anos Finais,
previstos na BNCC para do componente curricular Área Arte na BNCC.
As etapas foram acompanhadas pela abordagem qualitativa, pois, considerase nela uma relação dinâmica indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade
do sujeito que não pode ser traduzido em números, diferenciando-se assim da
abordagem quantitativa “[...] à medida que não emprega um instrumento estatístico
como base do processo de análise de um problema. Não pretende numerar ou medir
unidades ou categorias homogêneas” (RICHARDSON, 2007, p. 79).
A utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo
fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise
de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir
unidades. Os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando
o maior número possível de elementos existentes na realidade estudada.
Preocupa-se muito mais com o processo do que com o produto. Na análise
dos dados coletados, não há preocupação em comprovar hipóteses
previamente estabelecidas, porém estas não eliminam a existência de um
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quadro teórico que direcione a coleta, a análise e a interpretação dos dados
(PRODANOY, 2003, p.70).

A

abordagem

qualitativa

é

fundamental

para

a

compreensão

de

particularidades da pesquisa, possibilitando a exteriorização da subjetividade, sem a
necessidade de assegurar a homogeneidade dos resultados. Portanto, responde
questões mais particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, dessa forma “[...] corresponde a um espaço
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2010, p. 23). No caso desta
pesquisa, colaborará para compilar dados encontrados na BNCC, nos artigos
científicos, sites educativos e em livros de autores renomados selecionados, bem
como no paralelo entre ambos dos resultados obtidos.
Para o levantamento bibliográfico utilizou-se como principais referenciais
teóricos: Martins (2009), Barbosa (1988; 1998; 2001; 2002; 2003; 2005; 2008), Buoro
(2003), Favaretto (2010), Ferraz (2009; 2010), Ferreira (2001), Fonseca (2002), Fusari
e Ferraz (1992; 2001), Martins (2009), Meira (2003), Ostrower (1999; 2013), Pillar
(2003) e outros que discorrem sobre o Ensino de Arte no Brasil e sua importância,
bem como a utilização de documentos oficiais como os Parâmetros Nacionais
Curriculares - Arte, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional, Proposta Curricular para Santa Catarina, Base Nacional Comum Curricular,
entre outros.
Para o levantamento dos dados, considerando os objetivos da pesquisa, foram
utilizados quadros, divididos em colunas e linhas, facilitando o registro das unidades
temáticas, objetos de conhecimento, habilidades para o Ensino Fundamental Anos
Finais, previstos na BNCC para o componente curricular Arte e as práticas educativas
com estratégias para promoção de habilidades, compilados em estudos precedentes.
Além dos documentos oficiais e livros bibliográficos, foram utilizados como
fontes de pesquisa, artigos científicos que fazem referência à intervenção, interação
e/ou comunicação, disponíveis em artigos publicados, relatos de experiências e
documentários presentes na página do Instituto Arte na Escola, na página da Nova
Escola e outros com o intuito de atender o proposto no objetivo geral presente na
pesquisa.
A pesquisa possibilita uma compreensão mais aprofundada sobre a
estruturação da BNCC, com a temática Artes Visuais seus objetos de conhecimento
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e habilidades necessárias para estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e,
nesse sentido, servindo de auxílio a educadores no cumprimento do documento
proposto e como ferramenta de orientação e elaboração de planos de aula, podendo,
assim, ministrar aulas significativas, visando formar sujeitos em todas as suas
dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural.
A arte colabora com a formação integral do cidadão para sua participação
social. Figura 1 ilustra essa afirmação.
Figura 1 - Pensamentos e ações

Fonte: Bigstock (Imagem alterada pela pesquisadora).
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2 A HISTÓRIA DO ENSINO DE ARTE NO BRASIL
O termo “arte” ao longo da história da humanidade já foi usado para designar
tanto trabalho de intenção histórica, como trabalho o qual podemos nos referir a
determinados ofícios e ocupações. Sendo assim, Mello (1987, p. 422) acrescenta, “[...]
a própria arte era vista como um setor ou domínio pouco significativo para os estudos
etnográficos”, ou seja, havia assuntos que causavam certa inquietude dentro da
sociedade, quanto aos ligados à economia e à religião, dentre outros, e por este
motivo se colocavam num degrau de privilégios, ou ainda como prioridade. Só a partir
do século XIX é que a palavra Arte passou a significar exclusivamente a criação
estética e as “belas-artes”, momento da história em que o tema abordado passa a ter
mais ênfase a nível educacional (MELLO, 1987).
O ensino de arte no Brasil no século XX passou por diversas mudanças em seu
conceito que deram um impulso inovador às concepções de ensino. Durante esse
período ocorreram vários movimentos de arte-educadores com expectativas para o
reconhecimento da disciplina de Arte e sua inserção nos currículos escolares até
chegar à configuração atual (BRASIL, 1997).
2.1 O ENSINO DE ARTE ANTES DE 1980
A Arte passa a ser incluída como disciplina dentro do currículo escolar a partir
da reforma educacional de 1971, a qual determinou que a Arte deveria ser uma
disciplina obrigatória no currículo escolar, e desta maneira atingindo diversas
camadas da população e criando inúmeras oportunidades de trabalho (BELTRÃO,
2017).
Conforme a Lei n° 5692/71, em seu Art. 7º:
Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física,
Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos
estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no
Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969 (BRASIL, 2019).

Então, no ano de 1971, com a Lei nº 5.692/71, ficou determinado que a
disciplina de Educação Artística deveria abordar os conteúdos de música, teatro,
dança e artes plásticas, nos cursos de 1° e 2° graus, onde um único professor deveria
dominar todas essas linguagens e, ainda, de forma competente. Conforme o que
consta nos PCNs de Arte:
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Os professores de Educação Artística, capacitados inicialmente em cursos
de curta duração, tinham como única alternativa seguir documentos oficiais
(guias curriculares) e livros didáticos em geral, que não explicitavam
fundamentos, orientações teórico-metodológicas ou mesmo bibliografias
específicas (BRASIL, 1997, p. 29).

Dentro das escolas eles trabalhavam na concepção tecnicista, onde a arte
deveria ser centrada em técnicas e habilidades, de modo com que o aluno tivesse
domínio de diversos materiais, e por meio deles utilizá-los durante sua produção e
expressão artística, e que deveria ser de forma espontânea e também sem o
compromisso com o conhecimento das diversas linguagens artísticas (BELTRÃO,
2017).
Como decorrência da Lei anterior 5692/71, foram criados, em 1973, pelo
Governo Federal, os cursos superiores para a formação do professor de Educação
Artística – licenciaturas plenas e curtas, Resolução nº 23, de 23 de outubro de 1973,
além do Parecer nº 1.284/73-CFE, de 9 de agosto de 1973 (BELTRÃO, 2017).
Conforme questionamento feito por Fusari e Ferraz (1992, p. 16) “que
importância é esta que se está dando à Arte e faz com que ela tenha um espaço
também na Educação em geral e escolar?” E propõe ainda que, “o fundamental é
entender que a arte se constitui de modos específicos da atividade criativa dos seres
humanos”. É preciso que os nós criados ao longo de muitos anos sejam desatados, e
que a capacidade de criar (a qual é intrínseca ao ser humano), e que dentro da história
da educação, esta área do conhecimento humano não vem sendo reconhecida como
tal. Desta forma, faz-se necessário que o Ensino de Arte seja discutido dentro das
especificidades inerentes à sua área, ou seja, dentro e fora do ambiente escolar.
Ao longo dos anos, a Arte vem se reproduzindo diante de um ensino o qual vem
sendo guiado pelo modelo de sociedade capitalista, seu principal objetivo é o consumo
em série e consequentemente visando o interesse por parte de um reduzido grupo da
atual sociedade. Nesse contexto, a escola vem servindo de simples reprodutora deste
sistema, onde o que realmente importa é a formação do ser com ênfase no âmbito
profissional, deixando de lado o principal objetivo que é a formação pessoal, artística
e, enquanto cidadão, a sua totalidade.
Contudo, não há como ignorar que, embora principal, por vezes, o saber
artístico e sua socialização continuam em um patamar secundário na escola;
consequentemente, o conhecimento continua nas mãos de uns poucos privilegiados
(SCHLICHTA, 2009, p. 33).
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Sendo assim, a Arte dentro da escola precisa ser utilizada como a possibilidade
que o educando tem em relacionar-se com o meio social de maneira prazerosa, mas
também que lhes possibilite uma aprendizagem significativa.
Dessa forma, pode-se dizer que foi a partir dos anos de 1970, por meio da arte,
seu ensino e aprendizagem mantiveram-se devido às decisões de currículo,
fortemente marcados pela pedagogia tradicional e escolanovista e seu destaque,
respectivamente, na aprendizagem reprodutiva e visando somente o fazer expressivo
dos alunos (BRASIL, 1997).
Na Pedagogia Tradicional, havia certa predominância na transmissão de
conceitos e imitação dos modelos aprendidos. Já dentro das Artes, prevalecia a teoria
estética mais ligada às cópias, à repetição de modelos meramente imitáveis, à
valorização de desenhos e ornamentos geométricos, de caráter decorativos,
concentrados diretamente nas representações estabelecidas de imagens. A maneira
com que os professores encaminhavam seus conteúdos eram metodologicamente,
através de “[...] atividades que seriam fixadas pela repetição e tinham por finalidade
exercitar a vista, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o senso moral”
(FERRAZ; FUSARI, 1992, p. 30).
A Pedagogia Nova sugeria diferentes experiências cognitivas as quais
deveriam acontecer de maneira progressiva e ativa, sempre levando em consideração
os interesses do estudante. Tal pedagogia ficou conhecida no Brasil como o
movimento da Escola Nova, suas origens vêm datadas no fim do século XIX na Europa
e nos Estados Unidos, tendo sido disseminada e desenvolvida por John Dewey
(BRASIL, 1997).
De acordo com Ferraz e Fusari (2010), com o movimento da escolanovista
entre 1930 e 1940, deslocou-se o eixo da questão pedagógica, que estava apoiada
na estética modernista e voltou-se para um ensino de Arte baseado nas experiências
e expectativas das crianças e na valorização do seu progresso natural, em um
ambiente livre para a concepção e ampliação da sua maneira de expressar e
compreender o ambiente ao seu redor.
Na Escola Nova, o professor utiliza encaminhamentos que consideram o
ensino e a aprendizagem basicamente como processo de pesquisa individual
ou no máximo de pequenos grupos. Os seguidores do filósofo americano
John Dewey (1859-1952) procuram aprofundar suas ideias, partindo de
problemas ou assuntos de interesse dos alunos, para assim desenvolver as
experiências cognitivas, num “aprender fazendo” (FERRAZ, 2010, p.30).

22

Para que tal método fosse concretizado, exigia-se que alguns passos
obedecessem a uma sequência ordenada descrita aqui por Ferraz (2009, p.30):
a) Começar com uma atividade;
b) Que suscitasse um determinado problema e
c) Provocasse levantamento de dados a partir dos quais
d) Se formulassem hipóteses explicativas do problema e se desenvolvesse
a experimentação, realizada conjuntamente por alunos e professores, para
confirmar ou rejeitar as hipóteses formuladas.

Sendo assim, todo e qualquer processo que vise melhorias dentro do ensino
de Arte sempre teve como suporte movimentos importantes como o movimento
Educação Através da Arte e o Arte Educação.
2.2 A ARTE PARA TODOS: O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA NOS
ANOS 1980
No Brasil, o Ensino de Arte, segundo Barbosa (2010), esteve presente no
currículo escolar, desde o século XIX, com diferentes características, de acordo com
o contexto político e social de cada época.
Na década de 1980, na tentativa de repensar de forma reflexiva as funções da
arte na educação brasileira e sua importância na vida das pessoas, foram criadas
Associações de arte-educadores que passaram a discutir em congressos, encontros,
seminários, festivais, os problemas enfrentados pelo ensino da arte e as novas ações
a serem tomadas frente aos desafios e as possíveis irregularidades sobre o Ensino
da Arte na legislação brasileira. Como aponta a Proposta Curricular de Santa Catarina:
Assim, na década de 80, as associações de professores de arte em vários
estados brasileiros estruturaram-se, criando a Federação das Associações
de Arte-Educadores do Brasil – FAEB, movimento que, paralelo às
aberrações na legislação oficial, ativou acirradas discussões sobre o ensino
da arte. Organizaram-se eventos que chegaram a reunir até 2700 professores
(CATARINA, 1998, p.193).

Com a criação da Federação das Associações de Arte-Educadores do Brasil FAEB ocorreram muitas discussões sobre aspectos políticos, a valorização da arte
enquanto disciplina obrigatória, a diversidade cultural no país, a formação de arteeducadores, os métodos empregados nas aulas de arte e a melhoria na qualidade do
ensino da arte.
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A incapacidade de reflexão (resultado de dez anos de educação artística
polivalente) empobreceu os trabalhos do I Congresso de Arte-educação e revelou
incapacidade de autocrítica e, consequentemente, de elaboração teórica. Não se
criticou a prática nem se examinou teorias (BARBOSA, 1988, p.21).
Muitos professores em 1980, segundo Barbosa (1988) trabalhavam em sala de
aula de forma diferente da atual, grande parte em consequência de seu despreparo.
Em sala de aula ainda ocorriam o ensino do desenho, o “deixar fazer” como livreexpressão, folhas para colorir com desenhos estereotipados, temas banais, métodos
e técnicas, desenho de observação.
Em 1983 aconteceu em Salvador o I Congresso Nacional de Arte-educação,
onde se acirrou uma disputa entre integrantes que restaram das Escolinhas de Arte
no Brasil após a demissão de Noemia Varela1 em 1981. Varela foi uma das grandes
lideranças das Escolinhas de Arte no Brasil. As Escolinhas foram espaços de ensino
não formal, onde se trabalhava arte com crianças e adolescentes.
Um traço importante do perfil e da atuação da Escolinha foi:
[...] tentativas que empreende para difundir concepções mais modernas na
área da educação artística com criação de veículos próprios como o jornal
Arte & Educação, editado a partir de 1970. A produção de materiais
específicos para o ensino de arte é outra inovação da Escolinha de Arte do
Brasil, que sistematiza, pela primeira vez, técnicas pouco conhecidas e, até
hoje, utilizadas pelas escolas: lápis de cera e anilina; lápis de cera e varsol;
desenho de olhos fechados; impressão e pintura de dedo, mosaico de papel;
recorte e colagem coletiva sobre papel preto; carimbo de batata; bordado
criador, desenho raspado e de giz molhado, entre outras (ESCOLINHAS...,
2019).

Não existia cursos de formação para professores de Arte quando as Escolinhas
de Arte do Brasil (EAB) foram criadas em 1948, portanto, foi no espaço da EAB que
se configura caminhos para os interessados no Ensino de Arte no Brasil, então elas
ganharam força e reconhecimento formando arte-educadores informalmente.
Os professores universitários, embora muito críticos acerca da posição das
universidades frente às artes, reclamaram mais seriedade no ensino da arte,
embasamento teórico, pesquisa e uma preparação de professores interdisciplinar mas
não polivalente. A maioria dos remanescentes das Escolinhas que não encontraram,
1 Criadora da Escolinha de Arte do Recife e posteriormente diretora técnica da Escolinha de Arte do
Brasil, através dos Cursos Intensivos de Arte Educação que organizava no Rio, foi a grande
influenciadora do Ensino da Arte em direção ao desenvolvimento da Criatividade, que caracterizou o
Modernismo em Arte Educação.
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ou não quiseram encontrar, um espaço na universidade aplaudiram, em Salvador, a
polivalência, dizendo que o interesse é a expressividade, mantendo-se atados à
corrente espontaneísta [...] defendem essa posição todas as pessoas que dirigiam e
executam o Prodiarte, projeto do MEC de apoio a educação artística, e professores
que tem trabalhos financiados por outros projetos do MEC2 (BARBOSA, 1988, p.19).
Curiosamente, na Escolinha de Arte do Brasil, até 1981, no tempo de Noemia
Varela, não se operava sob o domínio da polivalência o que havia era a colaboração
de especialistas de várias áreas numa aproximação aos métodos interdisciplinares e
integradores de experiências (BARBOSA, 1988, p.20).
O ano de 1986 foi marcado por grande prejuízo para o ensino de arte no Brasil.
Conforme descreve Ana Mae Barbosa (2001, p.1), com a aprovação da reformulação
do currículo comum, cria-se uma situação contraditória, pois a área de comunicação
e expressão deixa de ser básica, porém é exigida educação artística no currículo.
Segundo Barbosa (2001, p.1), essa contradição levou muitas escolas
particulares eliminar as artes, pois estavam protegidas pela ambiguidade de texto
redigido e aprovado pelo CNE3.
As conquistas pelo reconhecimento da arte na educação brasileira teve
avanços na década de 1980, porém as associações de arte-educadores tiveram
vitórias políticas, como Barbosa (2001, p. 14) descreve: “As associações têm sido
vitoriosas na preparação política dos professores de arte, mas poucas delas tiveram
tempo de desenvolver programas de pesquisa e de aperfeiçoamento conceitual para
arte-educadores”.
Universidades preocupadas com a formação dos professores de arte, a partir
de 1983, começam a oferecer cursos de especializações e pós-graduações.
A Universidade de São Paulo organiza, desde 1983, um curso de
especialização em arte-educação, com um ano de duração, compreendendo
quatro cursos de pós-graduação, dentre os oferecidos também para os
programas de mestrado e doutorado em artes, e um curso de Fundamentos
em Arte-Educação. O curso recebe estudantes de todo o país e os egressos

2 Sigla usada para designar o Ministério da Educação, órgão da administração federal direta,
responsável pela política nacional de educação no Brasil.
3 O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério
da Educação do Brasil (MEC), que atua na formulação e avaliação da política nacional de educação.
Criado pela Lei n.º 9.131, de 24 de novembro de 1995, sucedeu ao antigo Conselho Federal de
Educação.
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deste curso começam a conseguir boas posições em Universidades Federais
em outros estados (BARBOSA, 1991, p. 15).

Na década de 1980, um projeto Lei foi para o senado exigindo a permanência
do ensino da arte no Brasil, mas essa foi deixada de lado, então inicia uma luta muito
grande dos arte-educadores para provarem aos parlamentares a importância da arte
na educação brasileira.
Em 1988, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação começou a ser
discutida na Câmara e no Senado. Ora contemplava devidamente, ora
excluía o ensino da arte enquanto disciplina obrigatória, o que demandou
movimentos dos professores no sentido de demonstrar aos parlamentares
que o ensino da arte é investigação dos modos como se aprende arte nas
escolas, nos museus, nas ruas, nas universidades e na intimidade dos ateliês
(CATARINA, 1998, p.193).

Ainda na década de 1980, com influências recebidas de outros países, foi
divulgado a abordagem Triangular sistematizada por Ana Mae Barbosa, que era uma
metodologia de ensino da arte e hoje é conhecida como uma proposta de ensino que
prega a integração do fazer artístico com a apreciação e leitura de obras artísticas e
a contextualização. Essa proposta usada por muitos arte-educadores oportuniza ao
aluno conhecer a fundo uma obra artística adquirindo um entendimento da produção
em questão (BARBOSA, 1998).
A proposta triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de
natureza
epistemológica,
ao
designar
os
componentes
do
ensino/aprendizagem por três ações mentalmente e sensorialmente básicas,
quais sejam: criação (fazer artístico), leitura de obra de arte e
contextualização. A segunda triangulação está na gênese da própria
sistematização, originada em uma tríplice influência, na deglutição de três
outras abordagens epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre mexicanas, o
Critical Studies inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE
(Discipline Based Art Education) americano (BARBOSA, 1998, p.34).

Essa

proposta

pretendia

formar

pessoas

conhecedoras,

fluidoras

e

decodificadoras de obras de arte.
Dentro do contexto de ensino aprendizagem associado ao ensino de Artes
Visuais é possível destacar que: os eixos de produção, a fruição e a reflexão devem
estar atrelados à ação pedagógica do professor de maneira com que o professor
trabalhe em conformidade com o currículo escolar, buscando sempre a aprendizagem
significativa do seu aluno. Portanto, os conteúdos de Arte são norteados por esses
três eixos: produzir, apreciar e contextualizar, que através do “produzir” o aluno se
expressa e comunica de forma criativa, experimentando todas as linguagens
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artísticas; Apreciando entra em contato com a produção histórica e social da Arte;
Contextualizando pode refletir as produções artísticas. De maneira que:
O estudo, a análise e a apreciação da arte podem contribuir tanto para o
processo pessoal de criação dos alunos como também para sua experiência estética
e conhecimento significado que ela desempenha nas culturas humanas (BRASIL,
1997, p. 49).
Faz-se necessário relacionar a arte que é produzida historicamente e
socialmente, tanto no passado como na atualidade, fazendo relações por meio da
produção artística dos alunos, da apreciação de obras e da contextualização, num
processo de construção do conhecimento. Por isso, “cabe ao professor de Arte ter um
mínimo de experiências: prático-teórica, interpretando, criando e apreciando arte, para
desenvolver uma reflexão pedagógica específica para o ensino das linguagens
artísticas” (BRASIL, 1997, p. 30).
2.3 A GARANTIA DO ENSINO DA ARTE VIA LDB: OS ANOS 1990
Na década de 1990, o trabalho dos arte-educadores continuava na tentativa de
mostrar a importância da arte na educação e exigir sua obrigatoriedade como
componente curricular obrigatório em todos os níveis de ensino. Em consequência
aos intensos movimentos de professores uma grande reforma educacional para o
ensino de arte na Educação Básica brasileira aconteceria com a Lei de Diretrizes e
Base da Educação Nacional (LDB n° 9.39496), aprovada em 20 de dezembro de
1996, que estabelece em seu artigo 26, parágrafo 2°: “O ensino da arte constituirá
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma
a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996, p.8).
Por meio da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9394/96) é estabelecida a obrigatoriedade do Ensino de Arte na Educação Básica,
que compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio,
legitimando a Arte enquanto Área Curricular, alcançando uma visão mais aberta, bem
como, compreensiva da arte dentro das escolas.
A partir daí os professores passaram a planejar suas aulas e acrescentar em
seus planejamentos elementos essenciais de um currículo escolar tais como:
objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação. Não se questionava a dinâmica do
ensino/aprendizagem, “pois o elemento principal é o sistema técnico de organização
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da aula e do curso” (FERRAZ; FUSARI, 2009, p. 52). De acordo com seus planos, tais
mudanças proporcionavam aos professores um monitoramento de seus alunos
conforme estabelecidos em seus objetivos. Desta maneira, é possível que a educação
escolar por meio de uma intencionalidade, possa seguir com seus objetivos
educacionais e de maneira sistematizada.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997), para as séries iniciais do
Ensino Fundamental, volume 06, relativo à área Curricular Arte, apontam a educação
em Arte como forma de assegurar o desenvolvimento do pensamento artístico, além
de proporcionar, aos indivíduos, uma relação afetiva com o meio em que vivem. Os
PCNs também apresentam a Arte como uma das possibilidades de valorização do ser
humano através de suas diferentes formas de manifestação, porém, uma série de
elementos compromete o desenvolvimento efetivo do que está previsto nos textos
oficiais (BRASIL, 1997).
Os PCNs de Arte trazem orientações metodológicas com a proposta de se
desenhar um novo currículo para a disciplina com um ensino artístico pautado na
triangularização interdisciplinar entre procedimentos didático-pedagógicos inspirado
no modelo de Mãe Ana Barbosa conhecido por Proposta Triangular.
Esta proposta visa a construção de um currículo para o ensino da arte que
interligue o fazer artístico, a história da arte e a análise das obras de grandes
artistas, bem como a produção dos próprios alunos. Com esta organização
seria possível respeitar as necessidades e interesses dos alunos e os
conteúdos específicos de cada linguagem artística, dotados de valores
culturais e sociais (BARBOSA, 2003, p. 35).

A Proposta Triangular inserida no Brasil por Ana Mae Barbosa é a teoria
pedagógica mais consistente e é a que mais demonstra dar importância ao ensino da
história da arte. É por meio dela que serão abordadas algumas reflexões no que diz
respeito ao ensino deste conteúdo dentro da Proposta Triangular e alguns
fundamentos teóricos do ensino da história da arte (BRASIL, 1997).
A Proposta Triangular começou, assim, a ser difundida no Brasil no período dos
anos 1990, partindo de estudos feitos por Ana Mae no Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo. A partir disto foi amplamente aceita e desenvolvida até
hoje em estudos científicos e por meio dos currículos (NOGUEIRA, 2016).
No que diz respeito à história da arte, Barbosa, aponta que: o conteúdo auxilia
o aluno a compreender “algo do lugar e tempo nos quais as obras de arte são situadas”
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e ainda aponta, “nenhuma forma de arte existe do vácuo, parte do significado de
qualquer obra depende do entendimento do seu contexto” (BARBOSA, 2003, p.41).
A história da arte na Proposta Triangular não é tratada totalmente de maneira
linear, e sim é considerada como forma de contextualizar o artista e sua arte no dentro
do meio sociocultural. Ana Mae (2003) aponta para a real importância de se conhecer
os princípios de cada estilo e de cada movimento artístico, e junto com eles suas
relações sejam elas no meio social, político ou cultural. Mas, Ana Mae ainda afirma
que: “cada geração tem direito de olhar e interpretar a história de uma maneira própria,
dando um significado à história que não tem significação em si mesma” (BARBOSA,
2001, p.38). Ou seja, cada pessoa possui a liberdade de interpretar as relações da
história da arte a sua maneira, partindo do pressuposto dentro do seu meio social e
cultural.
Figura 2 - Proposta Triangular

Fonte: Pesquisadora

No século XX ainda prevalecia um antagonismo de duas posições
educacionais, uma centrando na criança as decisões educacionais e outra centrada
no conteúdo a ser apreendido. Com a ideia do “deixar fazer” e a “livre-expressão”

29

acabou banalizando o ensino da arte, como se arte não se ensina e que não pode ser
entendida (BARBOSA, 2001).
Os professores de arte conseguem os seus diplomas, mas são incapazes de
promover uma educação artística e estética que forneça informação histórica,
compreensão de uma gramática visual e até mesmo do fazer artístico como
autoexpressão (BARBOSA, 2001, p.23).
Com o fim da ditadura militar “a liberdade de expressão” 4 ganhou força e a
organização política do país demostrou preconceito ao ensino de arte na escola, não
somente porque o ensino dos arte-educadores estava fraco, mas também porque sua
obrigatoriedade no currículo escolar tinha exigência de lei influenciada pelo fim da
ditadura5.
2.4 A ARTE NA EDUCAÇÃO OS AVANÇOS NOS ANOS 2000
No século XX, o desenho ainda era a forma de inserção do ensino de artes nas
escolas e vinha de uma tradição voltada para o aprendizado do desenho para o
trabalho industrial. Mas com o tempo essa visão foi tomando outro sentido, segundo
Barbosa (2002, p. 34) “[...] orientaram no sentido de considerá-lo mais uma forma de
escrita que uma arte plástica”, ou seja, o desenho era um complemento da escrita.
Na medida em que se avançou as discussões, mobilizações e reivindicações
no Brasil sobre o ensino de arte nas escolas foram se estruturando documentos
oficiais com ações pedagógicas para nortear o trabalho dos arte-educadores. Os
PCNs foram fundamentais nesse avanço no final da década de 90 dando um norte e
mobilizando novas tendências curriculares para os anos 2000.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p. 30) de arte:
“São características desse novo marco curricular as reivindicações de identificar a
área por Arte (e não mais uma educação artística) e de incluí-la na estrutura curricular

4

Garantia assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar, buscar e receber ideias e informações de
todos os tipos, com ou sem a intervenção de terceiros, por meio de linguagens oral, escrita, artística ou
qualquer outro meio de comunicação. Disponível em: https://www.infoescola.com/direito/liberdade-deexpressao/
5 Governo autoritário, unipessoal ou colegiado, caracterizado pela tomada de poder político, com o
apoio das Forças Armadas, em desrespeito às leis em vigor, com a consequente subordinação dos
órgãos legislativos e judiciários, a suspensão das eleições e do estado de direito, com medidas
controladoras da liberdade individual, repressão da livre expressão, censura da imprensa e ausência
de regras transparentes em relação ao processo de sucessão governamental. Disponível em:
http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/ditadura/
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como área com conteúdos próprios ligados a cultura artística, e não apenas como
atividade”.
Das propostas para o século XXI o PCN de Arte (1997, p. 31) “Ressalta-se
ainda o encaminhamento pedagógico artístico que tem por premissa básica a
integração do fazer artístico, apreciação da obra de arte e a sua contextualização
histórica”. Proposta essa baseada nas ideias de Ana Mae Barbosa com a “Proposta
Triangular para o Ensino de Arte no Brasil”.
Estas mudanças fazem parte de um processo político, cultural e social que aos
poucos foram tomando forma. Um processo um tanto lento, principalmente ao ensino
de arte nas escolas, levando em consideração os períodos da história do país e a
história da educação.
A arte tinha muito a ver com a vida cotidiana das pessoas, sua cultura, crenças
e valores e isso era muito relevante, havia uma necessidade de reavaliar a importância
da arte no contexto escolar.
O PCN de Arte propõe três eixos norteadores do conhecimento que envolve a
produção, a fruição e a reflexão em arte, muda um pouco a nomenclatura em relação
ao Referencial Curricular Nacional, mas se referem aos mesmos processos para a
efetivação das práticas de arte em sala de aula muito abordadas na atualidade em
prol de uma educação transformadora.
A produção refere-se à apreciação significativa de arte e do universo a ela
relacionadas, no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais de arte. A fruição
refere-se à apreciação significativa de arte e do universo a ela relacionado. Tal ação
contempla a fruição da produção dos alunos e da produção histórico-social em sua
diversidade. A reflexão refere-se à construção de conhecimento sobre o trabalho
artístico pessoal, dos colegas e sobre a arte como produto da história e da
multiplicidade das culturas humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão
(BRASIL, 1997, p.56).
Os PCNs defendem que é papel da escola "ensinar a produção histórica e
social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar
propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias" (BRASIL,
1997).
Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, a BNCC amplia as
possibilidades de experiências com a Arte. Os PCNs trouxeram uma reflexão
importante sobre o significado da Arte na educação e foram responsáveis
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pelo reconhecimento da Dança, da Música e do Teatro como linguagens que
têm sua própria gama de conhecimentos específicos. A BNCC vai além, e
sugere caminhos para ampliar o acesso dos alunos a experiências estéticas
nas aulas de Artes, colocando todas as crianças e jovens como protagonistas,
que podem expressar seus sentimentos e sua criatividade por meio do
processo artístico (TREVISAN, 2019).

Um pensamento contemporâneo no ensino da arte, de acordo com Favaretto
seria:
Põe em relevo a necessidade de se pensar a arte na escola no horizonte das
transformações contemporâneas, da crítica das ilusões da modernidade, da
reorientação dos seus pressupostos – o que implica pensar o deslocamento
do sujeito, a produção de novas subjetividades, as mudanças no saber e no
ensino, a descrença dos sistemas de justificação morais, políticas e
educacionais, a mutação do conceito de arte e das práticas artísticas e as
mudanças de comportamentos (FAVARETTO, 2010, p. 229).

2.5 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC
No ano de 2015, foi divulgada pelo MEC a primeira versão da BNCC, o
documento teve a participação de aproximadamente 12 milhões de contribuições. No
ano seguinte, foi lançada pelo MEC uma segunda versão, com incorporação do
debate anterior, após novas rodadas de debates a qual contou com a participação de
nove mil professores por meios de seminários promovidos pelo Conselho Nacional de
Educação (CONSED), pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(UNDIME), os quais realizados em todas as unidades da federação, o MEC prepara
uma terceira versão, a qual foi encaminhada ao Conselho Nacional de Educação
(CNE) no ano de 2017 (BNCC, 2018).
As ações que resultaram no documento foram regulamentadas por meio da
Portaria n. 592, de 17 de junho de 2015, que instituiu a comissão de especialistas para
elaborar a proposta:
§ 1º A Comissão de Especialistas será composta por 116 membros, indicados
entre professores pesquisadores de universidades com reconhecida
contribuição para a educação básica e formação de professores, professores
em exercício nas redes estaduais, do Distrito Federal e redes municipais, bem
como especialistas que tenham vínculo com as secretarias estaduais das
unidades da Federação.
§ 2º Participarão dessa comissão profissionais de todas as unidades da
federação indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação CONSED e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação UNDIME.
§ 3º A composição da Comissão de Especialistas será determinada pelas
Áreas de Conhecimento e respectivos componentes curriculares de acordo
com as etapas da Educação Básica, estabelecidos nas Diretrizes Curriculares
Nacionais. (BRASIL, 2019, p.1).
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No decorrer de 2017, o CNE promoveu audiências públicas regionais, cinco ao
todo como forma de colher ainda mais sugestões. No mês de dezembro, o CNE veio
a aprovar tal documento, devolvendo-o ao MEC, o qual homologou naquele mesmo
mês, para que entrasse em vigor. Então a BNCC já homologada continha orientações
gerais que permeiam toda a Educação Básica Brasileira e torna-se específica para a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental (BNCC, 2018).
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica (DCNEB) e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), entende-se a Base Nacional Comum Curricular como os
conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas
políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do
conhecimento científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no
desenvolvimento das linguagens; nas atividades desportivas e corporais;
na produção artística; nas formas diversas de exercício da cidadania; nos
movimentos sociais (Parecer CNE/CEB nº 07/2010, p. 31 apud BNCC, 2016,
p. 25).

A Base Nacional Comum Curricular no que diz respeito aos Ensino Infantil e ao
Ensino Fundamental, passou por três versões, até a aprovação final em 2017,
homologada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, por meio da Portaria nº
21.570, de 20 de dezembro de 2017, já quanto ao Ensino Médio a BNCC foi
homologada em 14 de dezembro de 2018.
A Base é um documento que prescreve normas comuns a toda a educação
brasileira, definindo um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais
que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica,
[...] assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).
Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal
como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e está orientado pelos princípios éticos,
políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) (BNCC, 2018,
p.7).

Portanto, garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos
educandos já assegurados pelo PNE é a garantia de que a Lei está sendo cumprida.
A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se
espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade
básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos
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propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana
integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva
(BNCC, 2019).

Na Figura 3 podemos observar como estão organizadas as Leis, a BNCC e as
Políticas Nacionais, no lado esquerdo da imagem as Leis que amparam a Base
Nacional Comum Curricular e do lado direito da imagem as Políticas Nacionais que
garantem a qualidade na Educação Básica.

Figura 3 - Leis de amparo, BNCC e Politicas Nacionais.

Fonte: BNCC (2016).

A Base para o Ensino fundamental está dividida por áreas de conhecimento
como mostra a Figura 4.
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Figura 4 - Divisão por área de conhecimento

Fonte: (FRANÇA, 2019).

A arte faz parte da área das linguagens como podemos ver na Figura 4,
representada pelas letras AR. A Base sobre linguagem fala que:
A área de Linguagens, no Ensino Fundamental, está centrada no
conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização
das diferentes linguagens (visuais, sonoras, verbais, corporais), visando
estabelecer um repertório diversificado sobre as práticas de linguagem e
desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias
digitais (BNCC, 2018, p. 470).

2.5.1 Componente curricular Arte na Base Nacional Comum Curricular para o
Ensino Fundamental
Nesta parte do capítulo, são sistematizadas informações sobre o Componente
curricular Arte, descritas na Base Nacional Comum Curricular para o Ensino
Fundamental Anos Finais, de 6º ao 9º ano, foco da pesquisa. Recorre-se, nesse
processo a BNCC, por ela ser o último documento que norteará o Ensino Básico do
referido componente no contexto brasileiro. Dividida por áreas de conhecimento, a
BNCC indica que:
[...] o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as
Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens articulam
saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas
de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas.
A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades
se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em
Arte (BRASIL, 2018, p. 193).

Cada uma das quatro linguagens do componente curricular Arte na BNCC
constitui uma unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades
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articulados às seis dimensões que serão explicadas no decorrer da dissertação. Além
disso, a quinta unidade temática - Artes Integradas - traz a ideia de explorar as
relações e articulações das diferentes linguagens e suas práticas, incluindo o uso das
tecnologias de informação e comunicação. Essa temática não estava presente nas
primeiras versões da BNCC.
Para o componente curricular Arte, a Base propõe unidades temáticas
constituídas de das linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, além dessas,
cria-se uma última unidade temática, Artes integradas, com seus objetos de
conhecimento e habilidades articuladas em seis dimensões do conhecimento que, de
forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência
artística, constituindo a especificidade da construção do conhecimento e
aprendizagens dos educandos em cada contexto social e cultural.
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos
diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual
como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de
explorações plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos
e de apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais,
dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades
inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas
formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas concretas,
sejam elas simbólicas (BNCC, 2018, p.194).

As dimensões propostas pela BNCC (2018, p.194-195) são:
Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem e
constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere
materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em
processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas.
Essa dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer
artístico, processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios,
conflitos, negociações e inquietações.
Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a
novas compreensões do espaço em que vivem, com base no
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as
diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e
conhecidas. Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos,
envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais,
econômicos e culturais.
Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço,
ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes
materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas
como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em
sua totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto) é o
protagonista da experiência.
Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as
criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito
individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística
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com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários
específicos e das suas materialidades.
Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para
se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa
dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com
produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares
e grupos sociais.
Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações
sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e
culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações
artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor.

Ao propor essas dimensões, a Base busca facilitar o processo de ensino e
aprendizagem

no

componente

curricular

Arte,

pensando

em

integrar

os

conhecimentos e levando em conta a subjetividade, a experiência e a vivencia do
sujeito.
Uma vez que os conhecimentos e as experiências artísticas são constituídos
por materialidades verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais,
plásticas e sonoras, é importante levar em conta sua natureza vivencial,
experiencial e subjetiva do sujeito (BNCC, 2018, p.193).

Em Artes Visuais, foco de estudo desse trabalho, encontramos no site da
revista Nova Escola o que Rita Trevisan (2019) fala sobre como ensinar: “A ideia é
que os alunos conheçam culturas visuais diversas e experimentem inúmeras
possibilidades de criar e se expressar visualmente explorando as transformações dos
materiais, recursos tecnológicos e apropriando-se da cultura cotidiana”.
Artes Integradas, pretende explorar as relações e articulações entre as
diferentes linguagens e suas práticas, ou seja, essa unidade mesclam linguagens,
misturando, como por exemplo: Artes Visuais e Música ou Teatro e Dança, muitas
vezes, as linguagens além de utilizar tecnologias variadas, como nas performances e
instalações, podem mesclar a arte do corpo com música, e assim por diante,
possibilitando a provocação dos sentidos: tato, olfato, audição e paladar. Sobre Artes
integradas:
A ideia é que os alunos explorem as relações entre as diferentes linguagens
e suas práticas, permitindo que em uma mesma proposta as corporalidades,
visualidades, musicalidades, espacialidades e teatralidades estejam
presentes de maneira concomitante. Além de articular as diferentes
linguagens e suas práticas, possibilita também o uso das novas tecnologias
de informação e comunicação (TREVISAN, 2019).

Ao acrescentar as artes integradas, a proposta é de que os educandos possam
estudar muitas vertentes e tendências da arte contemporânea e da arte tradicional
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feitas pelo povo, como os festejos populares onde misturam música, dança, teatro e
artes visuais. Exemplos dessas manifestações artísticas: a Indígenas, a Africana, a
portuguesa, alemão, entre outras e de diferentes regiões do Brasil. Nesse sentido, a
BNCC (2018) reafirma a importância de ensinar e aprender Arte de forma significativa,
contextualizada e integrada.
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC é estruturada a partir das
competências e habilidades que devem ser desenvolvidas na Educação Básica,
indicando prioridades educacionais para o século XXI, com o objetivo de garantir a
formação integral do sujeito por meio de desenvolvimento das chamadas
competências do século XXI. Como descreve França (2019) em conformidade com a
fala da ex-Secretária Executiva do Ministério da Educação - MEC, Maria Helena
Guimarães em apresentação no dia 6 de abril de 2017:
[...] as competências do século XXI preveem a formação de cidadãos críticos,
criativos, participativos e responsáveis, capazes de se comunicar, lidar com
as próprias emoções e propor soluções para problemas e desafios. Essas
competências guiaram a elaboração da BNCC e implicam em uma
desvinculação da escola do passado, inclinada à memorização de conteúdos
das disciplinas (FRANÇA, 2019).

O documento define, nove competências específicas para o Ensino de Arte a
serem desenvolvidas nos estudantes do Ensino Fundamental, são eles:
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das
comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos
tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural,
histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as
diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas
integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições
particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas
articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais –
especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a
identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas,
reelaborando-as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação,
ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e
criação artística.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo,
compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e
de circulação da arte na sociedade.
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas,
tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e
apresentações artísticas.

38

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e
colaborativo nas artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material
e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. (BNCC, 2018,
p.198).

Além das nove competências a BNCC (2018), define as unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades específicas para a Área de Arte.
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental levando em consideração a Unidade
Temática Artes Visuais temos o quadro 1.
Quadro 1 - Unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades selecionadas para o
componente curricular Arte no ensino fundamental anos finais - 6º ao 9º ano
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

ARTE 6° AO 9° ANO
OBJETOS DE
HABILIDADES
CONHECIMENTO
- Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes
visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência
com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
Contextos e práticas repertório imagético.
- Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais,
contextualizando-os no tempo e no espaço.
- Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais
se integram às linguagens audiovisuais (cinema, animações,
vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos
diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.
- Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto,
Elementos da
linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço,
linguagem
movimento etc.) na apreciação de diferentes produções
artísticas.
- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura,
Materialidades
escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).
- Desenvolver processos de criação em artes visuais, com
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual,
coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos
Processos de criação e recursos convencionais, alternativos e digitais.
- Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas,
repertórios imagéticos e processos de criação nas suas
produções visuais.
- Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural,
Sistemas da
curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre
linguagem
os profissionais do sistema das artes visuais.

Fonte: Adaptado de p. 206-207 da BNCC (2018).
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O quadro 1 foi utilizado para confronto com as estratégias educacionais
pesquisadas em sites, livros, artigos e documentários referentes ao Ensino de Arte
para o Ensino Fundamental Anos Finais.
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3

PRODUTO

EDUCACIONAL:

ESTRATÉGIAS

EDUCATIVAS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA O COMPONENTE CURRICULAR
ARTE
Para atender o objetivo desta pesquisa, apresentam-se, na sequência, as oito
práticas educativas com estratégias escolhidas para o componente curricular Arte,
para a unidade temática Artes Visuais seus objetos de conhecimento e habilidades
necessárias aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental 6º ao 9° ano.
Para a escolha das práticas educativas foi necessário seguir um padrão em
todas, selecionando-as seguindo então dois critérios: primeiro critério as estratégias
deveriam ter sido aplicadas em alguma instituição de ensino e segundo critério que
tivessem imagens em fotos ou documentários que comprovassem suas práticas.
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam
com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se
apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos
relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é
importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as
aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais no contexto das
diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios
dos estudantes. Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia
desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação
(BNCC, 2018, p. 60).

As práticas educativas são apresentadas divididas em 8 quadros, cada quadro
apresenta a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade que os
estudantes precisam desenvolver conforme a BNCC, as estratégias apresentadas em
cada prática são contextualizadas na sequência de cada quadro, para melhor
compreendê-lo. Várias estratégias percorrem mais que uma habilidade, porém será
focado no desenvolvimento da habilidade apresentada por quadro, para que os
leitores tenham melhor compreensão dos objetivos da pesquisa, podendo assim
ampliar seu olhar perante as possibilidades e práticas educativas em Arte.
A Base Nacional Comum torna os alunos os protagonistas do processo no
ensino de Arte. No dia a dia, eles podem não só ajudar a definir os temas a
serem tratados, mas devem sentirem-se mais livres para criar, dando vazão
à sensibilidade de maneira mais plena, com a observação e incentivo do
professor (VEJA, 2018).
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Em contato com o Ensino da Arte, os educandos têm a possibilidade de
perceber, expressar e ampliar sua possibilidade de produção e leitura do mundo, da
natureza e da cultura. Dessa forma, “Quanto mais o aprendiz tiver oportunidade de
ressignificar o mundo por meio da especificidade da linguagem da arte, mais poder de
percepção sensível, memória significativa e imaginação criadora ele terá para formar
consciência de si mesmo e do mundo” (MARTINS, 2009, p. 152).
Tratar a arte como conhecimento é o ponto fundamental e condição
indispensável para esse enfoque do ensino da arte, que vem sendo
trabalhada há anos por muito arte-educadores. Ensinar arte significa articular
três campos, conceituais: a criação/produção, a percepção/análise e o
conhecimento
da
produção
artística-estética
da
humanidade,
compreendendo-a histórica e culturalmente (MARTINS, 2009, p. 12).

3.1 PRIMEIRA PRÁTICA EDUCATIVA – PROJETO: DESLOCAMENTO DE
EXPERIÊNCIAS
Considerando a unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
Contextos e práticas, e a habilidade apresentada no quadro 2, as estratégias
escolhidas para serem apresentadas foram as do projeto: Deslocamento de
experiências como mostrada no quadro 2.
Quadro 2 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e primeira prática educativa
UNIDADE
TEMÁTICA

Artes Visuais

OBJETO DE
CONHECIMENTO

HABILIDADE

PRÁTICAS
EDUCATIVAS

- Pesquisar, apreciar e analisar formas
distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de artistas
brasileiros e estrangeiros de diferentes
Projeto:
épocas e em diferentes matrizes estéticas Deslocamento de
Contextos e práticas e culturais, de modo a ampliar a
experiências
experiência com diferentes contextos e
práticas artístico-visuais e cultivar a
percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

O projeto: Deslocamento de experiências, foi elaborado pela professora Leide
Fausta Gomes da Silva [2017], encontrada no Boletim Arte na escola, projeto esse
que ganhou o XVII Prêmio arte na escola cidadã – Ensino Fundamental II em 2017.
Nesse projeto a professora integrou as manifestações culturais vivenciadas
pelos estudantes com as manifestações artísticas contemporâneas.
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Com o projeto os estudantes tiveram a oportunidade de desenvolver a
habilidade de pesquisar, apreciar e analisar uma manifestação cultural Baiana,
popular e conhecida na região onde eles vivem, as Caretas. Conversaram com artistas
locais para descobrir as origens dessa manifestação artística e depois interligá-la às
manifestações artísticas contemporâneas.
Com esse projeto puderam cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético procurando preservar a cultura, aproximar cada
vez mais dos estudantes dela, para que ela não seja invisível e aprimorá-lo adquirindo
novos conhecimentos e vivenciando novas experiências.
Em 1998, nos Parâmetros Curriculares Nacional: Arte, já se falava da
necessidade de incorporar o universo cultura dos estudantes, podendo assim, a partir
de algo significativo, apresentar outras culturas ampliando o repertório estético.
Entende-se o estudante na escola como um produtor de cultura em formação.
A escola deve incorporar o universo jovem, trabalhando seus valores
estéticos, escolhas artísticas e padrões visuais. Não se pode imaginar uma
escola que mantenha propostas educativas em que o universo cultural do
aluno fique fora da sala de aula. A escola também deve ter propostas de
orientação para jovens que ampliem seu repertório estético e os ajudem a
posicionar-se criticamente sobre questões da vida artística e social do
cidadão (BRASIL, 1998, p. 64).

A BNCC (2018) orienta que, nesse processo, é importante compreender
[...] a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo
com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual
(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural,
singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto –
considerando-os como sujeitos de aprendizagem –e promover uma educação
voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas
suas singularidades e diversidades (BRASIL, 2018, p. 113).

A Arte propicia interação entre culturas, reconhecimento de semelhanças e
diferenças, favorecendo o respeito mútuo.
A professora Silva [2017] fez um relato de sua prática para o Boletim do Instituto
Arte na escola, veja uma parte dele:
As ações do projeto foram iniciadas com a sensibilização a partir de uma
tempestade de ideias acerca do tema manifestações culturais. Logo de início,
discuti com a turma quais seriam as ideias propositoras do nosso projeto, bem
como as ações e práticas que iríamos experimentar. Uma das proposições
foi entrevistar um dos Mestres Careteiros mais antigos da vila, para que
pudéssemos conhecer a origem dessa manifestação. Posteriormente,
fizemos um estudo de diferentes lugares que também têm a máscara como
característica cultural marcante. Vimos imagens destas outras referências
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culturais e discutimos sobre as semelhanças e diferenças entre as máscaras
dos diversos locais, no que se refere ao significado do seu uso; os elementos
estilísticos e os materiais, suportes e ferramentas utilizados na construção.
A fim de que os alunos expressassem suas poéticas pessoais e repertório,
apresentei obras na linguagem lambe-lambe, contextualizando-as com os
conceitos da street art e intervenção urbana em espaços públicos e privados.
Em seguida, partimos para a criação individual de um pôster, no qual estaria
representada a máscara que cada um criou. Os pôsteres foram então
transformados em lambe-lambes pelos alunos, como forma de interferência
artística. Cada aluno escolheu o lugar da cidade onde queria afixar seu
pôster-máscara.
Pensamos também sobre a temática arte e interação com o público, a partir
de artistas como Ligia Pape, Hélio Oiticica e Lygia Clark. Com base na ideia
do artista-propositor, foram produzidas máscaras utilizando como suporte o
papelão. A ideia era, em seguida, fragmentar estas máscaras em três partes,
tornando-as objetos manipuláveis, que possibilitassem uma mediação entre
os alunos e o público circulante na cidade, tendo como mote da discussão a
cultura local.
Em outra etapa, refletimos criticamente sobre as Caretas, pensando em
conceitos que dão sentido à manifestação, e que podem ser considerados
palavras-chave. Atentamos sempre para os saberes pesquisados,
aprendidos na entrevista e vivenciados durante o processo. Foram criados
estêncis com as palavras-chave e, em seguida, elaborado um painel coletivo
com os estêncis-palavras, na mureta da Quadra Esportiva da comunidade.
Ao final do projeto, fizemos uma intervenção na escola com uma exposição
fotográfica de todo processo, englobando as práticas em sala de aula e as
ações no espaço urbano (SILVA, [2017]).

Na figura 5 podemos ver como ficou uma das máscaras de Caretas em suporte
de papelão. Percebe pela imagem que a Careta é fragmentada em três partes,
podendo o estudante escolher as partes que quer usar para o registro fotográfico ou
ainda misturar peças da sua Careta com a de outros estudantes, criando várias outras
Caretas diferentes.
Figura 5 - Máscaras de Caretas em suporte de papelão e estudante do 8° ano do Ensino
Fundamental

Fonte: Instituto Arte na escola [2017]
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No Dicionário Michaelis On-line (2019), Careta significa: “Espécie de máscara
para disfarçar o rosto; caraça”. Caretas são tipos de máscaras de manifestações
culturais ocorridas em vários lugares do mundo, destacando-se por sua característica
assustadora. Na região onde vivem os estudantes as Caretas estão presentes e fazem
parte das suas vivencias.
Essa prática desenvolvida só foi possível após pesquisar, apreciar e analisar
as artes visuais tradicionais culturais dos estudantes e os artistas contemporâneos
escolhidos pela professora para fundamentar o trabalho e trazer outras ideias para as
práticas dos estudantes, aqui eles puderam cultivar a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.
É importante que o estudante reconheça e estabeleça relações com o seu
universo, para a partir dele formar novas relações.
É por meio delas que poderemos compreender o mundo das culturas e o
nosso eu particular. Assim, mais fronteiras poderão ser ultrapassadas pela
compreensão e interpretação das formas sensíveis e subjetivas que
compõem a humanidade e sua multiculturalidade, ou seja, o modo de
interpretação entre grupos éticos e, em sentido amplo, entre culturas
(MARTINS, 2009, p. 13).

Figura 6 - Interferência artística com Lambe-lambes e estudante do 8° ano do Ensino
Fundamental

Fonte: Instituto Arte na escola [2017]

Na figura 6 podemos ver outra aplicação prática: máscaras impressas virando
Lambe-Lambe e interferindo no espaço público dos estudantes, conversando com a
comunidade escolar.
No Dicionário Informal (2012) encontramos o significado para Lambe-Lambe.
Veja:
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Lambe-Lambe era o nome oferecido aos fotógrafos de rua, mas para o
mercado publicitário possuem as seguintes definições: Pôsteres artísticos de
tamanhos variados que são colados em espaços públicos. Podem ser
pintados individualmente com tinta látex, spray ou guache ou ser feitos em
série com reprodução através copiadoras ou silk-screen.
Também são chamados de lambe-lambes cartazes com finalidades
comerciais que normalmente divulgam shows musicais de casas noturnas.
Estes são elaborados, reproduzidos e colados por firmas ou agências de
publicidade especializadas.

Trabalhar com uma forma de expressão que faz parte do cotidiano dos
estudantes pode ajudar os estudantes na construção de suas identidades e fazer com
que eles percebam o valor que a cultura deles tem.
Relato da professora para o Boletim do Instituto Arte na Escola (SILVA, [2017])
firmando a importância do projeto:
Constatei que o processo criativo como um todo, inclusive as intervenções na
rua, teve e tem grande potencial por propiciar vivências de atuação no mundo,
colocando os alunos como sujeitos livres e reflexivos, podendo exercitarem
sua autonomia e protagonismo.
Ao fim, os alunos ampliaram seu repertório inicial em relação às Caretas, o
que os levou a valorizar ainda mais essa manifestação, a fortalecer a ideia de
pertencimento coletivo e entender a relevância de preservação de tal cultura.
Penso que este projeto contribuiu para que nós, comunidade escolar,
percebêssemos que é possível e importante sair dos muros da escola e
dialogar com a comunidade que a circunda (ibid, [2017]).

A Figura 7 mostra as impressões feitas pelos estudantes com Estêncil,
resultado de reflexões críticas, percepções e análise da realidade vivida, pensando
em palavras que dariam sentido a manifestação das Caretas, levando essa análise
para o meio da comunidade, ficando registradas no muro de uma casa na
comunidade.
Figura 7 Fragmento do vídeo apresentado na página do Intituto Arte na escola

Fonte: Instituto Arte na escola [2017]
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Ana Mae Barbosa ressalta que:
Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação,
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de
maneira a mudar a realidade que foi analisada (BARBOSA, 2008, p. 18).

3.2 SEGUNDA PRÁTICA EDUCATIVA – PROJETO: POR QUE E COMO A ARTE SE
TRANSFORMA
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
contextos e práticas e a habilidade descrita no quadro 3, as estratégias escolhidas
para serem apresentadas foram as do projeto pedagógico com o tema: por que e como
a arte se transforma, como mostrada no quadro 3.
Quadro 3 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e segunda prática
educativa
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

- Pesquisar e analisar diferentes estilos
visuais, contextualizando-os no tempo e
Contextos e práticas no espaço.

HABILIDADE

PRÁTICAS
EDUCATIVAS
Por que e como a
arte se transforma

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

O projeto pedagógico com o tema: Por que e como a arte se transforma, foi
elaborado pela professora Andréa Sulzer Rossi, da Escola Verde Que Te Quero
Verde, em São Vicente, São Paulo, para à turma do 8º ano apresentados no site da
Nova Escola em 2013 - Homens e tintas de Giotto e Michelangelo - Mestres da pintura
inspiram a preparar a paleta de cores com elementos da natureza escrita por André
Bernardo.
Para promover a pesquisa e análise de estilos visuais a professora levou para
a sala de aula duas reproduções de imagens para que os estudantes pudesse,
observar e comparar as duas imagens de artistas do período do Renascimento.
O termo renascimento, ou renascença, faz referência a um movimento
intelectual e artístico surgido na Itália, entre os séculos XIV e XVI, e daí
difundido por toda a Europa. À concepção medieval do mundo se contrapõe
uma nova visão, empírica e científica, do homem e da natureza. A ideia de
um 'renascimento' ocorrido nas artes e na cultura relaciona-se à revalorização
do pensamento e da arte da Antiguidade clássica e à formação de uma cultura
humanista (RENASCIMENTO, 2019).
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As obras escolhidas foram: Joaquim Expulso do Templo e Procissão de
Casamento, do artista Giotto6, Figura 8, e A Criação do Homem e Cristo Juiz, do artista
Michelangelo7, Figura 9.
Figura 8 - Joaquim Expulso do Templo e Procissão de Casamento, de Giotto

Fonte: Nova escola ( 2013).

Figura 9 - A Criação do Homem e Cristo Juiz, de Michelangelo

Fonte: Nova escola (2013).

Para entender melhor esse projeto vamos ler uma parte do relato da professora
para a Nova Escola:

6

Foi um pintor italiano, considerado o primeiro expoente da Pintura Renascentista. Nasceu em 1266
e faleceu em 1337. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/giotto/>.
7 Foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. É considerado um dos maiores representantes do
Renascimento Italiano. Nasceu em 1475 e faleceu em 1564. Disponível em:
<https://www.ebiografia.com/michelangelo/>.

48

A viagem no tempo começou com uma apreciação de Joaquim Expulso do
Templo e Procissão de Casamento, de Giotto, e A Criação do Homem e Cristo
Juiz, de Michelangelo. Divididos em grupos, os alunos viram reproduções dos
quadros e anotaram tudo o que puderam observar, comparando as
características das pinturas. Alguns notaram que Michelangelo exagerava na
representação dos músculos. "De tão fortes, até parece que as mulheres
tomavam anabolizantes", disseram. "Os temas eram religiosos, mas eles
pintavam nu artístico até nos tetos das igrejas", comentaram outros. Bárbara
Dias, 13 anos, ficou impressionada com o grau de realismo das obras. "A
reprodução do corpo humano era tão perfeita que algumas imagens mais
pareciam fotografias" (BERNARDO, 2013).

Ao pesquisar e analisar essas obras os estudantes conseguiram se localizar no
tempo e espaço percebendo a estética utilizada por cada artista. A arte além de
desenvolver a imaginação, a criatividade e a percepção, tem importância em si
mesma, como objeto de estudo para a história da humanidade.
A arte é um modo privilegiado de conhecimento e aproximação entre
indivíduos de culturas distintas, pois favorece o reconhecimento de
semelhanças e diferenças expressas nos produtos artísticos e concepções
estéticas, num plano que vai além do discurso verbal (BRASIL, 1997, p. 45).

As estratégias educativas desse plano possibilitam a construção do olhar. Não
um olhar que conduz para a mesma direção, mas um que amplia as percepções de
mundo.
Na visão de Buoro (2009, p. 134):
A percepção torna possíveis as conexões dos homens com o mundo exterior.
Percebemos o mundo pelos órgãos dos sentidos. Sendo assim, ao olharmos
o mundo, estabelecemos contato, pois as relações perceptivas se dão
apenas diante do mundo existente e acontecem quando o sujeito penetra no
mundo.

Toda obra de arte é produto da cultura e história de um povo, através dela o
homem se expressa e comunica utilizando seu ponto de vista. “A obra de arte revela
para o artista e para o espectador uma possibilidade de existência e comunicação,
além da realidade de fatos e relações habitualmente conhecidos” (BRASIL, 1997, p.
36).
Ao favorecer a construção do olhar o estudante estabelece conexão com o
meio em que vive e a arte, percebendo diferenças e semelhanças, fazendo ligações
com tudo o que pode enriquecer sua forma de representação de mundo.
Além de pesquisar e analisar as obras do período do Renascimento, os
estudantes descobriram como fazer tintas inspirados nos artistas estudados e
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prepararam paleta de cores com elementos da natureza tornando ainda mais rica essa
prática como mostra as figuras 10 e 11.
Figura 10 - Misturas feitas com vários pós de Café, Curry, colorau e carvão geram tons de
marrom, amarelo, vermelho e preto

Fonte: Nova escola (2013).

Figura 11 - Cores à base de água. Para obter rosa, amarelo e creme, use beterraba, urucum
e cebola

Fonte: Nova escola (2013).

Veja no relato como aconteceu a prática de criação de tintas com pigmentos
naturais:
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[...] em parceria com a professora de Ciências, Andréa propôs que todos
experimentassem a realidade vivida pelos artistas estudados, produzindo
uma paleta de cores com pigmentos naturais. Para isso, pediu que
trouxessem matérias-primas, como cenoura, cebola, beterraba, café, colorau
e carvão. Michelangelo usava outros materiais, como argila, pedras e insetos,
mas as técnicas empregadas pela turma são semelhantes às dele. Quando
começou a desenvolver o projeto, Andréa colocou gema de ovo para aglutinar
os pigmentos e alho para não deixá-los criar fungo. Mas sem geladeira o
cheiro ficava insuportável. Por isso, passou a usar cola (BERNARDO, 2013).

Após a produção das tintas os estudantes realizaram seus trabalhos artísticos
utilizando o material inspirados nos artistas estudados.
Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e
refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refletir sobre as
formas da natureza e sobre as produções artísticas individuais e coletivas de
distintas culturas e épocas (BRASIL, 1997, p.15).

3.3 TERCEIRA PRÁTICA EDUCATIVA – PROJETO: OFICINA DE STOP MOTION
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
contextos e práticas e a habilidade presente no quadro 4, as estratégias escolhidas
para serem apresentadas foram as da prática pedagógica desenvolvidas na Oficina
de Stop Motion como mostrada no quadro 4.

Quadro 4 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e terceira prática educativa
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Artes Visuais

- Analisar situações nas quais as
linguagens das artes visuais se integram
às linguagens audiovisuais (cinema,
Contextos e práticas animações, vídeos etc.), gráficas (capas
de livros, ilustrações de textos diversos
etc.), cenográficas, coreográficas,
musicais, etc.

HABILIDADES

PRÁTICAS
EDUCATIVAS

Oficina de Stop
Motion

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

A Oficina de Stop Motion aplicadas por Rildo Vieira Brasil para seu Trabalho de
Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Artes Visuais da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará- UNIFESP, realizadas na escola Judith Gomes
leitão, em parceria com a professora Márcia Cristina Cavalcante, graduada em Letras
- Língua Portuguesa, que trabalha com as disciplinas de Arte e Português para as
turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
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[...] stop motion [...] técnica de animação realiza a tarefa em que as pessoas
e os objetos podem ser fotografados, quadro a quadro, e depois disso
estabelece-se uma sequência de leitura visual que será inserida em um
software audiovisual para dar vida a uma animação, através do processo de
movimentação dos personagens e objetos (BRASIL, p. 10, 2018).

Sobre o Stop Motion Rildo Brasil (2018, p. 17) complementa:
Para a criação de uma animação independente curta e simples em stop
motion é necessário pouco: uma câmera fotográfica, celular e software de
edição de vídeo, que pode ser encontrado no computador, ou baixados direto
da internet. Os personagens e cenários podem ser desenhados ou
confeccionados através de colagem, massas de modelar ou outro material de
baixo custo. São esses os materiais básicos que pretendemos utilizar para a
nossa criação.

Metodologia aplicada por Rildo Brasil (2018, p.35) e descrita no seu trabalho:
-Iniciar a aula organizando os alunos sentados em meio círculo, iniciar a
conversa apresentando o Flip book, demonstrando como funciona a dinâmica
da animação e em seguida entregar um bloco de papel em branco para que
cada aluno produza o seu Flip book.
-Utilizar os slides para contar a história do Stop Motion desde seu início.
-Utilizar os slides para exibir obras fílmicas de animação que foram
produzidas em Stop Motion como “A fuga das galinhas”, “Noiva Cadáver”.
Depois de assistir aos filmes, fazer uma reunião para que se debata sobre os
mesmos. Exemplo: Qual é o tema do filme? Se gostam mais de imagens em
movimento ou ler textos? O que este filme te faz lembrar? O que o filme pode
te ensinar?
-Produzir filmes em dois grupos de 4 alunos, ensinando as técnicas de
produção da animação Stop Motion;

De modo que os estudantes tenham contato com situações nas quais as
linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais foi proposto
várias atividades para análise e prática. Antes de iniciar a prática, foi necessário
mostrar para os estudantes a história do tema. Após apresentação da proposta os
estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma animação e
seus processos, após essa atividade foi proposto para a turma a criação de um Flip
Book como mostra a Figura 12.
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Figura 12 - Confecção do Flip Book com bloco de papel

Fonte: Rildo Vieira Brasil (2018).

O flip book é um livro que, por um curto espaço de tempo, se transforma em
filme. Uma sequência de imagens capaz de narrar uma história. Um objeto
que, quando manipulado, tem algo a dizer. E que já recebeu ao longo da
história uma série de nomes: cinèma de poche (cinema de bolso), hand
cinema (cinema de mão), cinematógrafo ou simplesmente livro animado. Um
objeto que fica a meio caminho entre o cinema e o livro e possui um potencial
narrativo sui generis, graças à ilusão de ótica que proporciona (VILELA, p.
23, 2005).

Para conhecer uma animação em Stop Motion os estudantes assistiram alguns
filmes, procurando entender a técnica e perceber que por trás das imagens existe um
roteiro a ser seguido que orienta todo o trabalho. Então, foi proposta na Oficina a
criação de roteiros. “Alguns temas foram propostos para a confecção desse plano,
como saúde, meio ambiente e lendas. Cada um escolheu o seu e iniciou a sua
produção” (BRASIL, p. 25, 2018).
Relato de Rildo:
No quarto encontro realizamos uma pequena oficina de animação utilizando
materiais como massinhas, câmera, lumináriae um not bookcom softwarede
animação e edição (Monkey jam e Movie Maker).Esses dois editores de
vídeos são utilizados para a criação de animação em stop motion por meio
da sequência de imagens, dando movimento a elas através de segundos,
podendo se ter uma noção da duração do filme. Após a apresentação dessas
teorias e de como manuseá-las, partimos em direção à prática (BRASIL, p.
26, 2018).

Na Figura 13 podemos ver o trabalho desenvolvido no quarto dia da oficina
onde os estudantes conhecem e manipulam o material que será utilizado.
O ensino das artes visuais associada as tecnologias, nesta direção, apontam
caminhos possíveis para uma aproximação maior com as múltiplas possibilidades das
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experiências artística e estética contemporâneas, mediadas pela máquina (MARTINS,
2007, p. 632).
No que diz respeito ao uso das tecnologias,
[...] é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de
comunicação (e também de manipulação), e que eduque para usos mais
democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na
cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital,
a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação
e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes (BNCC,
2018, p. 61).

Figura 13 - Manipulação do material para produção de animação

Fonte: Rildo Vieira Brasil (2018).

Além da construção do roteiro a turma fez um Storyboard como mostra a Figura
14. Storyboard: “Sequência cronológica de desenhos, seguidos de texto ou áudio,
que apresentam as principais ações, efeitos visuais e sonoros etc. para um filme,
programa ou anúncio de televisão” (MICHAELIS, 2019).
O professor deve usar a tecnologia a favor dos estudantes estimulando
reflexões e análises, promovendo aprendizagens e interação.
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Figura 14 - Criação do Storyboard

Fonte: Rildo Vieira Brasil (2018).

Posteriormente iniciaram a confecção de bonecos e cenários que seriam
utilizados na produção das fotografias para a construção da animação Stop Motion.
Na figura 15 podemos ver um boneco confeccionado e o cenário de uma das
filmagens.
Figura 15 - Cena do filme “Vida louca” produzido pelos estudantes

Fonte: Rildo Vieira Brasil (2018).

A tecnologia já faz parte do nosso dia-a-dia, principalmente na vida dos
estudantes que já nasceram nessa era tecnológica.
O maior desafio da educação através da Arte neste início de século encontrase no fato de ela deixar de ser apenas mais uma disciplina do currículo
escolar e se tornar “algo incorporado à vida do sujeito, que o faça buscar a
presença da Arte como uma necessidade e um prazer, como fruição ou como
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produção, porque em ambas a Arte promove a experiência criadora da
sensibilização" (MEIRA, 2003, p. 131).

Propor aos estudantes a análise de diferentes situações nas quais as
linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais (cinema,
animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.),
cenográficas, coreográficas, musicais, etc. propiciando o desenvolvimento dessa
habilidade é fundamental para o século XXI.
Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido mudanças
sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em decorrência do
avanço e da multiplicação das tecnologias de informação e comunicação e
do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de computadores,
telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente
inseridos nessa cultura, não somente como consumidores. Os jovens têm se
engajado cada vez mais como protagonistas da cultura digital, envolvendose direta-mente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e
de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais ágil
(BNCC, 2018, p. 61).

A apropriação das tecnologias como fonte metodológica para o ensino de arte
nas escolas, possibilita uma vasta oportunidade do estudantes desenvolverem várias
habilidades e visa fornecer ao professor material com uma variedade de propostas,
criativas e dinâmicas frente ao mundo atual.
3.4 QUARTA PRÁTICA EDUCATIVA – JOGO MOD’ARTE
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
Elementos da linguagem e a habilidade apresentada no quadro 5, as estratégias
escolhidas para serem apresentadas foram as do jogo Mod’ARTE, como mostrada no
quadro 5.
Quadro 5 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e quarta prática educativa
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PRÁTICAS
EDUCATIVAS

Elementos da
linguagem

- Analisar os elementos constitutivos das
artes visuais (ponto, linha, forma, direção,
Jogo Mod’ARTE
cor, tom, escala, dimensão, espaço,
movimento etc.) na apreciação de
diferentes produções artísticas.

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

O jogo Mod’ARTE, desenvolvida pelos pesquisadores Gomes, Petry e
Hildebrand e apresentada na oitava edição do GAMEPAD – Seminário de Games e
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Tecnologia em 2015, organizado pela Federação de Estabelecimentos de Ensino
Superior de Novo Hamburgo – FEEVALE.
O objetivo desse jogo foi de desenvolver a educação estética e mostrar que um
jogo simples, se modificado possibilita o desenvolvimento de habilidades e prender a
atenção dos estudantes por assuntos teóricos e leitura de imagens.
O método apresentado parte da modificação de um jogo: “Uno” que foi aplicado
em três experiências práticas realizadas em sala de aula onde os alunos criaram,
descobriram, modificaram regras e se divertiram ao jogar (GOMES; PETRY;
HILDEBRAND, 2015, p.1).
A modificação substituiu os números do tradicional jogo, por imagens de obras
de arte, de estilo ou movimentos artísticos. A Figura 16 mostra como ficou uma das
cartas do jogo modificado.
Figura 16 - Representação do Jogo “Uno” modificado

Fonte: Gomes; Petry; Hildebrand (2015)

O estilo das pinturas adotado foi o realismo e os movimentos foram o
impressionismo, expressionismo, cubismo, abstracionismo, futurismo,
surrealismo, pop art e op art. Tendo em vista o design existente das cartas,
os nove números do baralho foram substituídos pelas imagens do estilo e dos
movimentos artísticos pictóricos citados. As cores permaneceram as mesmas
e as cartas especiais (coringa, coringa+4, pula a vez, inverte o sentido do jogo
entre horário e anti-horário e apanha mais duas cartas) foram modificadas no
design, permanecendo a essência da carta do jogo analisado cartas
(GOMES; PETRY; HILDEBRAND, 2015, p. 9).
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O Uno caracteriza-se por ser um jogo de estratégia, no qual o jogador relaciona
números com cores que formam famílias, classes ou grupos de cartas (GOMES;
PETRY; HILDEBRAND, 2015, p.8). Para entender as regras do tradicional jogo do
Uno e poder orientar os estudantes, pode-se acessar o link http://copag.com.br/wpcontent/uploads/2016/03/UNO.pdf onde encontra-se informações sobre o jogo.
Atividades lúdicas, como jogar, despertam interesse e gosto nos estudantes.
Com o jogo modificado para o contexto educacional foram criadas regras com a
mediação do educador onde o objetivo da prática levaria ao ensino das características
de pinturas artísticas, estilos e movimentos. Nessa atividade os estudantes teriam a
possibilidade de descrever, analisar, interpretar e julgar imagens num processo de
leitura e educação estética.
A metodologia adotada contribuiu tanto nos aspectos técnicos, em que “os
planos pictóricos, a superfície, as cores, a luz, as formas, as linhas e as
texturas forneceram uma melhor compreensão da estrutura visual da obra”
(TRENTIN-GOMES, et al. 2014, p.11). Assim como nos aspectos conceituais
e estéticos para a compreensão, interpretação, análise e julgamento das
imagens dos artistas (apud GOMES; PETRY; HILDEBRAND, 2015, p.3).

O jogo foi trabalhado com três turmas, duas do ensino fundamental e uma turma
ensino superior. A primeira turma foi a responsável por modificar as regras do jogo.
Como descreve Gomes, Petry e Hildebrand (2015, p.10), [...] a turma foi dividida em
nove grupos (devido a serem nove imagens diferentes presentes no jogo) e cada
grupo ficou com uma carta para pesquisar as características correspondentes à
imagem, estilo ou movimento para a leitura.
Há muitas possibilidades de aprender com as imagens, bem como atribuir
significados que as levem a pensar e refletir criticamente compreendendo as
mensagens contidas nas imagens dentro do seu contexto histórico, social, político e
cultural.
As habilidades de leitura crescem cumulativamente, à medida que o leitor vai
evoluindo através dos estágios. No início, toda a leitura é feita a partir de um
ponto de vista egocêntrico e ingênuo, que leva em conta apenas o
conhecimento pessoal do leitor. Posteriormente, o leitor usa um
conhecimento, mas geral e, finalmente, interage com o conhecimento estético
propriamente dito (PILLAR, 2003, p. 34).

As imagens são poderosos meios de comunicação e informação, sendo assim,
interpretá-las é uma necessidade fundamental de uma sociedade que é cada vez mais
dominada por imagens.
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Temos que alfabetizar para a leitura da imagem. Através da leitura das obras
de artes plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação da
gramática visual, da imagem fixa e, através da leitura do cinema e da
televisão a preparamos para aprender a gramática da imagem em movimento
(BARBOSA, 2005, p. 34).

O educador deve usar a leitura de imagem no jogo como uma ferramenta que
auxilie e motive os estudantes na ampliação do seu repertório visual, levando sempre
em consideração o seu contexto cultural, e o seu cotidiano, pois eles sempre estarão
presentes e influenciarão sua interpretação na proposta de leitura de imagem.
Educar o nosso modo de ver e observar (ler) é importante para transformar e
ter consciência da nossa participação no meio ambiente, na realidade
cotidiana. Ver significa essencialmente conhecer, perceber pela visão,
alcançar com a vista as seres, as coisas e as formas do mundo ao redor
(FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 78).

Para Barbosa (1998, p. 18), a leitura de imagem contribui para o
desenvolvimento do processo criativo: "através da apreciação e da decodificação de
trabalhos artísticos, desenvolvemos fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade
- processos básicos da criatividade".
O Jogo Mod’ ARTE de forma lúdica e divertida propiciou a apreciação de
diferentes produções artísticas, promovendo a análise dos elementos constitutivos
das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço,
movimento, etc.) e o conhecimento de estilos e movimentos artísticos.
Na ludicidade do jogo, juntamente com a arte, afirma Santos, (2006, p. 24) que
o educador proporciona ao aluno um trabalho revestido de sentido e significado, pois
a arte e o jogo estão centrados na mesma busca do novo, do simbolizar, do imaginar
e do criar, para uma educação estética (apud GOMES; PETRY; HILDEBRAND, 2015,
p.3).
3.5 QUINTA PRÁTICA EDUCATIVA – CERÂMICA: ARTE ELEMENTAR
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
Materialidade e a habilidade apresentada no quadro 6, as estratégias escolhidas para
serem apresentadas foram as do projeto Cerâmica: arte elementar, como mostrada
no quadro 6.
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Quadro 6 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e quinta prática educativa
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Materialidades

HABILIDADES

PRÁTICAS
EDUCATIVAS

- Experimentar e analisar diferentes
formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, Cerâmica: arte
escultura, modelagem, instalação, vídeo, elementar
fotografia, performance etc.).

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

O projeto Cerâmica: arte elementar desenvolvida pelo professor Emanuel
Guedes Soares da Costa, professor de arte na cidade de Itambé, na Zona da mata
Pernambucana, no Colégio Municipal Professor Nivaldo Xavier de Araújo com
estudantes do ensino fundamental anos finais, experimentando, analisando,
resgatando e ressignificando com os estudantes essa arte que faz parte da cultura
nordestina. Projeto vencedor do XVII Prêmio Arte na Escola Cidadã, em 2016.
Emanuel notava nos alunos a curiosidade de experimentar, de fazer coisas
novas. Foi a partir daí que surgiu a motivação para o projeto Cerâmica: arte
elementar. “Era muito comum a ideia da aula de artes como aula de desenho,
ou que a experimentação artística era ‘coisa para quem tinha um dom’. Outro
conceito que persistia era de que ‘só era arte verdadeira as obras
encontradas nos museus e galerias’. Ao trabalhar a cerâmica, observamos a
manifestações artísticas e culturais existentes no cotidiano, nos objetos, nos
modos de fazer”. O professor se lembra que quando ingressou na rede
municipal de Itambé, o ensino de artes se pautava por atividades
estereotipadas, como desenhos para colorir. Mas o que o motivava, assim
como a seus alunos, era a experimentação (CERÂMICA..., [2016]).

Na Figura 17 podemos ver o professor Emanuel e os estudantes apreciando os
trabalhos desenvolvidos pela turma com o projeto.
Figura 17 - Professor Emanuel com seus estudantes em exposição dos trabalhos, resultado
final do projeto.

Fonte: Instituto arte na escola [2016]
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No documentário feito pelo Instituto Arte na Escola, disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=yZCvNKgIXRQ> podemos conhecer um pouco
mais do projeto, onde a cerâmica é utilizada como uma linguagem, por meio dela, os
estudantes se expressam artisticamente.
Primeiro o professor fez um trabalho de investigação com a turma para então
partir para uma sensibilidade. A sensibilização desenvolve as capacidades humanas
de percepção dos sentidos (ver, ouvir, tocar, cheirar), relacionando, situando e
refletindo o mundo que o cerca.
De acordo com Martins (2009, p. 23):
[...] nada foge aos cinco sentidos, pois são eles que nos possibilitam a
acolhida das coisas do mundo ou de suas impressões óticas, acústicas,
gustativas, olfativas, de temperatura, textura, volume, direção [...]. São os
cinco sentidos que podem, passo a passo, abrir para nós o nosso caminho
pelo estético. É pela apreensão estética8, pelo modo como nosso corpo é
afetado e se deixa afetar que nossa sensibilidade é ativada.

No Boletim do Instituto Arte na Escola (CERÂMICA..., [2016]) encontramos a
descrição da primeira parte do projeto:
Emanuel investigou a história e as práticas envolvendo a cerâmica antes de
apresentar a ideia para seus alunos. O professor sondou a turma sobre o que
eles entendiam enquanto cerâmica, para então constatar que eles não
reconheciam as peças como objetos artísticos, apenas utilitários, algo que
encontravam na casa de suas avós. “Fizemos, então, uma viagem acerca da
história e usos das terracotas em diferentes épocas e regiões. Conhecemos
a cerâmica enquanto fenômeno regional e universal, de Mestre Vitalino ao
francês Philipe Farout. Observamos diferentes usos, do figurativo ao utilitário,
modalidades clássicas a contemporâneas, polos produtivos, para então
partirmos para a experimentação na construção das peças e queima”.
Emanuel ainda enfatiza que durante o processo, deu-se grande importância
para a desconstrução dos rótulos, de forma que os alunos observassem que
o fazer de um ceramista popular é tão importante quanto ao do artista que
está no museu (ibid, [2016]).

A arte propicia ao sujeito a leitura de mundo. Torna-se indispensável alfabetizála esteticamente, para que tenha domínio completo do mundo em que vive,
compreendendo-o, fazendo julgamentos, argumentando situações, interagindo e
atuando ativamente.
Observar o mundo com uma atitude estética requer olhar para além do que é
estritamente literal ou utilitário. No trabalho com as artes, as crianças
8 Basicamente é a capacidade sensível que o ser humano possui para sentir, perceber e organizar
estímulos através da sensibilização do corpo.
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aprendem um modo diferente de ver a vida, que as leva a superar os limites
impiedosos do prosaico e da praticabilidade e a apreciar as qualidades
estéticas presentes nos objetos (FERREIRA, 2001, p. 32).

O desenvolvimento do fazer artístico não ocorre sozinho e sim através da
mediação, levando em conta, o meio em que vive e sua época, respeitando o sujeito,
suas ideias, impressões e interpretações sobre a produção de arte e o fazer artístico.
Na Figura 18 podemos ver uma das aulas práticas de experienciação onde o
estudante confecciona uma máscara com argila.
Figura 18 - Experienciação - Criando formas com argila

Fonte: Instituto arte na escola [2016]

Para chegarem ao resultado final como mostra a Figura 19 e 20, os estudantes
conheceram várias técnicas da cerâmica, como descrição no Boletim do Instituto Arte
na Escola (CERÂMICA..., [2016]):
As aulas práticas passaram a ser vivenciadas no Laboratório de Arte. O
professor apresentou algumas técnicas diferentes para a experimentação dos
alunos: placas, moldes de gesso, rolinhos. A classe também conversou sobre
materiais e sobre os possíveis resultados que eles proporcionariam depois
da queima. “A compreensão das técnicas e a conversa acerca do processo
possibilitou a autonomia. Eu não queria interferir no produto estético deles.
Mas eu chamava a atenção para as diversas variáveis que poderíamos
enfrentar com a queima: uma mudança brusca de temperatura ou uma bolha
de ar poderiam fazer com que as peças rachassem ou explodissem, a
posição ou localização da peça no forno poderia interferir no resultado, o
material utilizado poderia não ter o efeito previsto. Colocava sempre para eles
que, se a peça estourasse ou não alcançasse o resultado esperado, não
ficassem tristes ou desanimados, analisassem o erro, para melhorar e
aprimorar”, ressalta o professor (ibid, [2016]).
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Figura 19 - Trabalho final desenvolvido pelos estudantes

Fonte: Instituto arte na escola [2016]

Por meio da arte o homem interpreta sua própria natureza, descobre, conhece,
constrói e inventa.
É importante que os alunos compreendam o sentido do fazer artístico; [...].
Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre trajetos de aprendizagem que
propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. Além
disso, desenvolvem potencialidades (como percepção, observação,
imaginação e sensibilidade) que podem alicerçar a consciência do seu lugar
no mundo e também contribuem inegavelmente para sua apreensão
significativa dos conteúdos das outras disciplinas do currículo (BRASIL, 1997,
p. 44).

De forma criativa outros materiais foram sendo incorporados a técnica da
cerâmica, como podemos ver na Figura 20 o estudante utilizou pregos. A
aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como
prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores (BNCC, 2018,
p.193).
Figura 20 - Trabalho final desenvolvido pelos estudantes

Fonte: Instituto arte na escola [2016].
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Um fazer artístico que desperte a percepção, a sensibilidade, a imaginação e a
criatividade para que ocorra apreciação da arte e uma reflexão de obras que
comunicam e expressam algo sobre o mundo.
A arte proporciona no educando um novo olhar, percebendo que existem outras
formas de expressar e comunicar, pois através delas podemos fazer representações
do mundo que nos cerca. “Desde a época em que habitava as cavernas, o ser humano
vem manipulando cores, formas, gestos, espaços, sons, silêncios, superfícies,
movimentos, luzes, etc. com a intenção de dar sentido a algo, de comunicar com o
outro” (MARTINS, 2009, p.13).
[...] podemos afirmar que a arte abrange todas aquelas atividades ou aqueles
aspectos de atividades de uma cultura em que se trabalha o sensível e o
imaginário, com o objetivo de alcançar o prazer e desenvolver a identidade
simbólica de um povo ou uma classe social, em função de uma práxis
transformadora (MARTINS, 2009, p. 15).

A Arte é um modo privilegiado de conhecimento e aproximação entre indivíduos
de culturas distintas, pois favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças
expressas nos produtos artísticos e concepções estéticas, num plano que vai além do
discurso verbal (BRASIL, 1997).
3.6 SEXTA PRÁTICA EDUCATIVA – OBRAS QUE CIRCULAM
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
Processo de criação e a habilidade apresentada no quadro 7, as estratégias
escolhidas para serem apresentadas foram as do projeto: Obras que circulam como
mostrada no quadro 7.
Quadro 7 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e sexta prática educativa
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Processos de
criação

HABILIDADES
- Desenvolver processos de criação em
artes visuais, com base em temas ou
interesses artísticos, de modo individual,
coletivo e colaborativo, fazendo uso de
materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

PRÁTICAS
EDUCATIVAS

Obras que circulam
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Obras que circulam é um projeto da professora Vilma Macedo, da E. M. Arraial
Novo do Bom Jesus, em Recife encontrado site da Nova Escola, escrito por Paola
Gentile (2007).
Segundo Gentile (2007), entre as propostas que pipocaram nos últimos tempos,
ela escolheu uma pouco conhecida da galera: a arte postal, na qual mensagens
criativas - que caibam dentro de um envelope - são enviadas pelo correio.
[...] a arte postal surgiu nos anos 1950 justamente para que os pintores e
ilustradores mostrassem sua produção fora do circuito oficial. O holandês Van
Gogh (1853-1890) e o francês Marcel Duchamp (1887-1968) são
considerados seus precursores: o primeiro por enviar cartas desenhadas ao
irmão e o segundo por mandar aos vizinhos cartões-postais feitos com
colagens. Mas foi em 1962 que as manifestações se intensificaram, com a
inauguração da New York Correspondence School of Art, do americano Ray
Johnson (GENTILE, 2007).

O projeto propiciou o desenvolvimento do processo de criação em artes visuais,
de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e
recursos convencionais, alternativos e digitais.
Descrição das atividades desenvolvidas no projeto (GENTILE, 2007):
1 PESQUISA
Conhecer as características da arte postal é essencial para o sucesso do
projeto. Em pesquisas na internet, é possível descobrir que quem toma a
iniciativa escolhe o tema, convoca os artistas por carta, estabelece prazo para
o envio das obras e monta a exposição. A única regra é não excluir nenhum
trabalho. Vilma discutiu com as turmas o caráter democrático da iniciativa e
daí surgiu o tema: a intervenção na própria arte.
2 ESTUDO DO TEMA
Antes de fazer a convocação, porém, é preciso dominar o assunto. Uma nova
pesquisa levou à escolha do artista e da obra que serviria de base: Cícero
Dias (1907-2003), com o mural Eu Vi o Mundo, Ele Começava no Recife,
datado do fim dos anos 1920. Os alunos de Vilma fizeram a leitura de vários
textos e apreciaram a própria obra, quando observaram as cenas que
levaram a pintura a ser mutilada por ser considerada obscena. Um aluno
sugeriu fazer uma réplica do mural para ter noção do tamanho original. Para
tanto, a professora ensinou como ampliar usando a técnica do quadriculado
traçado sobre a imagem. Como eles acharam o título emblemático,
resolveram que a intervenção deveria começar por ele: Eu Vi o Mundo (?)...
Ele (?) no Recife.
3 CONVOCATÓRIA E PRODUÇÃO
Os convidados geralmente são artistas de outras cidades ou países. A turma
de Vilma convocou os estudantes das escolas vizinhas. Antes de a carta ser
expedida, ela conversou com os professores delas e montou um blog
(euviomundo.zip.net). Enquanto aguardavam os trabalhos, os alunos de
Vilma também fizeram suas criações individuais e coletivas de postais,
usando colagem, lápis de cera, caneta, guache, anilina etc.
4 EXPOSIÇÃO
Ao término do prazo dado (um mês), chegaram 204 postais, que foram
expostos no pátio da Arraial Novo do Bom Jesus e de mais duas escolas.
Para assinar a mostra, foi elaborada uma lista dos participantes em ordem
alfabética, informando a idade e a escola em que estudavam (Ibid, 2007).
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A técnica era livre, os desenhos, pinturas, fotografias, colagens e outros dos
estudantes foram inspirados em Cícero Dias, a partir da obra “Eu vi o mundo... Ele
começava no Recife”. Podemos ver um pouco desses trabalhos na Figura 21.
Descreve Gentile (2007): O projeto de Vilma extrapolou os muros da Arraial Novo do
Bom Jesus e envolveu, além de seus alunos, outros 204 estudantes de oito escolas
vizinhas.
Figura 21 - Cartões criados pelos estudantes em Recife.

Fonte: Nova escola (2007).

A BNCC reafirma a necessidade de trabalhar manifestações artísticas nos Anos
Finais:
[...] é preciso assegurar aos alunos a ampliação de suas interações com
manifestações artísticas e culturais nacionais e internacionais, de diferentes
épocas e contextos. Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços
da escola, espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as relações com
a comunidade (BNCC, 2018, p. 205).

A criatividade está extremamente ligada à experiência sensível do educando.
O processo de criação depende de toda bagagem acumulada no decorrer de sua vida
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e as novas oportunidades de aprendizado que lhes são oferecidos. O projeto propiciou
uma grande bagagem para o repertório imagético ao apresentar o artista Cícero Dias
e suas obras e ainda “extrapolar o muro da escola” ao propiciar trocas de experiências
e vivencias entre estudantes da escola do projeto com estudantes de outras escolas
envolvidas, tornando mais rica a experiência.
[...] quanto mais rica a experiência humana, tanto maior será o material
disponível para a imaginação. Desta lei, portanto, extrai-se a importante
conclusão pedagógica de ampliar a experiência cultural da criança, caso se
pretenda fornecer-lhe uma base sólida para que venha a desenvolver sua
capacidade criadora (JAPIASSU, 2001, p.45).

A criatividade surge a partir das vivencias, algo que já existe pode ser base
para o desenvolvimento de algo nunca pensado antes, promovendo assim ações de
criar e recriar constantemente. Ostrower (2013, p.53) escreve que: “ao recriar as
formas em nossa percepção, nós as modificamos, subjetivamente, com nosso
enfoque vivencial, projetando nossas experiências e nossos valores para épocas e
mentalidades bem diferentes das nossas”.
Além de desenvolver a imaginação, a arte estimula a criatividade e a
percepção. Portanto, tem importância em si mesma, como objeto de estudo para a
história da humanidade.
3.7 SÉTIMA PRÁTICA EDUCATIVA – ARTE NO TRÂNSITO, E PARA O TRÂNSITO!
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
processo de criação e a habilidade apresentada no quadro 8, as estratégias
escolhidas para serem apresentadas foram da prática do projeto: Arte no Trânsito, e
para o Trânsito! Como o tema: Educação no Trânsito.
Quadro 8 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e sétima prática educativa
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Processos de
criação

HABILIDADES
- Dialogar com princípios conceituais,
proposições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de criação nas
suas produções visuais.

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

PRÁTICA
EDUCATIVA
Arte no Trânsito, e
para o Trânsito!
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O projeto: Arte no Trânsito, e para o Trânsito! Como o tema: Educação no
Trânsito, foi elaborado pela professora Silvia Trentin, no ateliê de desenho e pintura
Contraste Artes, na cidade de Não-Me-Toque do Rio Grande do Sul.
Os estudantes que frequentam o ateliê estudam nas diversas escolas públicas
e privadas da cidade e frequentam o ateliê em período contrário, onde fizeram uma
pesquisa de imagens de obras de arte, e desenhos animados que conhecessem e
que mais lhe despertassem atenção e curiosidade, relata Silvia Trentin (2010).
Na figura 22 podemos ver a releitura de imagens de artistas famosos
elaboradas pelos estudantes e exposta para apreciação, reflexão e conscientização
da comunidade, criando novos conceitos, na tentativa de reduzir os problemas de
trânsito, a ideia era deixar uma mensagem educativa que conscientiza-se as pessoas.
Percebe-se nesse trabalho a importância do ensino da arte, a importância de
desenvolver um olhar sensível, reflexivo e crítico nos estudantes, e a importância do
fazer artístico, contribuindo para uma atuação dinâmica na sociedade em que se vive.
Figura 22 - Releitura desenvolvida pensando em questões de trânsito

Fonte: Instituto Arte na escola (2010).

No ensino fundamental anos finais os estudantes tornam-se mais capazes de
ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro, exercendo a capacidade de
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descentração, “importante na construção da autonomia e na aquisição de valores
morais e éticos” (BRASIL, 2010 apud BNCC, 2018, p.60).
Na obra do artista Roy Lichtensein uma personagem de sua história em
quadrinhos é vista chorando no para-brisa do veículo no qual uma garrafa de
álcool esta dirigindo. Além destes exemplos tem-se um total de 22 imagens
desenhadas e pintadas com lápis de cor, grafite e giz pastel, criadas em
tamanho A3, e que foram ampliadas em forma de adesivo para uma maior
durabilidade das imagens, tendo em vista as interferências do tempo, em um
tamanho de 100X60cm no qual foram fixadas em meio às ruas das avenidas
da cidade, (Avenidas Dr. Waldomiro Graeff e Alto Jacüí), nos quais são vistas
por todos os moradores, transeuntes e visitantes de Não-Me-Toque
(TRENTIN, 2010).

Na Figura 23 (...) obra Sol Poente, de Tarsila do Amaral, sua releitura mostra
os perigos dos horários para viajar, quando o sol interfere na paisagem e acaba por
prejudicar a visibilidade do motorista (TRENTIN, 2010).
Figura 23 - Releitura desenvolvida pensando em questões de trânsito

Fonte: Instituto Arte na escola (2010).

O PCN defende que é papel da escola "ensinar a produção histórica e social
da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar
propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias" (BRASIL,
1998).
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Antes da realização das releituras os estudantes dialogam princípios
conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos pesquisando artistas e
obras de interesse, leis e normas de trânsito e fazem análise de trabalhos publicitários
para então se chegar ao processo de criação.
Segue relato da professora Silvia Trentin (2010) para o Instituto, sobre os
procedimentos necessários para viabilidade do projeto, a aceitação pelos órgãos
competentes, a participação dos pais e da comunidade e os objetivos atingidos:
Após o planejamento do projeto alguns alunos e eu fomos até a prefeitura
mostrar o projeto representado em desenho, para que houvesse autorização.
A prefeitura encaminhou a outros órgãos como o conselho de trânsito e ao
DETRAN para que não houvesse nenhum impedimento. A proposta foi muito
aceita, inúmeras empresas locais fizeram questão de participar para pagar os
gastos do projeto. Os alunos se envolveram, foram comprometidos,
pesquisaram muito em casa com ajuda dos pais, e em sala de aula após a
pesquisa de imagens e dados importantes, eles elaboraram os croquis dos
desenhos individualmente e aos poucos começaram a desenhar em tamanho
A3 as imagens.
Meus objetivos foram alcançados pelo envolvimento dos alunos, pais e a
comunidade, que perceberam como a arte pode além de ser uma forma de
expressão do indivíduo uma forma de comunicação de uma ideia, ensino e
aprendizagem.
Este projeto buscou colaborar com os problemas do trânsito de uma maneira
simples e atrativa para a solução dos problemas, pois além de ficar visível
para os moradores e transeuntes da cidade o projeto teve repercussão a nível
estadual, por jornais como o Zero Hora e a televisão RBS TV e TV Pampa
que divulgaram a ideia em seus veículos de comunicação (TRENTIN, 2010).

Quanto mais contato com a arte os estudantes tiverem, mais percepção de
mundo é desenvolvida, pois a arte propicia essa experiência, despertando olhares e
o pensamentos para as coisas a sua volta, dando sentido às experiências,
desenvolvendo a percepção, a imaginação, a criatividade, a reflexão e a criticidade
frente a situações vivenciadas.
Ana Mae Barbosa ressalta que:
Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação,
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica,
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de
maneira a mudar a realidade que foi analisada” (BARBOSA, 2008, p. 18).

A percepção, a imaginação e a criatividade são faculdades que se desenvolvem
ao longo do tempo conforme os estímulos recebidos, e, um está ligado ao outro,
primeiro percebe-se, depois se imagina e por último cria-se, ao trabalhar com arte
promovemos esse desenvolvimento de forma prazerosa e significativa.
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3.8 OITAVA PRÁTICA EDUCATIVA – PROJETO: BORDADURA NA EDUCAÇÃO
Considerando a Unidade temática: Artes Visuais, o objeto de conhecimento:
sistemas da linguagem e a habilidade apresentada no quadro 9, as estratégias
escolhidas para serem apresentadas foram as do projeto: Bordaduras na Educação.
Quadro 9 - Unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e oitava prática educativa
UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

PRÁTICA
EDUCATIVA

Sistemas da
linguagem

- Diferenciar as categorias de artista,
artesão, produtor cultural, curador,
Projeto: Bordadura
designer, entre outras, estabelecendo
relações entre os profissionais do sistema na Educação
das artes visuais.

Fonte: Adaptado de p. 206-207 BNCC (2018).

O projeto foi elaborado pela professora Mariana de Souza Guimarães, do
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Projeto
vencedor do XV Prêmio Arte na Escola Cidadã, em 2014.
A professora Mariana Guimarães (2013) descreve o percurso do projeto
premiado:
Trabalho desenvolvido com alunos de uma turma do 9° ano do ensino
fundamental, nas aulas de artes visuais. O projeto Bordadura na Educação
integra o projeto de pesquisa que desenvolvo nesta Instituição, intitulado Arte
do Fio. Esses trabalhos foram desenvolvidos nas aulas e nas regências dos
licenciandos em artes visuais da EBA/UFRJ, sob minha orientação, e tiveram
como tema:
1. Intervenção nas árvores: intervenção urbana nas árvores ao redor da
escola com poesias bordadas.
2. Assemblages bordadas: um diálogo com Artur Bispo do Rosário. Regência
desenvolvida pela licencianda Letícia Teixeira.
3. Estruturas Flutuantes de Tecido. Regência desenvolvida pela licencianda
Thamires Ferreira.
4. Bordadura e identidade. intervenção com bordados pelos alunos em suas
cadernetas escolares. Regência desenvolvida pelos licenciandos Rafael
Balthazar e Thaissa Mezavilla.

No documentário feito pelo Instituto Arte na Escola, disponível em:
<https://www.youtube.com/embed/HIg2VMw8Wzo> podemos conhecer um pouco
mais do projeto, onde a linguagem do bordado vai muito além de bordar, os estudantes
desenvolveram poéticas com as bordaduras, fazendo interferências de bordado no
lixo, em tecido, tendo como foco a identidade de cada um, os desejos e a visão de
mundo.
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Mariana Guimarães (2013) trabalha a história do tecer e seu percurso na linha
do tempo até chegar a bordadura contemporânea, diferenciando artista de artesão e
suas relações na sociedade. Ela sensibiliza os estudantes para desenvolverem
poéticas com o material, e pensarem na bordadura como linguagem, expressão e
comunicação. Na Figura 24 podemos ver o primeiro trabalho desenvolvido com os
estudantes onde eles escrevem nos tecidos o que sentem e pensam em forma de
poesia.

Figura 24 - Intervenção urbana nas árvores ao redor da escola com poesias bordadas.

Fonte: Mariana Guimarães (2013).

Toda arte é produto da cultura e história de um povo, através dela o homem se
expressa e comunica utilizando seu ponto de vista. “A obra de arte revela para o artista
e para o espectador uma possibilidade de existência e comunicação, além da
realidade de fatos e relações habitualmente conhecidos” (BRASIL, 1997, p. 36).
Percebe-se nesse projeto que não há pretensão do ensino técnico do bordado,
tudo é trabalhado de forma dinâmica e criativa, onde os estudantes vão desenhando
caminhos, letras se expressão através do bordado tecendo livremente, sem regras ou
técnicas “engessadas”. O objetivo é realmente expressar sentimentos, comunicar
ideias, desenvolver poéticas.
A atribuição de sentidos acontece por meio das relações cognitivas, afetivas e
conceituais influenciadas por conhecimentos já adquiridos anteriormente.
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Portanto, as referências pessoais, fundadas nas experiências individuais, e
as referências culturais, nascidas no convívio com a cultura de seu entorno,
direcionam o poetizarfruirconhecer arte, levando-nos a fabricar sentidos,
significações que atribuímos ao que estamos observando. Quanto mais
referências tivermos, maiores e diferentes as possibilidades e perspectivas
para análises e interpretações (MARTINS, 2009, p.19).

O Segundo passo do projeto foi conhecer artistas contemporâneos que
trabalham a linguagem do bordado, após os estudos os estudantes realizam
Assemblages com lixo e materiais variados, criando vários tipos de esculturas como
mostra a Figura 25. No Dicionário Michaelis On-line (2019) Assemblage é “Tendência
da arte contemporânea, na pintura e especialmente na escultura, em reunir objetos
ou materiais diversos (papel, tecido, peças de madeira ou plástico etc.), que rompe
com a criação artística tradicional”.

Figura 25 - Assemblages bordadas

Fonte: Mariana Guimarães (2013).

Ao ensinar os estudantes observarem todos os aspectos de uma obra,
excitarmos um olhar mais particular e detalhista, pois, um olhar bem construído não
vê somente coisas óbvias, mas, consegue transpô-lo a sua realidade. De acordo com
Martins (2009, p. 126): “O olhar já vem carregado de referências pessoais e culturais,
contudo, é preciso instigar o aprendiz também para um olhar cada vez mais curioso e
mais sensível às sutilezas”.
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Durante o projeto desenvolveram também instalações e interferências com
tecidos no espaço escolar como mostrada na Figura 26.
Figura 26 - Estruturas Flutuantes de Tecido

Fonte: Mariana Guimarães (2013).

Não vamos entrar em detalhes no processo realizado com o trabalho Bordadura
e identidade mostrada na Figura 26, pois o objetivo aqui é mostrar as estratégias
usadas por vários educadores onde habilidades estão sendo desenvolvidas. A
intervenção com bordados se deu a partir das cadernetas escolares dos estudantes,
pensando na identidade de cada um, conectando o pensamento, as sensações, a
emoção e a criatividade.
Criar significa poder compreender e integrar o compreendido em novo nível
de consciência. Significa poder condensar o novo entendimento em termos
de linguagem [...]. Assim, a criação depende tanto das convicções internas
da pessoa, de suas motivações, quanto de sua capacidade de usar a
linguagem no nível mais expressivo que puder alcançar. Este fazer é
acompanhado de um sentimento de responsabilidade, pois trata-se de um
processo de conscientização (OSTROWER, 1999, p. 252).

No processo de criação, o pensamento, as sensações e as emoções são muito
importantes para o desenvolvimento da criatividade e elas acontecem a partir das
experiências sensíveis vivenciadas. Fayga Ostrower (2013, p.12) diz que: “Como
processos intuitivos, os processos de criação interligam-se intimamente com o nosso
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ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula
principalmente através da sensibilidade”.
Figura 27 - Bordados na identidade

Fonte: Mariana Guimarães (2013).

Para que possamos compreender e, de certa maneira, assumirmos melhor a
nossa responsabilidade enquanto Arte-educadores e/ou professores de Arte, é
importante estar em busca de mudanças, mas principalmente saber como a Arte vem
sendo ensinada, suas relações com a educação escolar e com o processo históricosocial. A partir dessas noções poderemos nos reconhecer na construção histórica,
esclarecendo como estamos atuando e como queremos construir essa nossa história.
(FUSARI; FERRAZ, 1992).
Sendo assim, o ensino da Arte envolve um conjunto de diferentes tipos de
conhecimentos, conhecimento da história da humanidade, sua cultura e suas
inquietações perante a sociedade, visando à transformação do ser humano.
Aprender Arte vai além das produções artísticas, ela visa à criação de
significações pelo desenvolvimento da percepção estética, dando oportunidade para
o aluno usar sua emoção, imaginação e criatividade, encorajando-o a colocar sua
visão pessoal durante o fazer artístico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito já se avançou e se caminha a passos largos para reflexões cada vez
mais consistentes sobre o ensino de arte. Nós arte-educadores, temos muita
responsabilidade e um grande desafio pela frente perante as transformações na
educação brasileira e na sociedade contemporânea.
O ensino de arte passou por muitas modificações e evoluiu nesse período que
a arte esteve inserida na educação brasileira, deixou de ser aula de recreação,
decoração, desenho livre, reprodução de imagens, desenho técnico, entre outros.
Passa a ter um diálogo entre contexto e prática, seguindo os documentos oficiais
norteadores da educação brasileira. Um exemplo dessa mudança estão nas
estratégias apresentadas no decorrer do capítulo 3, todas as práticas apresentadas
nos fazem (re)pensar o contexto educacional, o espaço escolar, os estudantes
envolvidos, o fazer pedagógico e os objetivos da educação brasileira na
contemporaneidade, mostrando que um trabalho bem estruturado, com objetivos
claros possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para
o egresso dos estudantes do Ensino Fundamental anos finais.
Por meio da arte, o educando poderá ter uma fonte ilimitada de conhecimento,
de construção cognitiva, desenvolvendo competências para atuar na sociedade,
desenvolver habilidades, sendo mais criativo, sensível e crítico-reflexivo. É através da
Arte que o educando desenvolve o pensamento artístico, amplia a sensibilidade, a
percepção, a reflexão e a imaginação.
Muito ainda precisa avançar para que possamos compreender a educação
brasileira e assumirmos nosso papel de educadores é preciso que façamos uma
análise de quão importante é o papel da arte e como ela vem sendo trabalhada nas
escolas, e assim entender suas relações com a educação escolar, com as Leis e
orientações que regem a educação, com os educandos e processo histórico-cultural.
Até a definição dos caminhos a serem seguidos, muitas incertezas surgiram
que dificultaram o início da pesquisa, mas quando definidos foi muito gostoso procurar
estratégias educativas que foram trabalhadas nas escolas brasileiras, e que deram
certo, pois em muitas percebeu o comprometimento de educadores com o
desenvolvimento dos estudantes, visando sua formação integral. Ao finalizar esse
percurso um grande avanço aconteceu suprindo as inquietações e dúvidas surgidas
durante a pesquisa.
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Percebe-se que a mudança que a arte é capaz de promover nos educandos é
visível em várias práticas educativas quando comprometidas com os sujeitos
envolvidos, um exemplo pode se dar na estratégias apresentadas no projeto:
Deslocamento de experiências onde os estudantes pesquisaram, apreciaram e
analisaram as manifestações propostas no projeto, conhecendo de forma
aprofundada e significativa, procurando preservar a cultura baiana das Caretas, tão
importante para eles e que estava adormecida, isso também aconteceu no projeto
Cerâmica: arte elementar, que além da pesquisa, experiência e análise, aconteceu
um resgate e ressignificação da arte da Cerâmica muito importante na cultura
nordestina. Nesses casos, as práticas tinham a intenção de trazer o universo dos
estudantes para a sala de aula.
Outro projeto muito interessante que fica visível um deslocamento é com a
proposta das bordaduras, o bordar indo além da diferenciação entre artesanato e
trabalho artístico, podendo promover análises poéticos, vivências sensíveis
enriquecendo ainda mais o trabalho desenvolvido com os estudantes.
Valorizar tudo o que é produzido pelos estudantes é importante, não só quando
o produto está pronto, mas valorizar e acompanhar todo o processo utilizado até se
chegar ao produto final, a criação artística, pois cada um tem o seu tempo, sua
percepção e estabelece relações indispensáveis para o desenvolvimento de
habilidades.
As práticas desenvolvidas com o projeto: Por que e como a arte se transforma,
possibilitaram gerar conhecimento através do modo como os estudantes foram
sensibilizados para as práticas e apropriam-se dos temas estudados, criando tintas a
partir de pigmentos naturais encontrados no cotidiano, conectando com suas
subjetividades e se aproximando das fontes com as quais estão trabalhando.
O uso da tecnologia foi utilizado em algumas práticas, uma delas foi na Oficina
de Stop Motion, integrando as Artes Visuais aos recursos tecnológicos, mostrando
que a tecnologia vem auxiliar o trabalho pedagógico com seus diversos recursos,
basta o educador estar aberto a inovações e procurar se aperfeiçoar para poder
orientar seus educandos com maestria.
Percebe-se em uma das práticas apresentadas a utilização de um jogo
adaptado do UNO, o Mod’ARTE que auxiliou na análise dos elementos constitutivos
das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, entre outros e na apreciação e
contextualização de diferentes produções artísticas de uma forma divertida e
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prazerosa, mostrando que o jogo pode ser uma ótima estratégia de trabalho em sala
de aula.
O projeto: Obras que circulam, alcançou um número grande de participantes
na confecção dos cartões postais, promovendo a integração de diferentes
comunidades escolares, promovendo trocas de experiências e vivências, envolvendo
oito escolas, onde trabalharam de forma colaborativa, fazendo uso de materiais,
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.
O projeto Arte no Trânsito, e para o Trânsito! Possibilitou a construção de um
olhar mais apurado para o cotidiano a volta, interferindo no espaço para além da sala
de aula, na tentativa de sensibilizar os sujeitos para uma mudança de atitude,
cruzando arte e educação, proporcionando uma compreensão crítica das
representações e promovendo uma reflexão na sociedade como um todo.
O presente trabalho possibilitou confirmar o que vem sendo defendido por arteeducadores e pesquisadores sobre o ensino de arte, afirmando as contribuições dele
para a formação integral dos estudantes em todas as suas dimensões e possibilitou
perceber o comprometimento de muitos arte-educadores brasileiros com o ensino de
arte em suas práticas educativas, mostrando-nos que estamos avançando e no
caminho certo de uma educação em arte transformadora.
Como educadora percebe-se a importância da arte na formação integral das
pessoas, tão pouco valorizada e investida em nosso país é necessário um trabalho
consistente, organizado e significativo para os estudantes, por meio de atividades
educativas relacionadas com as experiências e necessidades da sociedade em que
vivemos.
O professor é o motivador questionador e aglutinador de todo o processo de
ensino-aprendizagem, propiciando o desenvolvimento de habilidades e competências,
de criatividade e protagonismo, com vistas a possibilita aos estudantes maior
autonomia nas experiências e vivências artísticas.
Ao vivenciar arte, os estudantes têm a possibilidade de formar conceitos,
condutas e atitudes capazes de entender e valorizar as linguagens da arte, bem como
valorizar o patrimônio artístico e cultural construído pela humanidade.

Um fator

importante para o processo é a utilização de todas as linguagens artísticas e
disponibilizar materiais e recursos variados, que venham a contribuir para o processo
criativo. Ao utilizar obras de arte estabelecer objetivos, uma vez que as obras de arte
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ao serem criadas apresentam uma intenção: comunicar, expressar, informar,
emocionar, encantar, inquietar, repulsar ou fazer refletir.
A realização desse trabalho serviu para perceber a importância da arte,
ampliando olhares. Espera-se que as estratégias educativas aqui apresentadas,
sirvam de fonte inspiradora, para os professores que atuam com o componente
curricular arte e áreas a fim, na elaboração de seus planos pedagógicos.
Espera-se que, nesse sentido, o estudo colabore com o trabalho de muitos
professores, especialmente, neste momento de incertezas e inseguranças com a
implantação de novas orientações educacionais no país, atendendo, dessa forma, a
necessidade da pesquisa para o Programa Profissional em Educação Básica da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP.
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