
ensino da Arte estimula a 
criatividade natural dos alu
nos, por meio da possibi

lidade de interação com materiais, 
instrumentos e procedimentos va
riados. Constrói uma relação de au
toconfiança com a produção artística 
pessoal, respeitando a própria criação 
dos alunos. Compreende e identifica 
como fato histórico contextualizado 
as diversas culturas da humanidade. 
As práticas metodológicas trabalha
das nos conteúdos do ensino da Arte 
estão de acordo com os PCN, possibi
litando a integração do aluno. 

Como disciplina do conheci
mento humano, a arte contribui pa
ra a compreensão do novo, do inédi
to, do irracional, e propõe mudanças 
nas bases teóricas do conhecimento 
e nas técnicas pedagógicas aplicadas. 
O processo de ensino-aprendizagem 
da arte propicia o desenvolvimento 
do pensamento artístico, consideran
do que a arte é algo universal, o que 
é importante para a formação do alu
no enquanto sujeito social. 

Aprender arte envolve, basica
mente, a apreciação e a reflexão 
sobre ela. Observar as formas da 
natureza e as produções artísti
cas individuais e coletivas de vá
rias culturas e épocas, além de ser 
uma atividade prazerosa, faz com 
que os alunos descubram, criem, 
compartilhem experiências, tra
balhem a sua imaginação e reali
zem diferentes atividades no ensi
no fundamental. 

Cabe ao professor entender, esti
mular e criar um ambiente que pos
sibilite observar cada atividade. E 
sobre as suas intervenções, é impor
tante a clareza dos objetivos, tanto 
nas atividades livres, em que os alu
nos escolhem os materiais e temas, 
quanto nas fechadas, em que o pro
fessor propõe os temas e estratégias, 
pois é papel da escola proporcionar 
atividades que despertem no edu
cando todas as possibilidades de uso 
dos materiais, experimentando, ex
plorando, criando e sugerindo novas 
descobertas entre teoria e prática. 

Ministro aula para oito turmas 
do 6o ao 9o ano do ensino fundamen
tal, e as aulas de Artes são vistas co
mo prazerosas, já que as práticas pe
dagógicas que desenvolvo desde 1997 
buscam experiências inovadoras; 
além disso, contamos com uma sa
la própria, ampla e estruturada, que 
é onde as aulas acontecem. Trabalho 
juntamente com os alunos atividades 
que permitem conhecer o conceito e 
a história da Arte, com seminários e 
visitas culturais, apresentação de do
cumentários utilizando a Dvdteca do 
programa Arte na Escola, publicação 
de livros, criação de documentários, 
poesias, letras de músicas, pasta de 
leitura de imagens, eventos culturais 
e também oficinas de Artes Visuais, 
Música, Dança e Teatro. A cada bi
mestre, trabalho um conteúdo novo, 
acompanhado sempre de metodolo
gias e técnicas variadas de criação e 
representação. 

As atividades estão intimamen
te ligadas aos objetivos que se preten
dem alcançar e servem de ferramen
ta para sua concretização. A prática 
metodológica prevê o uso de diver
sos materiais, respeitando a idade do 
aluno para que suas experiências se
jam diversificadas e significativas. 

A prática traz benefícios quan
do o aluno encaminha a leitura vi
sual de mundo como uma crítica so
cial. É sempre uma experimentação, 
uma tentativa, uma grande satisfa
ção entender algo, isto é, sentir que 
sabe ser alfabetizado visualmente. O 
professor de Artes, ao orientar a lei
tura de uma obra ou imagem, deve 
estar atento às inúmeras possibilida
des de exercitar o poder de argumen
tação, de crítica e de reflexão. Deve 
ter como propósito incentivar várias 
abordagens, fornecendo argumentos 
para novas interpretações e possíveis 
criações, fazendo com que cada alu
no escreva o que entendeu. 

Foi de grande relevância o cami
nho percorrido pela arte, cujas ori
gens se entrelaçaram e buscaram 
resgatar a importância da expressão 
artística do aluno. Esse caminho os 
levou a ter um olhar de livre expres
são. Esses foram pontos fundamen
tais ao ensino-aprendizagem: produ
zir, apreciar e contextualizar. 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 14, n. 157, p. 39, out. 2012.




