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RESUMO 

Considerando as diversas formas da arte, entre elas a música, o teatro, a 

dança e as artes visuais, estão sempre presentes na vida das pessoas como 

parte da cultura de uma sociedade. Este trabalho apresenta a questão-

problema: Qual a contribuição da arte nos Anos Iniciais? A pesquisa em 

questão justifica-se uma vez que as artes estimulam e expressam sentimentos, 

imaginações, sentidos e criações, estimulando a aprendizagem. Este estudo 

tem como objetivo provocar reflexões sobre os preceitos que normatizam o 

ensino da arte e a integração das atividades artísticas no currículo escolar, 

capaz de promover uma aprendizagem significativa, e não servir apenas como 

ferramenta. Em relação à metodologia de pesquisa, consiste em pesquisa 

bibliográfica do tipo qualitativa. 

 

PALAVRAS CHAVE: Ensino de Artes - Anos Iniciais - Aprendizagem 

Significativa. 
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INTRODUÇÃO 

Através deste trabalho pretende-se propor uma reflexão sobre a prática 

da Arte nos anos iniciais do ensino fundamental. Ao fazer essa reflexão, tem-se 

o intuito de chamar atenção para o entendimento de que a arte não deve 

auxiliar apenas nas outras áreas, mas ser uma disciplina com suas 

especificidades 

Historicamente a presença da Arte na escola assumiu perspectivas 

distintas, que influenciou na prática de ensino e de aprendizagem diferentes. 

As tendências do ensino pedagógico de artes se formaram a partir dos 

movimentos artísticos e os saberes e fazeres. O PCNs propõe quatro 

modalidades artísticas: artes visuais, música, teatro e dança. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB nº 9.394/96 

no Artigo 26) estabelece a obrigatoriedade do Ensino de Arte na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e o Ensino Médio, legitimando a Arte enquanto 

área curricular.  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para os anos 

iniciais aponta a arte como forma de proporcionar o pensamento artístico, além 

de desenvolver uma relação afetiva com o meio em quese vive permitindo que 

o educando se relacione com o meio social de forma prazerosa. 

O ensino de artes nas escolas é uma área complexa, pois mesmo 

inserida no currículo e com reconhecimento de sua importância, há inúmeros 

impedimentos para sua efetivação no contexto em sala de aula. 

Com essa problemática, ainda hoje as aulas de Artes não ultrapassam o 

modelo tradicional, consequentimente, a experiência de diferentes modalidades 

de artes, tão importantes para a formação do cidadão, é deixada de lado 

Diante disso, é importante fazermos uma analise acerca da temática 

utilizando como uma das referências as ideias de educadores/pesquisadores 

como Ana Mae Barbosa (2003), Leão (2014),  Ferreira (2002) e outros, além 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, na busca da compreensão do mesmo.  
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Espera-se que o assunto abordado mobilize discussões e reflexões que 
contribuam a democratização e conscientização de uma prática escolar.  
artística de melhor qualidade. 

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.2 - BREVE HISTÓRIADA ARTE NA EDUCAÇÃO 
 
Com a chegada dos padres Jesuítas no Brasil, o ensino de arte inicia-se 

com processos informais com oficinas de artesões. Com a presença da família 

Portuguesa, inicia-se o ensino formal de artes, com a implantação da Academia 

Imperial de Belas Artes, em 1816. Desenvolvia o ensino de desenhos com 

modelos vivos, sempre obedecendo às regras rigorosamente técnicas. Os 

estudos das artes eram somente para uma parte da elite para formação de 

desenhistas.  

No inicio dos anos 1920 o ensino de arte foi incluído no currículo escolar 

como atividade de apoio. No ano de 1922 iniciou o ensino de arte na escola 

com a Semana de Arte Moderna, transformando a atividade de arte em 

expressão dos sentimentos da criança, podendo ser expressa livremente. 

Entre os anos 1950/1960 a música e os trabalhos manuais não são 

acrescentados ao currículo escolar, mas são desenvolvidos tendo como 

metodologia a transmissão do conteúdo dentro da pedagogia tradicional.  

Com a Lei 5692, 11 de agosto de 1971 que instituiu o ensino de arte na 

escola como Educação Artística, tinham como objetivo dar ao currículo um 

perfil humanista. As aulas de educação artística foram ministradas por 

professores de outras áreas de ensino, sem o devido preparo que o ensino de 

arte exige.  

Na chegada do ano de 1980, dentro de diversas discussões no âmbito 

educacional brasileiro, o ensino de arte era um dos pontos dos artes 

educadores do país em favor do ensino de arte na escola. Essa luta foi 

conquistada a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96 de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo: 

______________________ 
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desenvolvimento cultural dos alunos. Logo o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) elaborou amplamente os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte 

(1997, p. 19), dando ênfase ao papel da disciplina ao dizer:  

 
Arte tem uma função tão importante quanto à dos outros 
conhecimentos no processo de ensino aprendizagem. A área 
de Arte está relacionada com as demais áreas e tem suas 
especificidades. 
 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte coloca como conteúdos 

gerais de Arte, as artes visuais, a música, o teatro e a dança. 

O ensino de artes passa a tomar novo rumo quando Ana Mae Barbosa 

(2003) idealiza a proposta “Abordagem Triangular. Sua proposta tem como 

objetivo o desenvolvimento da “livre-expressão”, do ato de “deixar-fazer”. 

As ações que constituem a abordagem triangular 

(ler/contextualizar/fazer) exerce um papel muito significativo na produção de 

imagens, sejam elas obras de arte ou cultura visual.  
A proposta de Ana Mae Barbosa foi estabelecida noacervo do Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC/USP) e aos poucos 

foi entrando nas escolas. A abordagem triangular sofreu desafios, defendendo 

que experiência estética é um direito de todos, Barbosa (1998, p. 87) diz, 

“Preconceito de classe é ainda o grande inimigo do multiculturalismo no 

Terceiro Mundo. Tudo que é feito pelo pobre é artesanato e não arte; isso é o 

pensamento vigente.”O universo da arte era tido como um capital cultural, 

como se tivessem posse exclusiva de uma elite guiada pelos códigos 

eurocêntricos. 
Sabemos que a identidade cultural é construída em torno das 
evidências das ”diferenças”. Se as diferenças culturais são 
embaçadas, o ”ego” cultural desaparece. Portanto, a procura por uma 
identidade cultural e a educação multicultural não são operações em 
diálogo, mas um inter-relacionamento complexo e dialético. Qualquer 
desequilíbrio reduzirá a educação multicultural a uma mera 
”cooptação das forças das minorias”, que leva a uma educação 
neocolonizadora.(BARBOSA, 1998, p. 80). 

   
____________________   
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O ato de descolonização marca a abordagem triangular, impulsionado a 

virada da arte/educação. A idéia nasceu dos estudos sobre a virada lingüística 

e a virada cultural, dessa forma, atribuindo um papel importante, sobretudo, às 
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linguagens artísticas em relação aos seres humanos com o mundo. A virada 

lingüística atribui o direito de cada pessoa falar e agir a partir da sua cultura, 

exigindo uma redefinição do que é cultura. 

Com a virada veio a ideia de que as obras de artes são construções 

estéticas, históricas, sociais e culturais, redefinindo o papel do arte/educador e 

da própria arte na escola. 

 

1.3 – MODALIDADES ARTÍSTICAS 
 
Para umbom desenvolvimento das crianças, o contato desde os anos 

iniciais com desenhos, pintura, música, dança e teatro, isto é, com as 

diferentes formas de arte é muito importante. Leão (2014, p. 6) diz: 

 
Os responsáveis pelas atividades educativas devem estar preparados 
para entender a arte como ramo do conhecimento no mesmo pé de 
igualdade que os outros componentes curriculares. 

 

1.3.1 - CARACTERÍSTICAS DAS MODALIDADES ARTÍSTICAS 

ARTES 

VISUAIS 

TEATRO DANÇA MÚSICA 

Pintura, 

escultura, 

desenho, 

gravura, 

arquitetura, 

artefato, 

desenho 

industrial, 

representam as 

formas 

tradicionais; 

fotografia, artes 

gráficas, 

cinema, 

televisão, vídeo, 

computação, 

entre outros. 

É a arte que exige a 

presença do corpo, fala e gestual, 

em um espaço organizado como 

representação de cultura e 

conhecimento. O teatro tem como 

fundamento a experiência de vida: 

idéias, conhecimentos e 

sentimento. A sua ação é a 

ordenação desses conteúdos 

individuais e grupais. O teatro pode 

ser introduzido pelas atividades 

lúdicas como os jogos dramáticos, 

para gradualmente compreender a 

atividade teatral como um todo. 

É uma cultura 

que sempre fez parte 

da sociedade 

integrando o trabalho, 

as atividades de lazer 

e as religiões. 

Envolve a atividade 

corporal como pular, 

correr, girar, subir; os 

jogos populares de 

movimento, as 

cirandas, as 

amarelinhas, entre 

outros. 

É um bem cultural 

associado às tradições 

culturais de cada época. Na 

atualidade, as produções 

tecnológicas possibilitam a 

escuta simultâneas do que foi 

e é produzido em termos de  

música através de discos, 

fitas, rádio, televisão, 

computador, jogos eletrônicos, 

cinema, publicidade e outros 

meios. A música é expressa 

por meio de sons, tons e 

ritmos ordenados em uma 

composição harmônica. 
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(Elaborado pela autora) 

 
1.3.2 – A MÚSICA NA EDUCAÇÃO 

 
A música é uma das linguagens artísticas mais presentes na rotina dos 

alunos. Segundo Faria (2001), para a aprendizagem da música, é muito 

importante, o aluno conviver com ela desde muito pequeno. A escola tem um 

papel muito importante na interação da criança com essa manifestação cultural. 

Música é uma atividade essencial na construção da relação do homem com o 

mundo. Ela está presente em tudo, diferenciando-se de cultura para cultura, 

inclusive em uma mesma sociedade. O trabalho com a música ajuda a 

melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a 

memória, beneficiando o processo de alfabetização e raciocínio matemático. 

O desenvolvimento de projetos musicais na escola com as crianças é 

uma forma de envolvê-las com a música e despertar a criatividade e 

imaginação de cada uma. Fazer com que as crianças se envolvam com a 

música faz com que elas estabeleçam condições sensíveis para liberar suas 

diversas manifestações.   
Por sua vez, criar laços entre a “relação sensível” que o aluno 
estabelece com a música popular e outras manifestações musicais 
são, a nosso ver, condições essenciais para construir pontes que lhe 
permitam ampliar o seu universo cultural. (PENNA, 2008,p.179) 

 

 

Sempre reforçando a maneira que se aplica a música dentro da escola, 

para o auxilio do crescimento das crianças, cabe ao educador buscar meios de 

desenvolver determinadas ações com as crianças, pois a música facilita a 

interação dos alunos e professores, mostrando as diferenças socioculturais.   

 

____________________   
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As atividades musicais realizadas na sala de aula não visam formar 

músicos, mas, proporcionar experiência e entendimento da linguagem musical. 

 
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes 
de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, 
por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e 
o silêncio. A música está presente em todas as culturas, nas mais 
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diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, 
manifestações cívicas, políticas etc. (BRASIL, 1998, p. 45). 

 
 
 

 
1.3.3– ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO 

A visualidade tem impacto sobre a aprendizagem. A capacidade das 

crianças de sentir uma imagem é muito presente. É necessário que os 

educadores ensinem a cultura do passado associando com os dias atuais.  

 

O desenvolvimento do aluno nas linguagens visuais requer, 
então, aprendizagem de técnicas, procedimentos, informações 
sobre história da arte, artistas e sobre as relações culturais e 
sociais envolvidas na experiência de fazer e apreciar arte. 
(PCN, 1998, p. 640. 
 
 

Durante toda sua vida a criança explora tudo ao seu redor através do 

tato. Cabe ao educador estimular essa curiosidade desenvolvendo atividades 

que estimule essas características, por exemplo, trabalhando a 

modelagem/arte tridimensional. 

 
Ao perceber e criar formas visuais, está-se trabalhando com 
elementos específicos da linguagem e suas relações no espaço (bi e 
tridimensional). Elementos como ponto, linha, plano, cor, luz, volume, 
textura, movimento e ritmo relacionam-se dando origem a códigos, 
representações e sistemas de significações. (PCN, 1998, p. 64) 
 

 
Como mediadora a arte pode auxiliar a enfrentar muitos problemas. A cultura 
visual contribui para a compreensão do ser humano e das mudanças da 
sociedade, emancipando o homem desde criança até a fase adulta.  
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Uma educação para indivíduos em transição, que construam e 
participem de experiências vivenciadas de aprendizagem, pelas quais 
aprendam a resolver questões que possam dar sentido ao mundo em 
que vivem de suas relações com os outros e consigo mesmo. 
(HERNÁNDEZ, 2007, p. 15) 

   

A arte visual amplia a visão de mundo das crianças envolvendo o ensino 

com a realidade visual em que estão inseridos. Para ampliar essa visão é 
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necessário romper esse olhar pré-estabelecido culturalmente, tornando visíveis 

à dinâmica socializada e fazendo reflexões dos conhecimentos do cotidiano 

dos alunos.  

 

1.3.4 – O TEATRO NA EDUCAÇÃO 
 
O teatro promove oportunidade para que as crianças conheçam as 

diversas culturas em diferentes momentos históricos da sociedade.  

 

“O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só 
função integradora, mas dá oportunidade para que ela se 
aproprie crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e 
culturais de sua comunidade mediante trocas com os seus 
grupos [...]. (PCN, 1997, p. 84) 
 
 

Os alunos observam e confrontam diferentes culturas dentro do teatro. 

Desenvolve a coletividade durante ensaios e a imaginação buscando soluções 

na construção de cenas. Os PCNs ressaltam a importância do teatro. 

 
A imaginação criadora permite ao ser humano conceber 
situações, fatos, idéias e sentimentos que se realizam como 
imagens internas, a partir da articulação da linguagem. Essa 
capacidade de formar imagens acompanha a evolução da 
humanidade e o desenvolvimento de cada criança e 
adolescente. Visualizar situações que não existem abre o 
acesso a possibilidades que estão além da experiência 
imediata. (PCN, 1998, p. 34) 
 

O trabalho com teatro nas escolas deve consistir em resolução de 

conflitos relacionados ao ambiente escolar e a realidade social dos alunos de 

forma lúdica durante os trabalhos cênicos.  

____________________   
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“(...) a importância da diversão justifica-se porque imitar a 
realidade brincando aprofunda a descoberta e é uma das 
primeiras atividades, rica e necessária, no auxilio do processo 
de eclosão da personalidade e do imaginário que constitui um 
meio de expressão privilegiado da criança”. (CAVASSIM, 2008, p. 41) 

 

A dramatização é um recurso pedagógico para o ensino de outras 

disciplinas. Por exemplo, em uma aula de história relatada de forma 

enriquecida com meios de audiovisuais auxilia na conscientização, podendo 
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assim, analisar a situação a partir do seu ponto de vista.Spolin relata que “Se o 

ambiente permitir pode–se aprender qualquer coisa, e se o indivíduo permitir, o 

ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar”. (SPOLIN, 2010, p.3). 

Com isso o educando poderá se desenvolver com maior facilidade.  

 

1.3.5 – A DANÇA NA EDUCAÇÃO 
Para ser compreendida e desfrutada da maneira correta, a dança 

necessita de conteúdos, de acordo com Marques são: 

 
[...] aspectos e estruturas do aprendizado do movimento (aspectos da 
coreologia, educação somática e técnica), disciplinas que 
contextualizem a dança (história, estética, apreciação e crítica, 
sociologia, antropologia, música, assim como saberes de anatomia, 
fisiologia e cinesiologia) e possibilidades de vivenciar a dança em si 
(repertórios, improvisação e composição coreográfica). (2003, p. 31). 

 

Embora às vezes descriminada, a dança possibilita o enriquecimento de 

valores nas relações sociais. Cabe ao educador proporcionar um ambiente com 

estímulos de movimento, utilizando materiais que rolem, texturas e formas, 

para aguçar a percepção.Vygotsky (2005, p.63) afirma que “O crescimento 

intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do 

pensamento, isto é, da linguagem”, promovendo conhecimento. 

Um dos objetivos da dança nos anos iniciais é promover e desenvolver 

suas habilidades naturais, assim as crianças poderão ser capazes de criar e ter 

uma estrutura mais clara com diferentes temas saindo da rotina livresca.  
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A escola necessita fomentar e deixar extravasar os sentimentos dos 
alunos e alunas por meio de outras formas menos livrescas e mais 
verdadeiras. Pensamos que a educação pela arte e pelo movimento 
facilitará o desenvolvimento dos indivíduos por meio da criatividade e 
da expressão pessoal (VARGAS, 2007, p. 39) 

 

A dança envolve diferentes contextos e conceitos diferentes. De acordo 

com Ferreira (2002, p. 97-99) a dança passa pelos seguintes domínios:  

 
 Psicológicos (melhorar a autoconfiança, formar a autoconsciência, 
fortalecer a imagem da sua personalidade). Motricidade ( melhorar a 



10 
 

postura, a movimentação e a habilidade, melhorar a capacidade de 
coordenação, prender as formas de danças com todas variações, 
melhorar a habilidade de movimentar a cadeira de rodas no ritmo da 
música). Sociais (melhorar a capacidade de comunicação e ter 
alegria em fazer contatos, melhorar a capacidade de cooperar, a 
prontidão para trabalhar em grupo a criatividade).Saúde física 
(melhorar a função cardiovascular, ativar a capacidade física em 
geral, compensar a deficiência de movimentos). 

 
Assim a dança tem um papel atuante quando bem orientada e aliada 

com o lúdico, fazendo com que as crianças compreendam as pessoas que lhes 

cercam.  

 

2-  METODOLOGIA 
O trabalho realizado é de pesquisa qualitativa, por meio da qual, buscou-

se colher, organizar e apresentar dados para analisar o tema abordado. 

Através de alguns autores foi possível constatar a problemática em questão e 

refletir sobre as propostas para que coloquem em prática as teorias abordadas 

por: Barbosa (2003), Leão (2014), Ferreira (2002) e outros.  

 
3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A oportunidade do ensino de artes nas escolas auxilia no processo de 

desenvolvimento das crianças, de acordo com os PCNs (1998) o trabalho com 

a arte ajuda na interação com o outro e na percepção das diferenças culturais e 

seus significados. 
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O aluno desenvolve sua cultura de arte fazendo, conhecendo e 
apreciando produções artísticas, que são ações que integram o 
perceber, o pensar, o aprender o recordar, o imaginar, o sentir, 
o expressar, o comunicar. PCNs (1998, p. 19) 

 
 

O trabalho com arte tem um papel fundamental, envolvendo aspectos 

cognitivos, sensíveis e culturais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9.394/96 veio garantir este espaço à educação. A escola é um meio onde 

construímos melhores cidadãos com auxilio do lúdico, assim, trabalhando 

comum leque de opções que a arte nos disponibiliza.  
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Sendo a escola o primeiro espaço formal onde se dá o 
desenvolvimento de cidadãos, nada melhor que por aí se dê o 
contato sistematizado e iluminador com o universo da arte e suas 
linguagens. Contudo, o que se percebe é que o ensino da arte está 
relegado ao segundo plano ou, simplesmente, é encarado como mera 
atividade de lazer e recreação, notadamente nas primeiras séries do 
ensino fundamental. (LEÃO, 2014,p.4). 

 
 

Dessa forma os educadores precisam acreditar nas crianças, mesmo 

com as mais diversas dificuldades, tanto na escola, quanto no dia a dia dos 

alunos, que eles são capazes deproduzir. 

 
Pensamos que, cabe a cada escola a elaboração de um projeto 
político-pedagógico, com base num amplo e aprofundado processo 
de conhecimento da Arte, análise e proposição de alternativas, cuja 
elaboração demanda a participação efetiva de todos os envolvidos: 
comunidade, pais, alunos e professores. (VIEIRA, 2006. p185). 
 
 
 
 

A escola que proporcionará oportunidades e relações com os campos de 

conhecimento de arte para com os alunos. Para aplicação efetiva é necessário 

poder contar com recursos com qualificação, isso implica, valorização do 

educador e ações de formação continuada, além de recursos materias  

 
3.1 -  ENSINO DA ARTE  NO CURRÍCULO ESCOLAR 
 

Mesmo com discursos que oferecem um currículo igual par todos, é 

sabido que a escola ainda reproduz a desigualdade. Embora natural a ideia de 

currículo como a seleção do conjunto de conhecimentos para serem ensinados, 

cabe ressaltar que esta seleção não deve ocorrer de forma neutra. Durante 

esse procedimento é considerada a concepção de homem, sociedade e 

educação. Apple (1991, p.59) diz: 

 
A educação está intimamente ligada à política da cultura. O currículo 
nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 
modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é 
sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de 
alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento 
legítimo. É o produto das tensões, conflitos e concessões culturais, 
políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo. 
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 O currículo se torna legitimo por meio de objetivos que se pretende 

alcançar, nos planos pedagógicos, no espaço escolar, na postura do professor, 

na formação dos sujeitos como cidadãos.  

Também há a presença do currículo oculto, que consiste em relações não 

objetivas/explicito, mas que se manifesta de forma subliminar.  

 
Fazem parte do currículo oculto, assim, rituais e práticas, relações 
hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar o espaço e 
o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por grupamentos e 
turmas, mensagens implícitas nas falasdos(as) professores(as) e nos 
livros didáticos. São exemplos de currículo oculto: a forma como a 
escola incentiva a criança a chamar a professora (tia, Fulana, 
Professora etc.); a maneira como arrumamos as carteiras na sala de 
aula (em círculo ou alinhadas); as visões de família que ainda se 
encontram em certos livros didáticos (restritas ou não à família 
tradicional de classe média) (MOREIRA; CANDAU, 2007, p.18-19). 

 

 

 

Em relação aos saberes relacionados ao ensino de arte é importante 

ressaltar os conhecimentos oriundos da arte enquanto prática social.  O 

entendimento da arte enquanto prática social possibilita estabelecer os 

fundamentos para a prática de ensino da arte.   

 
Entender “[...] todo o panorama social, político, histórico cultural em 
que [a arte] foi produzida; como ela se insere no momento de sua 
produção e como esse momento se reflete nela. Pensar a Arte como 
objeto de conhecimento é fundamental para subsidiar o trabalho do 
professor. (VENTRELLA; GARCIA, 2006, p.10) 

 

 

Um ambiente educativo com matérias que possibilite o acesso ao 

conhecimento da arte, fazendo com que as imagens se tornem fundamental. A 

contextualização da história da arte e a apreciação artística favorecem na 

formação de sujeitos críticos.  

 
Apreciação artística e história da arte não têm lugar na escola. As 
únicas imagens na sala de aula são as imagens ruins dos livros 
didáticos, as imagens das folhas de colorir, e no melhor dos casos, as 
imagens produzidas pelas próprias crianças. Mesmo os livros 
didáticos são raramente oferecidos às crianças porque elas não têm 
dinheiro para comprar livros. O professor tem sua cópia e segue os 
exercícios propostos pelo livro didático com as crianças (BARBOSA, 
2013, p.172). 
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Além das linguagens artísticas (música, dança, teatro e artes plásticas) é 

necessário envolver outros elementos que faça parte do universo artístico.  

 
Hoje, além das pinturas, gravuras e esculturas é possível trabalhar 
com vídeos, artes gráficas, programas de computador, etc. Para 
produzir, o aluno precisa conhecer os elementos que compõem as 
artes visuais, como ponto, linha, volume, textura, cor, luz. Também 
precisa experimentar diversos materiais como papéis, tintas, argila, 
máquinas fotográficas. Além disso, poderá apreciar e estudar obras 
de arte, de modo que aprenda a unir todos esses conhecimentos para 
se expressar, mas para isso é muito importante a mediação do 
professor (COLETO, 2010, p.148). 

 

Enfim, entende-se que o conhecimento e mediação do professor são 

fundamentais para promover intervenção de qualidade, estabelecendo uma 

relação professor e aluno para um bom desenvolvimento no conteúdo (arte).  

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Analisando a trajetória da arte no currículo é possível perceber que 

apesar de todos os avanços, ainda há um grande caminho para ser percorrido, 

não em relação normativa, mas em relação às condições e objetivos para que 

o ensino possa ser efetivo com qualidade.  

É pertinente repensar o currículo escolar, para que possa oferecer 

metodologias e materiais adequados para as propostas no campo de ensino de 

aprendizagem em arte, e considerar, valorizar o conhecimento dos educadores. 

O instrumento principal para transformações da área de arte na escola é 

o educador. Ele é o diferencial, é quem pode colaborar com a eficácia dos 

conteúdos. É necessário enquanto profissional entender a importância da sua 

posição e compromisso em sala de aula, é claro, em parceria com a instituição 

de ensino para melhoria na qualidade de ensino 
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