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política etc.) e à leitura, em um dinamismo dialógico que acolhe vozes de estu-
dantes e de docentes, da comunidade e outros parceiros da escola.

A experiência artística na escola promove o exercício da liberdade, tanto 
na forma de acesso aos signos culturais quanto em seu aspecto criativo. Uma 
linha em um projeto de trabalho didático pode ser a linha riscada, pintada, 
esticada, dobrada, marcada com um gesto, traçada na trajetória de um movi-
mento, a linha do tempo, das pautas da partitura, da faixa de pedestre, dos 
fios de alta tensão, dos fios da instalação e, inclusive, dos fios de nosso cabelo. 
A Arte lida com a potência latente, com o que poderá ser: um novo olhar, 
outra interpretação ou uma invenção.

Ao ensinar e aprender Arte no Ensino Fundamental, traçamos uma rota, mas 
não podemos prever todos os acasos, surpresas e novas rotas que possam emergir 
no processo, pois o ponto de partida da Arte é o mundo, mas seu território é o 
universo e tudo que nele existe, todas as suas múltiplas possibilidades e o que está 
para existir. Como trazê-la para dentro da escola com tempos e espaços determi-
nados? Eis o grande desafio de um currículo!

CAMPOS CONCEITUAIS:  
UMA PROPOSTA TERRITORIAL DO CURRÍCULO DE ARTE

Um vasto campo permeado de vida. Tal como na natureza, na qual encontramos 
uma variedade imensurável de campos, assim é a Arte. O campo é um ambiente 
habitado por diferentes espécies de plantas e animais, com paisagens compostas 
por sons, cores, formas, texturas, cheiros e temperaturas. Cada campo é um esta-
do, sempre em movimento e transformação. Árvores ancestrais convivendo com 
brotos que acabaram de romper a terra em busca do sol. Animais que chegam de 
outros territórios e que, depois de se ocupar algum tempo, vão para novos cam-
pos. Os recursos hídricos e a topografia variam de acordo com cada ambiente e 
com o momento de cada um deles. 

Pensar o campo nos ajuda a pensar e a olhar a Arte, na qual coabitam muitos 
campos, com permutas, trocas e intercâmbios constantes de tudo o que os consti-
tui. O campo1 é uma imagem poética e conceitual que permite um olhar espacial 
para a vastidão da Arte nas escolas.

Quando cruzamos tempo e espaço, encontramos um estado, único e singu-
lar no ponto do cruzamento. Essa analogia também nos ajuda a olhar e pensar 
o componente curricular de Arte, como um conjunto de campos, cujo territó-
rio se modifica no tempo.

O pensamento curricular territorial no ensino de Arte tem seu desenvol-
vimento atrelado às pesquisas e trabalhos de Mirian Celeste Martins e Gisa 
Picosque (2012). Esse pensamento nos permite pensar conceitualmente sobre o 
componente de Arte em sua totalidade. Conceber o currículo como um espa-
ço tridimensional amplia as potencialidades, antes limitadas pela linearidade.  

1. A proposta dos campos como 
estados se inspira na proposta de 
Helena Katz (2005) do corpo como 
estado momentâneo de informações 
que se modificam continuamente. 
Com isso, propomos deslocar a soli-
dez daquilo que é para a plasticidade 
daquilo que está.

book.curriculo SME_ARTE_AF.indb   67 05/02/18   15:35



68 currículo da cidade

A concepção do currículo de Arte não se apoia no aspecto cronológico (sequen-
cialmente histórico), mas, de forma mais abrangente, no aspecto geográfico. 

Dessa maneira, inspirados nessas autoras, apresentamos um currículo com 
campos conceituais no lugar de eixos, diferentemente de como foi adotado nos 
outros componentes curriculares, pois consideramos os campos conceituais 
como espaços em permanente relação, preenchidos e atravessados pelas lingua-
gens artísticas e seus conhecimentos singulares não lineares.

Esse conceito vai ao encontro da proposta de currículo espiral, indicada em 
todos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que possibilitam aos 
docentes uma visão de progressão no próprio ano e entre os ciclos de aprendiza-
gem. O pensamento territorial aponta também para uma visão de currículo que 
assume idas e vindas, desenvolvimento, aprofundamento e retomadas. Os objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento não são exclusivos de um ponto do currículo 
(4º ano do Ciclo Interdisciplinar, por exemplo), podendo aparecer em diferentes 
momentos. Com isso, um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que tenha 
sido abordado em um momento, não exclui a possibilidade de ser revisitado mais 
adiante. A questão que se coloca é a ênfase em certos objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento durante o percurso de aprendizagem dos estudantes. Essa tam-
bém é uma forma de se reforçar a plasticidade do currículo de Arte.

A definição dos campos conceituais se deu por meio da busca de diálogo 
do documento  Direitos de Aprendizagem dos Ciclos Interdisciplinar e Autoral: 
Arte (SÃO PAULO, 2016) com as discussões trazidas pela Base Nacional Comum 
Curricular, doravante, BNCC. A partir desse estudo, foram estabelecidos qua-
tro campos conceituais, que atuarão nas quatro linguagens artísticas durante o 
mesmo número de bimestres do ano letivo.

 

Direitos de aprendizagem base nacional Comum 
Curricular (bnCC)2

Campos Conceituais

Processos de criação Criação Processos de criação

Conhecimento e linguagem
Crítica

Linguagens artísticas

Práxis social

Reflexão

Inter-relação na interdisciplinaridade Saberes e fazeres culturais

Expressão artística e estética

Estesia

Experiências artísticas e estésicasExpressão

Fruição
2. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar. Terceira versão. Brasília: MEC, 2017. Disponível 
em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 23 Junho. 2017.
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Encontramos, portanto, nos campos conceituais a herança conceitual daqueles 
que foram base para sua elaboração. Em resumo, processos de criação referem-se 
especialmente ao fazer artístico sob uma visão que não o restringe ao produto final, 
mas entende a Arte como um processo, no qual há um desdobrar-se sobre a poéti-
ca da matéria e das ações. Este campo conceitual refere-se tanto aos processos de 
criação dos estudantes quanto ao estudo dos processos de criação dos artistas, 
sublinhando a pesquisa (de materiais, temas, conceitos, referenciais, referências 
bibliográficas etc.), a imaginação, a experimentação, a repetição, o ensaio, o deva-
neio, os esboços e tantos outros elementos que constituem o processo de criar. 
Linguagens artísticas se voltam para o estudo das diferentes linguagens da Arte, 
suas conexões e hibridismos, seus elementos, aspectos poéticos e conceituais, a 
relação forma-conteúdo na Arte, a materialidade das obras, a leitura crítica da arte 
e sua contextualização. As dinâmicas sociais e culturais da Arte se encontram parte 
em linguagens artísticas e parte em saberes e fazeres culturais, que, para se desdo-
brar e refletir sobre ela, vale-se de outras áreas de conhecimento como História da 
Arte, Literatura, Antropologia, Sociologia da Arte, Psicologia da Arte, Geografia, 
Ciência, Matemática, entre outras, caracterizando como o principal (mas não 
exclusivo) território de inter e transdisciplinaridade. Nele também marcam a histó-
ria e cultura afro-brasileira e indígena, e as questões relacionadas ao patrimônio 
artístico e cultural. Em experiências artísticas e estésicas, contrapomos a “busca 
do belo” no ensino de Arte e focalizamos a estesia3, “uma capacidade que permite a 
percepção, através dos sentidos, do mundo exterior (...) que suscita em absoluta 
singularidade uma experiência sensível com objetos, lugares, condições de existên-
cia, seres, comportamentos, ideias, pensamentos, conceitos” (MARTINS; 
PICOSQUE, 2012, p. 35). O que difere as experiências artísticas das estésicas é a 
intenção. Conforme descreveu John Dewey (2010), podemos ter uma experiência 
significativa no contato com a natureza, mas é a intenção poética que confere a 
uma experiência seu caráter artístico. A experimentação de procedimentos artísti-
cos, improvisações, a exploração da materialidade e dos elementos das diferentes 
linguagens e a fruição artística (assim como a nutrição estética e a vigília criativa) 
são enfatizados neste Campo Conceitual.

OBJETIVOS DE APRENDIzAGEM  
E DESENVOLVIMENTO NO CURRÍCULO DE ARTE

Os campos conceituais: processos de criação, linguagens artísticas, saberes e faze-
res culturais e experiências artísticas e estésicas são propostos como os conceitos 
que transversalmente compõem o componente curricular de Arte. Assim, cada 
linguagem artística sustenta suas especificidades e, ao mesmo tempo, transita por 
conceitos gerais de toda área.

Observemos, como exemplo, a Arte nas ruas no campo conceitual dos sabe-
res e fazeres culturais. Temos músicos, dançarinos, performers, malabaristas e 

3. “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”  
(BRASIL, 2017, p. 152).
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