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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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atores que fazem da rua seu local de atuação cultural. O espaço da rua implica 
uma dinâmica própria que envolve diferentes formas e estratégias de se relacio-
nar com o público, de cativar e manter sua atenção, de afetá-lo. Em específico, 
cada linguagem abrange desdobramentos diferenciados para seus fazeres artísti-
cos nas ruas. Ao projetar uma sequência didática, pode-se partir do geral para o 
específico, o caminho inverso ou propor situações de aprendizagem nas quais a 
presença dos aspectos gerais e específicos se movimentem em conjunto.

Em Arte, os campos conceituais não são formados por rígidas fronteiras, 
sendo complementares, interpenetram um ao outro. O campo global se dá na 
inter-relação dos locais que, sem perder a conexão com o todo, acabam por 
constituir glocais4 e não espaços isolados. Dessa maneira, os campos concei-
tuais são propostos de modo não hierárquico: não há território central ou 
com maior peso que outros. 

Nas indicações de objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento, seguimos a mesma proposta dos campos conceituais. Cada um 
deles indica uma ênfase, o que não quer dizer que um conceito não apareça ao 
se enfatizar outro. Por exemplo, ao abordar saberes e elementos das linguagens 
artísticas, pode-se propor experimentações e fomentar o campo de processos de 
criação, mas a ênfase permanece no campo conceitual de linguagens artísticas. 
Os objetivos seguem o mesmo princípio. Um objetivo indicado em um ano pode 
ressurgir em outro, mas com uma ênfase diferente. Peirce, em livro publicado por 
Santaella (1994), defende que o pensamento cresce continuamente. Nesse cres-
cer, ocorrem repetições enquanto novas conexões são formadas. O próprio ato de 
repetir já pressupõe diferença e não uma volta ao mesmo tal e qual. Assim, pen-
samos o currículo de Arte como um crescer, num processo que envolve novida-
des e retomadas, conhecimento e reconhecimento, respeitando tempos e estados.

Da forma como propomos este currículo, podemos pensar tanto a área 
de uma forma global, quanto nas especificidades de cada linguagem artísti-
ca. Consequentemente, a Arte na rede de escolas municipais da Cidade de São 
Paulo poderá usufruir de uma base que abrange a todas as unidades escolares e, 
simultaneamente, preservar a diversidade de desdobramentos curriculares locais. 
Ações para a melhoria da qualidade do ensino de Arte poderão, portanto, ser 
elaboradas globalmente sem comprometer as singularidades de cada contexto.

Para cada ciclo foi concebido um quadro geral de objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento, evidenciando a inter-relação entre as linguagens em uma sín-
tese de objetivos comuns que apontam para um processo de ensino e de apren-
dizagem de Arte mais amplo. Estão igualmente salientadas as especificidades de 
cada linguagem em quadros de objetivos por ano de cada ciclo de aprendizagem.

Importante ressaltar que o Currículo da Cidade incorporou os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), pactuados na Agenda 2030 pelos países-
-membros das Nações Unidas, como temas inspiradores a serem trabalhados de 
forma articulada com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento nos dife-
rentes componentes curriculares. Nos quadros de objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento há uma correspondência com os ODS relevantes para aquele 

4. Tomamos emprestado da 
Sociologia o termo “glocal”, mas  
não para nos referirmos aos nós  
de interação entre o local (social, 
econômico) e a globalização,  
e sim para afirmar a presença  
do que é global/geral imbricado  
no que é local/específico no  
pensamento curricular territorial.
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objetivo, seja do ponto de vista temático quanto sob o olhar metodológico e de 
abordagens inovadoras de aprendizado.

Formas de integrar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com 
os ODS na prática escolar serão detalhadas no documento de orientações didá-
ticas dos diferentes componentes curriculares. Educadores e estudantes são 
protagonistas na materialização dos ODS como temas de aprendizagem e têm 
ampla liberdade para também criar projetos autorais a respeito, assim como 
buscar  parceiros, com o objetivo de promover maior cooperação entre os dife-
rentes atores sociais e da comunidade escolar na geração e compartilhamento 
do conhecimento e prática.
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CICLO DE ALFABETIzAÇÃO

 
Campos Conceituais no Ciclo de Alfabetização

A iniciação em Arte no Ciclo de Alfabetização partirá da perspectiva de apresentar, 
conhecer, perceber, experienciar e vivenciar, na interação dos estudantes com diver-
sas práticas, construindo conhecimentos, valores e habilidades. A Arte na infância 
durante o Ciclo de Alfabetização preocupa-se em expandir as relações e propiciar 
o contato artístico consigo, com o outro e com o meio. Há uma ênfase maior nas 
experiências e processos de criação durante o processo de alfabetização e construção 
de conhecimento em Arte. Na contextualização, por exemplo, as escolhas de obras, 
referenciais e assuntos podem surgir dos processos vividos pelos estudantes.

qUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIzAGEM E DESENVOLVIMENTO  
COMUNS AO CICLO DE ALFABETIzAÇÃO5

Campos Conceituais Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS

Artes Visuais
Dança
Música
Teatro

(EFCALFA01) Apresentar, conhecer e diferenciar as linguagens da arte e seus 
elementos constitutivos, construindo conhecimentos, valores e ampliando culturas. 

EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA 
E ESTÉSICA

(EFCALFA02) Vivenciar, experienciar e pesquisar procedimentos, materialidades,  
o corpo expressivo e a ambiência em experiências artísticas e estésicas.

PROCESSO DE CRIAÇÃO (EFCALFA03) Perceber os processos de criação culturalmente vividos em visão 
aberta e crítica, superando estereótipos e preconceitos em arte e exteriorizando 
pensamentos, emoções e sensações elaboradas a partir da compreensão  
de processos poéticos.

SABERES E FAZERES 
CULTURAIS

(EFCALFA04) Expandir relações e propiciar o contato artístico e estésico consigo, 
com o outro, com o meio, com as produções artísticas e com o patrimônio cultural, 
ampliando saberes em arte e cultura pela investigação crítica e curiosa.

 

5.  A sigla EFCALFA refere-se a: EF - Ensino Fundamental; C - Objetivos Comuns; ALF - Ciclo de Alfabetização; A - Arte
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CICLO INTERDISCIPLINAR

Campos Conceituais no Ciclo Interdisciplinar
Neste ciclo, a relação da Arte não ocorrerá somente interdisciplinarmente, mas 
de maneira intradisciplinar. O professor de Arte trabalha com todas as lingua-
gens, possibilitando que elas se movimentem dentro e fora da linguagem, visando 
à reflexão, à repercussão em si e no outro e ao diálogo entre as áreas e os compo-
nentes curriculares, observando: o contexto, a ampliação de saberes e as relações. 

qUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIzAGEM E DESENVOLVIMENTO  
COMUNS AO CICLO INTERDISCIPLINAR6

Campos Conceituais Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS

Artes Visuais
Dança
Música
Teatro

(EFCINTA01) Reconhecer e explorar a inter-relação dos elementos das linguagens 
artísticas e a relação da arte com temas de relevância social e com o hibridismo da  
arte contemporânea.

(EFCINTA02) Conhecer contribuições de outras áreas para a experiência artística e 
estésica.

EXPERIÊNCIA  
ARTÍSTICA  
E ESTÉSICA

(EFCINTA03) Compreender e experimentar processos criativos de classificações, 
prática de colecionismo, curadoria, catalogações, coleções de arte e processos 
criativos de categorização (de objetos, formas, gestos, movimentos, acervos  
pessoais e coletivos). 

(EFCINTA04) Vivenciar, perceber e refletir acerca das diferenças das experiências 
artísticas e estésicas (poéticas, sensoriais, formais etc.) por meio da variação de 
espaços, materialidades e possibilidades expressivas.

PROCESSO  
DE CRIAÇÃO

(EFCINTA05) Perceber processos de criação na pesquisa, na leitura e na 
experimentação artística.

(EFCINTA06) Desenvolver projetos artísticos articulados a temas, conceitos e poéticas 
pessoais.

SABERES E FAZERES 
CULTURAIS

(EFCINTA07) Investigar as relações da arte com outras áreas e ciências 
(interdisciplinaridade e transdisciplinaridade).

(EFCINTA08) Conhecer, pesquisar e refletir acerca da produção cultural de diferentes 
grupos, etnias e contextos.

(EFCINTA09) Estabelecer relações entre as produções artísticas registradas na história 
da arte e nas produções contemporâneas.

 

6.  A sigla EFCINTA refere-se a: EF - Ensino Fundamental; C - Objetivos Comuns; INT - Ciclo Interdisciplinar; A - Arte
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ciclo autoral

CICLO AUTORAL

Campos Conceituais no Ciclo Autoral
Após a iniciação realizada no Ciclo de Alfabetização e as vivências artísticas relacio-
nadas a outras áreas do conhecimento e com o meio no Ciclo Interdisciplinar, o Ciclo 
Autoral possibilita ao estudante a experiência de apropriar, pertencer, estar e ser não 
somente no contexto escolar, mas na sua relação com a sociedade a que pertence. 

qUADRO DE OBJETIVOS DE APRENDIzAGEM E DESENVOLVIMENTO  
COMUNS AO CICLO AUTORAL7

Campos Conceituais Objetos de Conhecimento Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento

LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS

Artes Visuais
Dança
Música
Teatro

(EFCAUTA01) Investigar a arte enfatizando seus aspectos poéticos,  
críticos e conceituais.

(EFCAUTA02) Vivenciar linguagens a partir da compreensão e criação artística  
para o desenvolvimento de poéticas pessoais.

(EFCAUTA03) Conhecer diferentes ocupações profissionais e outras formas  
de atuação no mundo da arte.

(EFCAUTA04) Conhecer formas coletivas do fazer artístico e suas características: 
trabalho colaborativo, coletivos, grupos, companhias, clubes de arte, pontos  
de cultura e outros.

EXPERIÊNCIAS  
ARTÍSTICA E ESTÉSICA

(EFCAUTA05) Vivenciar, experienciar, pesquisar e fruir experiências  
artísticas e estésicas individuais e em grupo.

(EFCAUTA06) Criar individual e coletivamente percebendo as formas  
de participação e de processos colaborativos.PROCESSO DE CRIAÇÃO

(EFCAUTA07) Criar a partir de conceitos percebendo a relação  
forma-conteúdo no fazer artístico, com suas poéticas e materialidades. 

SABERES E FAZERES 
CULTURAIS

(EFCAUTA08) Investigar as relações entre arte e sociedade, a atuação  
dos artistas na sociedade e no mercado de trabalho.

(EFCAUTA09) Conhecer a arte engajada, expressão de grupos e minorias.

(EFCAUTA10) Investigar o papel da arte enquanto expressão, discurso  
e meio de transformação social.

 

7.  A sigla EFCAUTA refere-se a: EF - Ensino Fundamental; C - Objetivos Comuns; AUT - Ciclo Autoral; A - Arte
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