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O pensamento curricular territorial no 
ensino de Arte aponta caminhos, sendo o pro-
fessor o autor do percurso. É ele quem traça os 
mapas, vislumbra as trajetórias e planeja a via-
gem que fará junto aos estudantes por entre os 
campos conceituais de processos de criação, 
linguagens artísticas, saberes e fazeres cultu-
rais e experiência artística e estésica.

A orientação do trajeto se dá por meio de proje-
tos, que indicam os caminhos e pontos de parada. Há 
um manancial de conceitos que envolvem o ensino de 
Arte como interculturalidade, cultura visual, transdis-
ciplinaridade, acessibilidade, descolonização, diferen-
ças, contemporaneidade, mediação cultural, interações 
significativas, pluralidade, entre outros. Antes de ela-
borar um projeto, é salutar conhecer quais as ideias que 
inspiram e buscam afirmar os direcionamentos para o 
ensino de Arte atual. 

O diagnóstico também se apresenta como um 
importante aliado para indicar caminhos. Conhecer 
a realidade da escola, seus estudantes, seus desafios, 
recursos materiais disponíveis e espaços convencionais 
e alternativos colaborará para criação de projetos que 
dialoguem com as necessidades e desejos evidenciados.

A metodologia é construída por cada professor, 
articulando-a às propostas curriculares vigentes. Nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (1997), 
ficam evidentes três aspectos que envolvem o ensino 
de Arte: a experiência do fazer, do fruir e do refletir 
sobre contextos e conhecimentos que envolvem o 

objeto de estudo. A referência à abordagem triangular 
de Ana Mae Barbosa (2011) - proposta em contínuo 
processo de reelaboração, inclusive por parte da auto-
ra – é inegável e continua a ser um emblema do ensi-
no de Arte no Brasil.

A abordagem triangular já foi equivocadamente 
desenvolvida como uma proposta sequencial de proce-
dimentos: primeiro realiza-se a leitura/fruição, depois 
se contextualiza a obra ou o conjunto de obras e, então, 
caminha-se para o fazer artístico. É precisamente essa 
sequência o que a proposta não é. De um vértice de 
um triângulo pode-se ir a qualquer outro ou pode-se, 
ainda, permanecer onde está. Podemos ir da leitu-
ra para o fazer, retornar à leitura, contextualizar, ler e 
contextualizar novamente, propor um outro processo 
de criação e contextualizar durante o processo. São 
inúmeras as possibilidades.

Além dos documentos oficiais, deparamo-nos com 
uma série de propostas metodológicas que influenciam 
o modo de pensar o processo de ensino e de aprendi-
zagem na escola. Agregando ao pensamento territorial 
elaborado por Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque 
(2012) e à abordagem triangular de Ana Mae Barbosa 
(2011), podemos citar a proposta de projetos de traba-
lho, difundida em especial, por Fernando Hernández 
(2000). O educador espanhol aponta caminhos para a 
criação de projetos, tais como a realização de sonda-
gens com os estudantes (para diagnosticar seus interes-
ses e integrá-los ao projeto), o incentivo à autonomia 
deles e a criação de recursos para o registro do proces-
so (portfólios e diários de bordo). Podemos encontrar 
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também a proposta de trabalhar a partir de projetos, 
alinhada ao pensamento curricular territorial, em 
Martins, Picosque e Guerra (2010).

Tal como propomos o foco no processo de cria-
ção, sem visar apenas produtos finais, consideramos a 
avaliação como processo. A avaliação processual ocor-
re ao longo de todo o percurso de ensino e aprendi-
zagem. Nela os portfólios, diários de bordo, protoco-
los e outras formas de registro e acompanhamento do 
processo cumprem um papel central. São espaços de 
reflexão para seguir adiante e, por meio deles e outros 
indicadores, a avaliação processual passa a abranger a 
geração de outras ações e novos projetos.

Um ponto em comum das diversas propostas é o 
papel do diálogo no processo de ensino e de aprendiza-
gem. Desde o planejamento até o desenvolvimento dos 
percursos educacionais, é importante estabelecer o diá-
logo com os estudantes, comunidade, colegas professo-
res e demais parceiros da escola e da Rede Municipal de 
Ensino. O planejamento é outro aspecto fundamental. 
Por meio dele, vislumbramos, antecipadamente, quais 
recursos, parcerias, contatos e estratégias precisarão 
ser buscadas ou acionadas durante o percurso (ainda 
que rotas possam ser replanejadas durante o processo).

Há, ainda, outros autores, propostas metodológi-
cas e questões que nos ajudam a pensar o processo de 
ensino e de aprendizagem. Cada professor traz con-
sigo todos os diálogos que estabeleceu com pensado-
res e saberes ao longo de seu ininterrupto processo 
formativo – saberes que vão desde concepções gerais 
sobre o ensino de Arte a propostas específicas de uma 
linguagem artística. Assim, nutrido de experiência e 
saberes sempre em movimento, em diálogo com seu 
contexto e com os documentos oficiais que regem o 
ensino de Arte, o professor cria, propõe e aciona a 
Arte no universo escolar. 
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