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RESUMO 

Esse estudo teve como objetivo verificar junto aos docentes que lecionam Arte na rede 
pública, e discente do ensino médio a possibilidade de institui um curriculo baseado nas 
competências profissionais da realidade do estado de Sergipe. Para alcançar o objetivo 
utilizou-se uma metodologia quantitativa-qualitativa, com o paradigma interpretativo. As 
amostras de professores e alunos foram probabilísticas: 18 professores e 663 alunos das 
escolas estaduais de Aracaju de ensino médio. Para a coleta de dados foram gerados dois 
questionários, onde o principal foi validado por dez especialistas do Brasil e Espanha. O 
resultado apontou um grande paradoxo: de um lado uma proposta curricular do Estado, e do 
outro uma prática de ensino de Arte desarticula com o sistema educacional brasileiro.  
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ABSTRACT 

This research aimed to verify, along with the art teachers from the public net, and with high 
school students, the possibility to institute a curriculum based in the professionals from the 
reality of Sergipe estate. To achieve the objective a quantitive-qualitative methodology was 
used, alongside the interpretative paradigm. The samples of teachers and students were 
probabilistic: 18 teachers and 663 high school students from public schools of Aracaju. For 
the data collection, two surveys were generated, and the main one was measured by ten 
specialists from Brazil and Spain. The result pointed a great paradox: from a side was the 
curricular proposal of the State and in the other was the disjointed practice of art education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais seguem após a Lei de Diretrizes e Bases da 

educação / 96. Neles, estão contidas, referências educativas comuns para o processo de ensino 

de todas as disciplinas que fazem parte da matriz nacional. Tanto os critérios de avaliação, 

como a metodologia, os objetivos e os conteúdos são sugeridos naqueles documentos. Foi na 

busca dessa demarcação que a Secretária Estadual de Educação (SEED) em 1998 impulsionou 

a elaboração da proposta curricular de Arte do Estado de Sergipe, juntamente com um grupo 

de professores que atua nessa área da rede estadual. Nesse processo de construção da diretriz 

estadual, foram consideradas as experiências e expectativas dos professores e técnicos 

especializados nas linguagens artísticas.  

Não cabe dúvida, a já referida proposta configurou-se como um grande avanço para o 

ensino da arte sergipana. E, como tal, capta e traduz os indicativos da LDB e dos PCN que, 

por sua vez, abriram um leque de possibilidades para a elaboração das propostas, porque 

diante da pluralidade cultural nacional certamente surgiram diversas propostas curriculares. 

Cada uma respeitando o núcleo comum da disciplina. E respeitando o espaço estabelecido 

para os conteúdos diversificados que devem ser agregados pela própria comunidade. A 

proposta de Arte do estado de Sergipe foi implementada nas escolas em 2002, após vários 

estudos. E paralelamente, após implementação da proposta, a SEED disponibilizou um apoio 

teórico-pedagógico para professores de Arte que por ventura tivessem alguma dúvida a 

respeito do documento. E também se necessitasse de apoio pedagógico. 

 Buscou-se uma reflexão sobre a práxis do ensino da Arte nas escolas públicas 

estaduais de Aracaju, desencadeando na pesquisa de doutorado para um estudo mais profundo 

sobre essa problemática, e consequentemente sugerindo uma nova possibilidade de ensino-

aprendizagem. Diante do exposto perguntou-se: 

Responde o modelo atual de currículo de Arte nas escolas públicas de Aracaju as 

competências profissionais exigidas tanto pelo Estado Brasileiro como por as demandas que a 

atividade profissional real exige? 
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Intencionou-se responder essa pergunta de investigação com as seguintes hipóteses:  

• A prática de ensino de Arte nas escolas públicas de Aracaju é diferente das diretrizes 

que os PCN estabelecem. 

• As necessidades curriculares de Arte que as escolas de Aracaju oferecem não são as 

que requerem os profissionais que trabalham na vida real. 

Em consonância com as hipóteses apresentaram-se as seguintes variáveis e suas 

categorias: dependente e independente: a prática de ensino de arte na escola e diretrizes que os 

PCN estabelecem, respectivamente. A referida pesquisa estabeleceu relação entre duas 

variáveis e respondeu a pergunta problema perseguindo vários objetivos. Donde o geral foi 

determinar os indicadores necessários para a elaboração de um currículo de Arte para as 

escolas púbicas estaduais de Aracaju que esteja adaptado aos PCN assim como as demandas 

que os profissionais em ativo requerem. E dentre os objetivos específicos: verificar junto aos 

docentes que lecionam Arte na rede pública, e discente do ensino médio a possibilidade de 

institui um curriculo baseado nas competências profissionais da realidade do estado de 

Sergipe. 

Para o alcance do objetivo, definiu-se a fundamentação metodológica da pesquisa  

seguindo o desenho a seguir: a investigação foi de caráter quantitativo e qualitativo, já que se 

utilizou questionários com valoração quantitativa. Aplicou-se uma análise estatística com o 

programa SPSS 15 para Windows. A vertente qualitativa se desenrolou analisando as 

questões abertas do questionário aplicado aos professores de arte. Para tanto foi elaborado 

categorias conceituais. Os instrumentos submeteram-se as correspondentes provas de 

validação e confiabilidade, assim como a realização da prova piloto oportuna. Toda 

investigação foi dentro dos enfoques interpretativo. Ainda para o alcance do objetivo essa 

pesquisa adotou um estudo correlacional. Onde o estudo teve como objetivo avaliar a relação 

entre dois as duas variáveis: a prática do ensino de Arte e as diretrizes que os PCN 

estabelecem para o ensino de Artes. Quanto à amostra, foi probabilística: aleatória. Na 

população de professores de Arte da rede pública de Aracaju e de alunos do ensino médio. 

Para delimitar o tamanho da amostra de alunos utilizou-se uma fórmula específica para 

calculo de pesquisa quantitativa. Os dados coletados na investigação foram submetidos a uma 

correlação de dados através do programa SPSS 15.  Para validar os instrumentos da 

investigação utilizou-se a aprovação de expertos em varias áreas: especialistas, mestres, 

doutores, filósofos do campo educacional.  
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Utilizou-se um marco teórico e legislativo para atender o objetivo geral da pesquisa, e 

realmente responder plausivelmente o âmbito da questão problema, citada anteriormente. 

Dentre os principais teóricos enfatizaram-se alguns autores como: Barbosa, Ana Mae; Coll, 

Cesar e Dewey, John.  A escolha dos teóricos seguiu a linha da pesquisa que teve aspectos e 

concepções positivistas: no caso, Ana Mae Barbosa seguiu o teórico John Dewey e sua 

influência no Brasil. E o pesquisador espanhol Cesar Coll foi um dos maiores contribuintes 

dos PCN brasileiros. Onde aponta a questão do construtivismo para um método eficaz para o 

ensino-aprendizagem. Como documentos legais a LDB e os PCN, CFB deram conta de 

responder a questão pesquisada. 

A escolha deste objeto de pesquisa foi o resultado de um longo processo de 

experiência profissional. Em primeiro lugar, de exercício no magistério no ensino da Arte por 

mais de 10 anos na rede pública, quando foram apresentados diversos problemas, dentre eles: a 

escolha e a aplicabilidade dos novos conteúdos previstos em lei e, em segundo lugar, da 

constatação de que o pressuposto assumido aqui, amiúde, mostra-se difuso no seu 

conhecimento e na sua aplicação. Este último foi determinante para se fazer perceber a 

importância da realização da investigação que, segundo juízo, apresentará um significado 

ímpar para o contexto estudado, o que apresentamos a priori, como contribuição para outros 

estudos, com as informações importantes no campo da Arte-Educação e Currículo de Arte, 

fundamentalmente em virtude da inexistência de muitos estudos nesse contexto. 

 

2. LEIS DEDIRETRIZES e BASESDA EDUCAÇÃO NACIONAL BRASILEIRA 

 

 Décadas anteriores, a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN) apresentou-se 

logo após a constituição 1946. Essa nova legislação trouxe em seu bojo uma abertura flexível 

no tocante a qualidade, gratuidade e equidade social no que respeita a prestação dos serviços 

da educação. Foram os primeiros passos para delinear um rumo educacional através da 

elaboração de uma lei que especificasse e aclarasse o sistema educacional brasileiro, ainda 

incipiente em organicidade. Antecedendo a LDB, primeira lei educacional brasileira foi a Lei 

4.024 de 20 de dezembro de 1961. Trata-se de uma lei que foi concebida em 1948, mas que 

teve seu texto aprovado somente no ano de 1961. Discorrendo sobre o processo de construção 

sobre o processo de “construção” dessa Lei, Carneiro faz o seguinte comentário: 
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(...) A primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, a Lei 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, teve uma gestação lassa e penosa. Entre a 
chegada do texto à Câmara Federal, em outubro de 1948, e o início dos 
debates sobre o texto, em maio de 1957, decorreram oito anos e meio. Daí, 
até a aprovação, em dezembro de 1961, mais quatro anos e sete meses! Ou 
seja, entre o encaminhamento, as discussões e a aprovação do texto, 
passaram-se treze anos (...). (1998, p. 22). 

 

Com efeito, podemos dizer que, passados esses trezes longos anos, veio a vitória da 

primeira batalha que nos levaria rumo a uma educação mais planificada e coerente com as 

necessidades da sociedade brasileira. Dez anos mais tarde, foi necessária uma reformulação 

da lei 4024/61. Sua estrutura sofreu consideráveis modificações, visto que algumas áreas de 

ensino, que antes fazia parte da área diversificada, tornam-se obrigatória, como, por exemplo, 

a disciplina Educação Artística. 

  Essas e outras modificações se fizeram presente, portanto, na segunda LDB, a Lei 

5.692 de 11 de Agosto de 1971. No art. 7º “Será obrigatória à inclusão de Educação Moral e 

Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programa de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto a primeira o disposto no Decreto-lei nº 

869, de 12 de setembro de 1969.” (Constituição Federal, 1917)  

A nossa terceira Lei de Diretrizes e Base, a Lei 9394/96, fruto também de um longo 

período de discussão, apresenta de uma forma mais abrangente a concepção sobre o ensino de 

Arte, e inclusive agrega novos segmentos sobre este tipo de educação. Enquanto a lei anterior 

se configurava em oito capítulos, a lei 9394/96 amplia seus delineamentos para nove títulos e 

cinco capítulos. No âmbito destes, encontra-se um capítulo que altera a nomenclatura de 

Educação Artística para Arte, tornando-a obrigatória nos diversos níveis da Educação Básica. 

Carneiro atesta esta disposição afirmando que “o ensino da arte constituíra componente 

curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” (1998, p. 84). 

Antes mesmo da tentativa de exclusão do ensino da Educação Artística nas escolas, a 

nova LDB nº 9394/96, valorizou a Arte em todos os níveis da educação. No parágrafo 2º do 

art. 26, podemos ver inclusa no seu corpo a obrigatoriedade do ensino da Arte desde o pré-

escolar até o 2º grau, inclusive em nível de ensino técnico. Vale ressaltar que a permanência 

desta obrigatoriedade representa, em parte, uma conquista decorrente da luta política dos 

professores de Arte brasileiros. Estes também lutaram pela qualidade do ensino da arte na 

escola. Tal luta se plasmou nos movimentos organizados por estes professores: de norte a sul 
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do país houve manifestações para mostrar que Arte é área de conhecimento, e que possui um 

campo teórico específico. 

Não obstante esses avanços constituírem a realidade mais atual no tocante ao ensino 

da Arte é de fundamental importância reconhecer que é necessário adotar uma proposta mais 

integrativa e abrangente para melhorar a qualidade do ensino da Arte nas escolas. Segundo 

Ferraz e Fuzari: 

As fundações desta proposta estão baseadas no projeto D. B. A. E. 
(Disciplined Based Art Education), incentivado pela Getty Foundation, e 
vem sendo desenvolvido nos Estados Unidos, desde o final dos anos 80. Este 
projeto propõe que os alunos conheçam melhor a arte através da articulação 
de quatro momentos educativos: fazer artístico, história da arte, estética e 
critica da arte (1993, p. 35).   
 
 

 Assim, considerada, essa melhora da qualidade implica em direcionar abordagem da 

disciplina, de modo a apoiá-la numa proposta que trata, de forma integrada, a produção, 

análise e a história da arte difundida no Brasil como metodologia triangular. É importante, 

nesse sentido, destacar que essa nova proposta pedagógica fomenta uma reorganização na 

estrutura curricular, valorizando o processo e o produto na aprendizagem das linguagens 

artísticas.  

Essa nova proposta serviu de suporte teórico na elaboração dos PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS (PCN) – ARTE. Estes se concretizaram no esforço 

empreendido pelo Ministério de Educação e do Desporte e pelas Secretarias de Educação de 

vários estados da federação. 

Como consequência desse esforço, depois de formulados os PCN, Sergipe recebeu 

uma visita dos orientadores que fazem parte do projeto PCN. O encontro tinha como principal 

finalidade rediscutir a metodologia do ensino de Arte, nas suas diversas linguagens e 

propostas curriculares, das instituições públicas e privadas. Assim, os departamentos de 

educação poderiam elaborar suas propostas curriculares para melhorar a qualidade do ensino 

da Arte. 

Finalmente, após as duas grandes conquistas históricas: a lei 9394/96 — que 

sedimentou definitivamente o ensino da Arte na escola — e os PCN, hoje, pode-se visualizar 

algumas mudanças significativas no processo sócio-cultural da sociedade sergipana, e por que 

não dizer brasileira.  

3. O CONTEXTO ATUAL DO ENSINODA ARTENO BRASIL 
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A presença da Arte na sociedade, seja ela primitiva ou não, é incontestável. 

Analisando as mais diversas culturas, percebe-se que a Arte ocupa um lugar primordial no 

cotidiano da vida do homem. Ela se manifesta nos vários setores da sociedade. Em alguns 

deles são mais evidentes, aqueles que envolvem o lado subjetivo do homem, suas 

manifestações individuais, seus anseios, suas crenças, seus relacionamentos, enfim, sua vida 

em relação com o mundo. 

A Lei 9.394/96 que dispõe sobre a educação brasileira — a LDB — com efeito, 

apresentou-se positivamente nesse atual cenário que está o ensino brasileiro. Segundo as 

novas considerações a respeito do ensino da Arte, a linguagem artística na escola agora se faz 

pautar por outros valores: tem seus próprios conteúdos e metodologias. Isto a faz importante 

na construção desse novo homem do século XXI.  

Assim, como outras disciplinas, é fato, a Arte atravessou cinco séculos na educação, 

sofrendo diversas alterações: instrumento de formação, Arte para a elite dirigente, belas-artes, 

arte-industrial, desenho geométrico, canto orfeônico, educação musical, educação artística e, 

hoje, a Arte é subdividida em quatro linguagens: Música, Teatro, Dança e Artes Visuais Estas, 

segundo a nova legislação, devem ser trabalhadas na escola, em todo ensino básico, 

considerando uma intrínseca relação com os valores internacionais, nacionais, estaduais e 

locais. 

Em meio a tantos encontros e desencontros, o ensino da Arte atualmente resgata parte 

da trajetória do que foi aplicado na escola e deu certo, na medida em que, nos últimos anos, 

relaciona a educação com as perspectivas inovadoras deste novo milênio. É patente o parecer 

segundo o qual, para que a educação tivesse um planejamento comum em todo o país, a União 

estruturaria uma proposta nacional para todas as disciplinas e níveis da educação. 

Neste contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais, igualmente, fazem parte dessa 

nova realidade educacional do século XXI. Neles estão delineados todos os direcionamentos e 

bases da educação nacional. Como destaca Carneiro: 

 

Sob o ponto de vista denotativo, bases são fundamentos, vigas de 
sustentação, elementos estruturantes de um corpo. Diretrizes denotam o 
conceito de alinhamento e, no caso, de normas de procedimentos. Aplicados 
os conceitos à norma educativa, infere-se que as bases remetem à função 
substantiva da educação organizada. Compõem-se, portanto, de princípios, 
estrutura axiológica, dimensões teleológicas e contorno de direitos. A este 
conjunto, podemos chamar de funções substantivas. As diretrizes, por outro 
lado, invocam a dimensão adjetiva da educação organizada (...). As bases 
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detêm um conteúdo de concepção política, as diretrizes, um conteúdo de 
formulação operativa. (1998, p. 22). 
 

 
As diretrizes e bases do ensino da Arte têm provocado diversas discussões entre os 

profissionais da área. Entre elas, a questão sobre a aplicabilidade das diversas linguagens 

artísticas em todos os níveis de ensino, tendo em consideração o fato de que os PCN foram 

lançados com o intuito de operacionalizar e organizar o currículo na escola. Não obstante, 

existem discussões várias, e vale notar que há uma abertura nestes documentos que levam a 

uma grande margem de equívocos, relacionados principalmente com a escolha dos conteúdos 

sugeridos. Neste contexto, vale notar que a apresentação de uma proposta estadual, voltada 

para o ensino da Arte, tem facilitado a organização dos conteúdos da base comum nacional e 

local. Com base nesta proposta pode-se fazer uma seleção de conteúdos de acordo com a 

proposta pedagógica da escola, levando em consideração a viabilidade de aplicá-lo naquele 

recinto escolar.  

Nessa perspectiva, segundo juízo, numa combinação de propostas, a educação pela 

Arte poderá seguir em trilhas seguras, adentrando por um futuro promissor nesse novo 

milênio. Contudo, é possível presenciar ainda algumas influências de teorias anteriores, que 

permaneceram através do tempo, participando das novas concepções do ensino da Arte. Esses 

resquícios de pensamentos, notadamente de natureza liberais e positivistas, contribuem para 

mesclar e, em alguns casos, divergir com as atuais tendências do ensino da Arte na escola. 

Tendências estas que se encontram voltadas para um ensino neoconservador, porque na 

prática os conteúdos foram resgatados e reavaliados. A eles foram acrescidos uma nova 

metodologia — a triangular — que envolve a história da arte, a fruição e o fazer artístico. As 

teorias atuais revelam mudanças no ensino da Arte, todavia na prática nem sempre há 

possibilidade de aplicação dos novos pensamentos. No entanto, existe uma desarticulação 

entre a teoria e a prática. As propostas para um ensino para o terceiro milênio encontram 

imergidas em bombardeio político, em que muitas vezes dificultam as implementações de 

novos projetos.  

 Sem embargo, o ensino da Arte na escola não se tem mostrado eficiente, uma vez 

que, conforme assevera Tourinho apud Barbosa:  

 

(...) Nas salas, professores sobrevivem com que têm e podem fazer, 
enfrentando a ausência de condições mínimas que lhes dariam prazer e 
engajamento para realizar sua parte na formação educacional dos alunos e, 
neste caso, na sua formação cultural e artística. Sob a orientação dos 
professores e numa situação coletiva, é no espaço das salas que o 
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conhecimento selecionado pela escola pode vir a expandir e a restringir a 
experiência dos alunos. (2003, p. 29). 
 

 
Desse modo, podemos observar que, apesar de saber que o ensino da Arte na escola 

atualmente vem enfrentando diversas dificuldades: a curta carga horária, proposta inaplicável, 

professores desmotivados, falta de espaço adequado, e disciplina que ainda não conquistou 

seu merecido espaço. Entende-se que é preciso continuar investindo em pesquisas voltadas 

para as questões da qualidade do ensino artístico, e em políticas públicas educacionais que 

realmente cumpram o compromisso com a sociedade.  

4. RESULTADOS 

Foram vários itens do questionário dos professores e dos estudantes relacionados a 

este objetivo específico: verificar junto aos docentes que lecionam Arte na rede pública, e 

discente do ensino médio a possibilidade de institui um curriculo baseado nas competências 

profissionais da realidade do estado de Sergipe. Nos quais todos trazem em comum uma 

relação direta ou indireta. Seguem alguns itens do questionário dos professores e dos alunos. 

4.1 – Itens do Questionário para Professores  

    4.1.1 - Trabalhar Arte na Escola Conforme os PCN 

 

(1) SIM (0) NÃO 
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 Apesar da proximidade das respostas, houve maior frequência no NÃO. Não é 

possível trabalhar nas escolas públicas de Aracaju conforme sugere os PCN. O documento 

aponta para um ensino distribuído nas quatro linguagens artísticas: ARTES VISUAIS, 

TEATRO, DANÇA E MÚSICA. E a última pesquisa sobre a arte nas escolas de Aracaju, com 

dados de 2005, constatou que há predominância da cultura popular, e poucos professores 

estavam realmente preparados para desenvolver uma das linguagens conforme os PCN - Arte, 

Brasil: 

Cabe registrar, e não se pode deixar de assinalar, em conformidade com os 
PCN-Arte que, “a escola não dará conta de ensinar todos os conteúdos da 
arte, mas precisa garantir um determinado conjunto que possibilite ao aluno 
ter base suficiente para seguir conhecendo”. 2 
 

Os PCN apresentam quatro linguagens artísticas e seus devidos elementos 

curriculares: objetivo geral e os específicos, os conteúdos das quatros linguagens sugeridas, a 

avaliação, e por último há sugestão de se trabalhar com projetos pedagógicos. Pela grande 

amplitude apresentada nos PCN com relação à prática pedagógica do ensino de arte, segundo 

juízo, tornou-se conflitante a determinação de um currículo que atendesse tanto aos 

parâmetros nacionais como os regionais e locais. É considerável a divisão desse resultado, 

porque na prática existem poucos professores licenciados em arte exercendo suas atividades 

nas escolas de Aracaju.   

 

    4.1.2 – Opinião Sobre Todas Linguagens Artísticas  na  Escola 

 

CATEGORIAS                   MENÇÕES 

Muito importante                         03 

Abordagem superficial                02 

Impossível de serministradas  02              

Não responderam                          02 

Outras                                            09 

QUADRO 24 

 

O quadro acima sugere um descompasso com relação às quatro linguagens artísticas 

presentes na escola ao mesmo tempo, conforme sugere os parâmetros curriculares nacionais. 

De fato, seria muita pretensão exigir que todas as linguagens artísticas apresentadas nos PCN 

                                                            
2 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares nacionais, 1998, p.46. 
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estivessem presente na escola. Existem dois motivos pelos quais isso não é plausível de 

acontecer. Primeiro por que a Universidade Federal de Sergipe (UFS) despertou para os 

cursos de arte a pouco tempo, alguns só tiveram uma turma de formados.  E segundo, além 

dos poucos egressos dos cursos de arte, o número de egresso é mínimo e que, além disso, nem 

todos seguem o magistério. Entende-se que é muito importante a presença das quatro 

linguagens na escola, se assim não fosse o governo não sancionaria uma lei específica para o 

ensino de música – lei nº 11.769/2009. Essa tornou o ensino de música obrigatório na 

Educação Básica (que engloba Educação Infantil e o Ensino Fundamental). Mas, ela não 

especifica se todas as séries devem ter a música incluída em sua grade curricular.Contudo, é 

de caráter extremamente valorativo, pelo menos a nível legal, a inserção das linguagens 

artísticas na escola.  

 

4.1.3– Possibilidade de Estabelecer um Currículo que  Atenda as  Necessidades do  

Educando 

(1) SIM  (0) NÃO 

 

 

 Foi quase unânime sobre a possibilidade de mudança curricular. Nas questões abertas 

estabeleceram-se elementos para viabilizar essas mudanças. Contudo, considerando os dados 

anteriores, uma transformação social não se dar somente pela força da lei, e muito menos por 

ideias desvinculadas da participação e prática social. Como a LDB estabelece como fim da 

educação formar cidadão para o mercado de trabalho e os PCN confirmam isso, então as 

propostas curriculares estaduais e municipais deveriam seguir esse sistema. E mais, as 

necessidades do educando possivelmente são aquelas que possibilitem o seu ingresso no 

mercado de trabalho. Ministério da Educação e Cultura (MEC) do Brasil na pessoa do 

ministro a educação Fernando Haddad a pouco lançou no site especifico, a coleção 

educadores, onde em nota introdutória de cada livro da coleção o ministro cita a importância 

de se conhecer educadores e pensadores a nível nacional e internacional. E ainda diz que a 
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disseminação dos conhecimentos na área educacional, seguida de debates públicos, constitui 

passo importante para amadurecimento de ideias sobre a melhoria da qualidade do ensino no 

Brasil. 

 

4.2 - Item do Questionário para Estudantes  

 

  4.2.1 - Possibilidade de ter Arte com Qualidade na  Escola Pública 

(1) SIM  (0) NÃO 

 
 

 Os próprios alunos acreditam na possibilidade de um ensino de Arte promissor na 

escola. Como eles fazem parte da microestrutura, relação: professor x aluno x saber, é de 

grande importância essa afirmativa de ser possível ensinar e aprender com qualidade na rede 

pública. Não se pode falar de aprendizagem educacional sem o protagonista: o aluno. É 

através dele e do professor que desencadeia todo sistema de ensino. 

 Assim, segundo os professores e alunos é possível institui um currículo com as 

competências profissionais existentes no estado Sergipe. A Universidade Federal de Sergipe 

oferece cursos de graduação nas quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Teatro e 

Música. Contudo, não foi apontada a possibilidade de efetuar estas quatro linguagens 

artísticas na escola, apesar da sua importância. Uma vez que as mesmas carecem de espaços e 

materiais adequados para a suaconcretização.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A contemporaneidade suscita um novo repensar sobre o conhecimento, principalmente 

o escolar. E, portanto são cogitadas diversas situações problemas em busca de alternativas 

para equacionar o enigma educacional que atravessou séculos: a formação humana. 

Estabelecer o tipo de homem ou mulher que uma sociedade almeja é também um grande 

desafio do século XXI. E esta escolha reflete  que escola queremos para sociedade. A escola 

determina como a sociedade deve seguir? Ou ela reproduz o que a sociedade é, seguindo suas 

determinações? Essa investigação assemelhou-se em termo de analogia, com as indagações 

citadas. Apresentou-se um problema que trata eminentemente sobre a aplicabilidade das leis 

nacionais da educação escolar no currículo escolar. Esta investigação teve como objetivo 

geral: determinar os indicadores necessários para a elaboração de um currículo de Arte para às 

escolas públicas estaduais de Aracaju que esteja adaptado aos PCN assim como as demandas 

que os profissionais em ativo requerem. E para atingir esse objetivo foram levantados mais 

seis objetivos que responderam a pergunta-problema da pesquisa. Dentre eles destacou-se: 

Verificar juntos aos docentes que lecionam Arte na rede pública, e discente do ensino médio 

a  possibilidade de institui um currículo baseado nas competências profissionais da realidade 

do estado Sergipe. 

A resposta referenciada as práticas pedagógicas com relação ao ensino de Arte ficam 

por conta de algumas questões chave: destacam-se aqui as que foram conjugadas, digo, as que 

estavam nos dois questionários: dos professores e dos alunos. Os itens relacionados entre si e 

que apontaram os seguintes resultados: Na possibilidade de ter aula de Arte com qualidade na 

escola pública os professores dividiram-se, a metade concorda que é possível sim. Enquanto 

que os alunos posicionam com mais positividade, quase todos responderam que sim, as aulas 

de Arte podem ser melhoradas. 

A pesquisa sobre o currículo de Arte das escolas estaduais de Aracaju articulado com o 

sistema educacional brasileiro: previsão legal e possibilidades emergiu em um momento 

crucial da educação sergipana. A Secretaria Estadual de Educação (SEED) tem buscado 

acompanhar esse novo momento pelo qual a educação brasileira vem passando ao longo dos 

últimos anos. As inquietudes sobre o currículo escolar revelam que ainda não se tem um rumo 

seguro para a educação no Brasil. Nesses últimos anos houve alguns debates sobre a questão 

curricular e as leis que a rege. Surgiram propostas oficiais e extraoficiais para assegurar o 

cumprimento legal. Contudo, não se percebe a aplicabilidade de fato desse novo paradigma 

educacional para o século XXI nas escolas.  
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Destarte, com relação ao documento PCN- Arte, este aborda quatro linguagens artísticas 

distintas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Para todas elas, há orientações amplas e 

abertas com relação a sua aplicabilidade em todos os aspectos de conteúdos, metodologia e 

avaliação, o que possibilita diversas abordagens. Possivelmente, essa amplitude tenha 

ocorrido por causa da diversidade cultural que caracteriza o nosso país. Contudo, foi de 

crucial importância perceber que a elaboração da proposta no âmbito escolar foi um passo 

importante para a construção de um ensino mais real e promissor. A eleição dos conteúdos 

poderá ser feita em comum acordo com toda a comunidade escolar. Essa possibilidade de 

elaborar o próprio currículo leva a pensar que talvez ocorram melhorias no ensino-

aprendizagem e, consequentemente, uma demarcação de terreno dentro da comunidade 

escolar e, por que não, em toda a sociedade. Os resultados apontados possibilitaram obter 

indicadores consensuais que contribuirão para elaborar um currículo baseado em realidade 

observável, e que evidencie a participação de duas  esferas fundamentais  para que se 

concretize a aprendizagem: o professor e o aluno. 
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