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RESUMO 

 
O presente trabalho discute a contribuição do tema Arte Contemporânea no Ensino Fundamental 
Maior, em uma perspectiva psicopedagógica. A discussão é feita a partir de um contexto social, 
evidenciando a forte relação entre o tema exposto voltado a problemáticas atuais. Em seguida, 
ressaltam-se duas características importantes das expressões artísticas contemporâneas: o conceito e a 
interatividade. Ao verificar que a arte atual desperta no espectador uma atuação maior diante da obra, 
neste texto são apresentadas três experiências feitas com duas turmas do 8º ano, voltadas para o fazer, 
a apreciação e a contextualização, sendo os temas: Op Art, Arte Cinética e Arte da Reciclagem. Para a 
pesquisa foram realizados: levantamento bibliográfico pertinente ao tema e a observação direta 
participante. Algumas obras dos alunos são analisadas o que reforça, ao final do estudo, a importante 
função do tema no processo de aprendizagem.     
   
Palavras-chave: Arte Visual. Senso Crítico. Aprendizagem.  
 

ABSTRACT 
 

The present study discusses the contribution of Contemporary Art theme in Elementary School, in a 
psychopedagogical perspective. Initially, we made a brief historical discussion about art from in a 
social context, highlighting the strong relationship between the theme exposed to current problems. 
Then, two important characteristics of contemporary artistic expressions are emphasized: the concept 
and interactivity. To verify that the current art awakens in the viewer a greater presence on the artistic 
work, in this text are presented three experiments with two classes of 8th grade, related to make art, 
the appreciation and contextualization, being the themes: Op Art, Kinetic Art and Art of Recycling. 
For the research were conducted: bibliographic search relevant to the topic and the direct participant 
observation. Some students’ works are analysed which reinforces, at the end of the study, the 
important function of the theme in the learning process. 
 
Keywords: Visual Art. Critical Sense. Learning. 
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1. INTRODUÇÃO. 
 

O presente estudo apresentará uma breve análise sobre o tema Arte 

Contemporânea no Ensino Fundamental Maior, especificamente em turmas do 8º ano. Para 

isso, foram selecionados os seguintes conteúdos: Op Art, Arte Cinética e Arte da Reciclagem. 

Visto que há uma ligação consistente entre os três, a fim de que o aluno pudesse compreender 

a Arte da Reciclagem, as temáticas foram organizadas de maneira que os dois primeiros 

seriam necessários para o desenvolvimento do terceiro. 

Na visão da Arte Contemporânea, buscou-se compreender suas principais 

contribuições no processo de aprendizagem do aluno, pois este se constitui o campo de estudo 

da Psicopedagogia. As temáticas serão analisadas separadamente discutindo-se as habilidades 

e competências adquiridas. 

O estudo foi realizado através da observação direta e participante, investigando as 

capacidades de criação, leitura e análise dos alunos (MARCONI, 2010). Enriquecem a 

discussão autores como Schmidt, que analisa novos procedimentos artísticos desprovidos de 

uma concepção tradicionalista e argumenta sobre o lixo, objeto de sua pesquisa, como 

material que se transforma em ideias e conceitos. Por outro lado, Plaza conduz o debate para a 

relação autor-obra-receptor e à interatividade, verificando a expansão da Arte diante dos 

diversos meios que a facilitam.     

Inicialmente, é feita uma explanação sobre alguns acontecimentos do século XX. 

Os exemplos citados levarão à compreensão da Arte Contemporânea como um complexo de 

possibilidades de expressões artísticas que não se prendem ao tradicional e à passividade do 

fruidor. A sua criação se vale dos elementos conceitual e interativo.  

Segue a análise a partir dos resultados obtidos em sala de aula. Alguns trabalhos 

ilustrarão as fases pelas quais os alunos vivenciaram a teoria e a prática dos três conteúdos. 

Ao final serão verificados os pontos de contribuição do ensino da Arte Contemporânea como 

tema que possibilita a interdisciplinaridade e que trabalha a capacidade de o aluno atuar como 

um sujeito pensante.  

 

2. CONTEXTUALIZANDO A ARTE CONTEMPORÂNEA. 
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A Arte, enquanto forma de expressão do artista, como objeto imbricado com a 

época e o espaço, dialogando, desta maneira, com as vivências de uma sociedade dividida 

feito peças de um quebra cabeça, e que na realidade parece nunca se organizar, passou por 

mudanças significativas em suas construções.  

Em pleno século XX, acontecimentos marcam a história da humanidade. Aqui 

englobo política, sociedade e natureza e dentro desses elementos podem ser encontradas 

novas subdivisões. É fato que a Primeira Guerra Mundial e sua irmã mais nova, a Segunda 

Guerra Mundial, deixaram suas cicatrizes até mesmo naqueles que não vivenciaram seus 

horrores. É como se geneticamente os horrores desse conflito estivessem passando de geração 

a geração.  

Em seguida, surge a cisão do mundo em dois blocos: o capitalista e o socialista. 

Na Guerra Fria não houve a quantidade de ataques com bombas que marcaram as duas 

primeiras guerras mundiais, porém teve a disputa ideológica entre as duas grandes nações da 

época que objetivavam fazer valer a hegemonia de seus sistemas representativos.    

E o que dizer do processo de industrialização? Iniciado na Inglaterra do século 

XVIII a partir da Primeira Revolução Industrial, o processo industrial sistematizado fazendo 

uso de máquinas, energia e força humana intensificou-se no século XX após as guerras nos 

chamados países emergentes. Um bom exemplo é o Brasil que teve sua industrialização tardia 

e atrelado a esse crescimento observaram-se a expansão urbanística e demográfica. Ainda em 

território brasileiro, surgirão os fenômenos migratórios que causam no homem do campo o 

fascínio pelos centros urbanos e, com o passar do tempo, transformam essas cidades em 

ambientes desprovidos de saneamento básico nas áreas periféricas, violentos e com uma 

educação de má qualidade.    

É necessário citar o avanço tecnológico experimentado por todos, independente de 

classe social. O computador, o telefone celular, os programas que dão vida a esses aparelhos, 

eletrodomésticos, carros e uma série de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais 

sofisticados, que circulam entre seus admiradores, usuários e até mesmo aqueles que preferem 

manter distância de tanta evolução merecem destaque. 

Diante desse relato, percebe-se que a Arte naturalmente irá vivenciar, através das 

mãos de seu autor, o passo a passo estabelecido pela humanidade. Para este artigo, a 

linguagem artística tomada como referência é a Arte Visual. A partir dela, o artista representa 

visualmente uma forma bidimensional ou tridimensional, explora cores, texturas e 

profundidade. Diante da construção ou desconstrução de símbolos e figuras, a obra torna-se 

resultado de um estudo percebido diante de seus olhos de modo criativo.  
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Na Arte Visual do século XX há mais ousadia. A ruptura com as molduras e a 

criação de esculturas que não fossem fiéis a uma figura humana dão lugar a formas 

inovadoras. Este período trouxe hábitos, distintas ideias e a industrialização que exerceram 

profunda influência na pintura, na escultura e nos demais movimentos artísticos, como: na 

literatura, no cinema e na música. A tendência cultural mais abrangente emerge das 

transformações sociais oriundas do momento.  

O artista contemporâneo questiona a linguagem artística que utiliza para o seu 

trabalho. A obra e os materiais que dela fazem parte são elementos criticados por ele. A 

possibilidade de refletir sobre seu trabalho, utilizar diversos materiais para compor uma peça 

escultórica ou um quadro e a influência de um mundo que surge de tantos fatos contribuirão 

para o surgimento da Arte como conceito e como forma de interatividade. A Arte Conceitual 

teve como principal nome Marcel Duchamp que a percebia não como algo apenas manual e 

visual, pois: 

Quando Duchamp faz a transferência de objetos comuns de seus contextos 
habituais, apropriando-se deles de maneira conceitual, na verdade, o ato é 
que se torna determinante. O ato em si é quem concede ao objeto o status de 
obra de arte. Cai por terra o fetichismo que imperava em torno do fazer 
artístico e abre-se espaço para o gesto, a intenção, a representação, a idéia, o 
símbolo. Para Duchamp o pensamento também pode ser arte. (SCHMIDT, 
2008, p. 92) 
 

O conceito acaba com a definição rígida de suportes ou de materiais específicos.  

A fotografia, os vídeos, a luz, o som, a palavra, a sociedade, a economia, a política, os 

alimentos, as questões ambientais, a vida em detalhes e abrangências inserem-se na 

concepção de arte que se desenvolve por conceitos (SCHMIDT, 2008).  

Por outro lado, verifica-se a Arte Interativa como aquela onde ocorre a 

participação direta do público. Sua presença é importante a fim de que o propósito da obra se 

concretize. Dito de outro modo, a Arte Interativa é: 

[...] um espaço latente e suscetível a todos os prolongamentos sonoros, 
visuais e textuais. O cenário programado pode se modificar em tempo real 
ou em função da resposta dos operadores. A interatividade não é somente 
uma comodidade técnica e funcional; ela implica física, psicológica e 
sensivelmente o espectador em uma prática de transformação. (PLAZA, 
2000, p. 20) 
 

O conceitual e a interatividade são características da arte visual desde meados do 

século XX. Neste período, a criação artística é construída a partir de uma complexidade 

intelectual, já que o momento é caracterizado por uma sociedade de massas imersa em uma 

cultura visual carregada de imagens e diferentes conteúdos.  
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No Brasil, um artista de destaque na forma de expressão conceitual é Cildo 

Meireles (1948-), tendo realizado obras inovadoras como Inserções em circuitos ideológicos, 

na década de 1970, no MoMA de Nova York. Outra obra de forte impacto foi a performance 

Tiradentes – Totem-monumento ao preso político, também da década de 1970, onde uma 

galinha é queimada viva diante do público em referência à tortura e ao desaparecimento de 

militantes contrários ao regime militar.  

Waltercio Caldas (1946-) é outro artista que utilizou desenhos, escultura, 

cenografia e projetos conceituais em suas obras. Duas obras dele tiveram bastante destaque: 

Convite ao raciocínio (1978), em que uma tartaruga tem seu casco atravessado por um tubo 

de ferro; e a Série Veneza (1997) na qual são reunidas esculturas feitas de fios de alumínio. 

   Algumas formas de expressão artística surgidas no século das transformações 

são: o Happening, a Performance e a Instalação. O primeiro é um ato expressivo caracterizado 

pela improvisação e recursos das artes cênicas. A participação dos espectadores é 

fundamental, pois o Happening é um acontecimento que ganha vida durante essa vivência. 

A Performance, embora semelhante ao Happening, não utiliza a participação do 

público na atuação. A atividade performática feita pelo artista constrói uma relação entre a 

vida real e a arte. Esta preocupação rompe barreiras entre os dois contextos. Com relação à 

Instalação, enquanto poética artística é utilizada uma grande possibilidade de suportes que 

podem integrar recursos de multimeios. A sua execução é típica da Arte Contemporânea por 

ter como característica o questionamento do próprio espaço e do tempo.  Seu caráter efêmero 

constrói e desconstrói todo o espaço à sua volta em um determinado tempo.  

Diante da discussão até aqui feita, verifica-se a riqueza da Arte Contemporânea 

em ideias e práticas. Na escola é importante desenvolver os conteúdos com o objetivo de fazer 

com que os alunos possam aplicar melhor suas concepções em atividades construtivas. Muitas 

questões podem ser levantadas por eles já que a Arte Contemporânea leva a discussões 

relacionadas à diversidade, às diferenças de classes, à etnia, ao corpo e ao gênero.  

As inúmeras criações artísticas através do uso de materiais variados, tecnologias e 

linguagens despertam no espectador atitudes que vão além da pura contemplação, pois ele 

experiencia, interage e manipula. Dessa forma, averigua-se que: 

A Psicopedagogia se evidencia no processo de construção do conhecimento 
e não somente no conhecimento adquirido, uma vez que se destina, também, 
à forma de apropriação do conhecimento. Conforme essa apropriação se 
desenvolva, poderá ocorrer ainda a apropriação do conhecimento com a Arte 
Contemporânea a partir das relações entre o autor, a obra e a recepção. 
(CRUZ, 2011, p. 42) 
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As relações estabelecidas entre o aluno e a obra de arte são importantes a fim de 

estabelecer a qualidade de aprendizagem. Na perspectiva psicopedagógica, a criação de um 

percurso do aluno está atrelada não apenas às suas experiências, mas às informações que os 

outros trazem e que enriquecem o processo de aprendizagem.  

As linguagens expressivas não se resumem à oral, porém aquelas que trabalham 

com o corpo, com a percepção, além da auditiva, enfim, ajudam a desenvolver habilidades 

que, de outro modo, não seriam elaboradas em uma aula sem estímulo à reflexão. Muitos são 

os temas em Arte discutidos na escola, porém três serão abordados no presente artigo por 

terem colaborado sobremaneira no processo de aprendizagem: a Op Art, a Arte Cinética e a 

Arte da Reciclagem.  

As composições visuais criadas a partir das três expressões contemporâneas são 

enriquecedoras. Na Op Art o seu apogeu ocorre na década de 1960, além disso: 

[...] propõe produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento a 
partir de linhas e cores planas e estáticas. Alguns dos nomes mais 
significativos são Victor Vasarely (1906-1997), que combina cores e dois 
tipos de perspectiva para criar imagens ambíguas e contraditórias, e Bridget 
Riley (1931-), que pinta figuras geométricas e estrias em branco e negro, 
com as quais consegue uma estranha vibração da superfície. (NAME, 2008, 
p. 284) 
 

Se a ilusão de ótica causa movimentos que não existem de fato na Op Art, na Arte 

Cinética o movimento é real, influenciado pela intervenção do espectador, por efeito motor ou 

mesmo por causas naturais. Alexander Calder (1898-1976) é um dos principais artistas desse 

movimento, criador dos móbiles que são esculturas formadas por diversas placas de metal e 

suspensas por fios. Por causa da maleabilidade dos fios a obra se movimenta em função do 

vento. 

Na Arte da Reciclagem é possível utilizar elementos da Op Art e da Arte Cinética 

tendo como foco a discussão sobre a condição ambiental. Vários materiais podem ser usados, 

além de fazer com que os alunos conheçam com mais detalhes determinadas propostas 

defendidas pelos ambientalistas, como é o caso da Política dos três Rs: Reduzir, Reutilizar 

(ou Reaproveitar) e Reciclar. Alguns artistas que contextualizam a diversidade de materiais 

disponíveis são: Débora Muskat (1962-), Franklin Cassaro (1962-), Frans Krajcberg (1921-), 

Vik Muniz (1961-) e Eduardo Srur (1974-).   

Através de seus trabalhos, os alunos podem manifestar ideias, desde que 

contextualizadas. As três expressões levam a questões contemporâneas como, por exemplo, o 

cuidado que se deve ter diante do ambiente natural e a confecção de produtos recicláveis. Na 
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Op Art e na Arte Cinética estão envolvidos conceitos matemáticos e físicos, itens que 

colaboram para o ensino interdisciplinar e ajuda na melhora da aprendizagem. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
 

Durante quatro semanas, entre os meses de outubro e novembro de 2011, em duas 

turmas do 8º ano (ensino fundamental maior), em instituição privada, as três atividades 

executadas foram feitas em grupos de três a cinco alunos, com algumas exceções, ou seja, 

com um número acima ou abaixo do mencionado. Na turma A havia 40 alunos e na B 31. As 

atividades seguiram a seguinte ordem de criação: Op Art, Arte Cinética e Arte da Reciclagem. 

As duas primeiras práticas ocorreram em sala de aula e o trabalho que envolveu a 

construção de uma obra com materiais diversos foi feito em casa e apresentado na última 

semana do período. Como recurso bibliográfico central foi utilizado o livro A arte de fazer 

arte que propõe um conteúdo variado estimulando sobremaneira o olhar do aluno em relação 

ao universo histórico da arte e às produções contemporâneas associadas às novas tecnologias 

e suas próprias produções.  Além disso, o fornecimento de materiais de apoio como apostila e 

a orientação sobre endereços eletrônicos, a fim de obterem informações seguras, foram 

imprescindíveis.  

O primeiro trabalho foi sobre Op Art. A turma foi organizada de maneira que os 

grupos mantivessem uma distância entre eles para facilitar a locomoção e evitar que um aluno 

esbarrasse em outro que estivesse produzindo. Os grupos foram orientados a levarem os 

seguintes materiais: lápis grafite, lápis de cor de diferentes cores e tipos (cera, hidrocor e 

madeira), réguas, objetos planos diversos (tampa de lata de leite e moedas, por exemplo), 

tesoura sem ponta, cola e cartolina (de preferência branca). 

Com base no tema, cada grupo passou a confeccionar sua obra, sem a necessidade 

de um aperfeiçoamento estético. Um dos objetivos era explorar ao máximo a folha compondo 

geometricamente uma figura que pudesse sugerir movimentos. É importante enfatizar que 

muitas obras pesquisadas serviram de inspiração para os grupos e, mesmo assim, no momento 

de criar foi preciso que cada um estudasse o tamanho de cada quadrado, círculo e demais 

figuras com o intuito de fazer com que ao final a ilusão de ótica estivesse visível. 

Na perspectiva da Op Art, o aluno aprimora um olhar perceptivo que o leva à 

compreensão de como os elementos geométricos estão distribuídos no espaço da folha. A 
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criação é um trajeto enriquecedor, pois o resultado colabora para o desenvolvimento de uma 

subjetividade tanto por parte de quem faz a obra quanto em relação aos colegas de sala, a 

quem cabe o papel de fruir.     

                         

        Figura 1 - Op Art / Foto: Elson Santos. 

 
A importância da Op Art é grande, possibilitando uma contribuição 

interdisciplinar com a matemática, por exemplo, por causa do fator geométrico trabalhado na 

composição óptica. Para que o fruidor, neste caso os alunos, possa entender a obra não como 

um simples objeto, é necessário conhecer a arte de modo mais amplo a fim de se emocionar e 

palpitar, como num jogo de futebol onde é importante conhecer suas regras (COLI, 1995). 

Acrescenta-se que além das emoções e palpitações o aluno possa refletir e contextualizar a 

obra. 

           

        Figura 2 - Op Art / Foto: Elson Santos. 

 



9 

 

Para melhor compreender o ponto de vista de uma aprendizagem estruturada, 

verifica-se que nela a abordagem da Proposta Triangular de Ensino de Arte está presente. O 

aluno faz a criação, executa a leitura e contextualiza a prática. Essa é uma educação crítica 

que ele constrói tendo como mediador o professor. 

 

Figura 3 - Op Art / Foto: Elson Santos. 

 
As figuras 1, 2, 3 (acima) e 4 (abaixo) ilustram a criatividade dos alunos. Outras 

composições foram realizadas, porém nas quatro aqui presentes constam a criatividade, a 

percepção e a habilidade.   

 

 

Figura 4 - Op Art - Desenho colorido / Foto: Elson Santos. 

 

O segundo trabalho foi sobre a Arte Cinética que pode ser definida como uma arte 

em que a obra se movimenta em função do vento ou de outros mecanismos. Nela, o aluno 

pode utilizar o conhecimento adquirido na Op Art. As figuras 5, 6, 7 e 8 mostram os passos 
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seguidos durante a prática. Abaixo, observa-se a preparação do desenho feito em pedaços de 

papel branco.  

 

Figura 5 - Arte Cinética - Início do processo / Foto: 
Elson Santos. 

 

As figuras apresentaram formas e cores diversas. Neste momento, os alunos 

criaram suas ilusões de óptica. Cada desenho era colado em ambos os lados de um CD. Os 

detalhes eram minuciosos e a atenção era evidente nos rostos dos integrantes dos grupos. 

Constata-se que as duas atividades feitas na sala de aula exigiram disciplina e 

comprometimento de todos. Sem esse dois critérios o resultado não teria sido positivo.  

 
 

 

Figura 6 - Arte Cinética - Construção de figuras 
geométricas / Foto: Elson Santos. 

 
Abaixo está o resultado da segunda atividade. As duas figuras que seguem são 

coloridas. Finalizadas com barbante ou cordão amarrado do centro do CD até a borda e a 

outra ponta do material amarrado em um cabide. Um pedaço de madeira poderia substituir a 
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cabide. A ideia foi pendurar a obra e deixá-la solta, dessa forma, os CDs se movimentariam a 

partir da ação de qualquer mecanismo.  

 

Figura 7 - Arte cinética - Figuras 
coloridas / Foto: Elson Santos. 

 

Cinético é um termo da física que quer dizer movimento. Um corpo que recebe 

uma determinada força sobre ele tende a se movimentar. Esse princípio está presente na Arte 

Cinética. Além do mais, a própria condição da obra para ser contemplada passivamente é 

rompida com a representação de estruturas físicas em movimento denominadas de móbiles. 

 

 

Figura 8 - Arte Cinética - Figuras 
coloridas / Foto: Elson Santos. 

 

Após as duas atividades executadas na escola, os mesmos grupos elaboraram 

trabalhos cujo conteúdo era Arte da Reciclagem. Nessa terceira prática eles tiveram que fazer 
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a releitura de uma obra de arte que estivesse no livro didático utilizado. A escolha era livre e a 

única ressalva foi criar a obra com materiais usados. 

A apropriação desses materiais fez surgir belos resultados. A figura abaixo ilustra 

bem a importância de ressignificar um objeto. Dois alunos, após um tempo de reflexão, 

resolveram criar a releitura feita com clipes de metal. Sobre uma cartolina, eles foram 

pregando cuidadosamente peça por peça a fim de que a folha não rasgasse.  

 

Figura 9 - Arte da Reciclagem - Releitura de Peixe 

Brasileiro (1947), de Alexander Calder / Foto: Elson Santos. 

 

Nessa etapa, não apenas era permitido reutilizar materiais, mas os conceitos da Op 

Art e Arte cinética poderiam ser utilizados na releitura. Aqui a discussão baseou-se na 

importância de manter o ambiente natural mais saudável partindo da própria experiência dos 

alunos individualmente. Determinado objeto que seja mais usado como garrafas de plástico, 

revistas, barbantes e CDs são alguns exemplos de recursos que servem para o surgimento de 

uma obra. 

Do ponto de vista psicopedagógico, as atividades apresentadas são estímulos para 

aprendizagem do aluno que irá ocorrer a partir de suas potencialidades. Cada sujeito é 

responsável por sua construção individual ou em grupo. Quando individual, socializa-se o 

resultado e se discute o que foi criado. Por outro lado, em grupo as ideias se envolvem no 

processo de elaboração o que pode ser reforçado junto a uma proposta de cooperação, pois: 

[...] como recurso pedagógico, põe em prática a tese piagetiana de que não é 
conhecimento aquilo que o educando adquire passivamente e, mais ainda, 
que não é possível conhecer um objeto qualquer por meio de um único ponto 
de vista. O trabalho em equipes permite que os alunos atuem sobre os 
saberes a serem aprendidos, que pesquisem, que busquem novas fontes de 
informação, que levantem dados sobre os conteúdos escolares e, 
principalmente, que façam tudo isso trocando idéias, uns com os outros, 
trabalhando cooperativamente na construção do conhecimento. (CUNHA, 
2008, pp. 80-81)     
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Evidencia-se no fragmento que o autor argumenta, na visão de Piaget, como a 

concepção dos conteúdos torna-se mais favorável ao aluno a partir do trabalho em conjunto. 

Sem dúvida é um argumento que define, sobretudo, o uso da Arte do século XX na escola. 

Ressalvo que o autor mencionado não se mostra seguidor de determinada corrente psicológica 

em Psicologia da educação, mas aborda várias dentre as quais percebi que a piagetiana 

concluísse melhor o pensamento aqui exposto.   

As três expressões de Arte Contemporânea contribuem por fazer do aluno um ser 

pensante e que executa. E após manifestar uma concepção, manualmente, e experienciar esse 

momento de modo subjetivo e contextualizado, ele adquire um olhar mais amplo capaz de 

fazê-lo interagir progressivamente, em relação à sua faixa etária e de maneira crítica.  

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 

O procedimento em sala de aula, utilizando as temáticas Op Art, Arte Cinética e 

Arte da Reciclagem, reforçou a ideia de que o ensino de arte, vinculado a práticas 

contextualizadas, facilita o aprendizado do aluno. Cada um foi construtor daquilo que 

imaginou e a finalização deve ser entendida como resultado de pesquisa, de atenção e de 

empenho. Assim, percebeu-se o desenvolvimento da capacidade de argumentação, já que são 

exercícios: 

[...] férteis no sentido de criarem um contexto de observação e diálogo sobre 
processos de pensar e de construir o conhecimento. Este procedimento pode 
promover um desenvolvimento cognitivo maior do que aquele que as escolas 
costumam conseguir. (MACEDO, 1990, apud BOSSA, 2000, p. 31) 
 

Na verdade, o ensino de Arte se diferencia de outras matérias por não ter a 

obrigação de fazer do aluno um recipiente de conceitos e fórmulas, muito embora isso esteja 

mudando, mas ainda é algo significativo na educação. Nas três expressões artísticas 

contemporâneas discutidas há vários métodos de trabalho que direcionam a bons resultados. 

O diálogo com outras disciplinas como a matemática e a física evidenciam o 

caráter interdisciplinar do conteúdo. A valorização do meio ambiente, começando de casa fez 

com que todos refletissem sobre novos destinos que podem ser dados àqueles objetos que, 

muitas vezes, são jogados nas ruas, na praia e nos rios. 

A Arte Contemporânea é um universo rico em manifestações. A interatividade e o 

conceito são importantes características dela. Surgem então as vertentes como as que foram 

apresentadas e discutidas neste estudo.  
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Portanto, na aula de Arte o aluno não fica preso a ideias fixas, porém se apropria 

de objetos que fazem parte do meio em que vive. Ele raciocina sobre como reutilizar os 

materiais disponíveis e cria uma nova composição, despertando o senso crítico de suas 

produções e dos colegas, o que colabora para processo de aprendizagem. 
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