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APRESENTAÇÃO
Andréa Borges de Medeiros 

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra 
é lidar com país de pessoas, de carne e sangue, de mil – e –  tantas misérias...

Tanta gente - da susto de saber...

João Guimarães Rosa 

 Pensar Currículo é pensar as instituições de ensino, a escola, as relações 

humanas e o conhecimento. Isso requer supor diferenças de perspectivas 

e de abordagens teóricas e práticas que perpassam concepções e modos de olhar para 

a escola, os sujeitos e as relações que nela acontecem. Mas ainda que tenhamos um 

olhar mais amplo para a composição dos referenciais curriculares, buscar pelo olhar 

“estereoscópio e dimensional para a profundidade das sombras históricas”, leva-nos 

a uma oposição sobre qualquer postura ou ação antidemocrática na condução das 

políticas educacionais. Isso significa, por exemplo, defender, de forma contundente, a 

abertura para o diálogo e a manutenção dessa prática sempre que colocarmos em pauta 

as organizações curriculares e as práticas escolares. Nossa opção é pela compreensão 

de que as orientações e diretrizes curriculares sejam tomadas como referenciais para 

a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos, elaborados pelas equipes escolares. 

Esperamos, de fato, que as metodologias e proposições de ensino, articuladas aos 

referenciais curriculares e ao conhecimento histórico e social das comunidades escolares, 

garantam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e estudantes da 

rede pública municipal de ensino.  

 Tal “olhar estereoscópio”, capaz de fundir as imagens, e, portanto, fundir 

perspectivas, também nos instiga a incluir nas composições curriculares, extensões da 

ordem social e cultural que perpassam as relações cotidianas. Desse modo, acreditamos 

na importância da articulação dos conhecimentos sistematizados, apresentados nos 

componentes curriculares, bem como nas vivências e saberes dos sujeitos envolvidos 

nas relações de ensino e aprendizagem. 

 Sob tais argumentos, havemos de pensar no Conhecimento. As movimentações 

em torno de perspectivas e concepções de currículo apontam para a necessidade 
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de abordagens que acolham noções e posturas em torno do ato de conhecer e das 

sistematizações construídas historicamente nos campos disciplinares. 

 Um percurso por tais formulações implica considerar construções datadas 

que expressem a voz das pessoas que as produziram em determinados contextos 

sócio-históricos. Perceber de tal forma as produções curriculares e tornar acessível 

contraposições a determinadas formulações trazendo outras vozes e outros pontos 

de vista, quebra o suposto da verdade como expressão do absoluto e, portanto, como 

contraposição da mentira. Uma seleção de conteúdos é apenas uma forma entre tantas 

outras para se contar uma história. Assim considerando, os conteúdos são assumidos 

como recortes parciais que apresentam conhecimentos em transformação. Isto diz 

respeito a toda e qualquer maneira de lidar com o Conhecimento, independentemente 

da sua matriz disciplinar.

 Um currículo que se pretende livre das amarras do conteúdo disciplinar e investe 

em movimentos de compreensão, carrega em suas proposições, o germe da esperança 

e o espírito do arauto, anunciando possibilidades de invenções e reinvenções. 

 Nesse sentido, uma política pedagógica sensível ao valor “evocativo e provocativo 

de percepções e interpretações do social vivido e do passado relido no presente” 

(PEREIRA; SIMAN, p. 280), promove deslocamentos para o pensamento histórico 

e para a percepção de que o papel da Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas e creches, é o de problematizar o conhecimento e desconstruir verdades. O 

viés democrático nesse processo de construção, instituído nos anos de 2018 e 2019, 

pode ser visualizado em algumas situações e acontecimentos muito específicos que 

construímos coletivamente, sendo, alguns deles, os seguintes: a articulação entre o 

currículo já construído nos anos anteriores e a Base Nacional Curricular; o olhar para o 

conhecimento como uma construção múltipla, colocando a palavra versão na pauta das 

discussões em foco e buscando fortalecer a criação de práticas pedagógicas significativas 

e inovadoras.

 Viabilizar uma proposta curricular que tenha como pressuposto a elaboração de 

questões e a dúvida sobre os objetos do conhecimento, a curiosidade como disparador 

de estudos mais aprofundados e a pesquisa; a produção escolar em grupo e/ou parceria, 

bem como, movimentos de escuta e de observações, em torno da multiplicidade de 

saberes e fazeres que compõem os cotidianos escolares; conduziu-nos a romper com 

práticas de gabinete e abrir perspectivas para romper também com o suposto da 
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história única naquilo que se refere aos fundamentos e proposições em torno de uma 

ideia de currículo. Optamos pelos arranjos possíveis em torno das formas de apresentar 

os conteúdos específicos, as competências, as habilidades e metodologias de ensino, 

buscando “estados de alerta” para a percepção dos modos de aprender das crianças e 

dos(as) estudantes. 

 A Secretaria de Educação, cumprindo o seu papel gestor das políticas 

educacionais para um ensino público de qualidade, procurou envolver os profissionais 

da educação nos estudos e nos diálogos sobre currículo. Nesse processo de construção 

muitos foram os avanços considerando as oportunidades de trocas de conhecimentos, 

de compartilhamentos. Avançamos muito também em relação à valorização do trabalho 

coletivo, bem como das produções geradas nesse formato de construção. 

 Professores e professoras, coordenadores, diretores e diretoras, em parceria 

com os(as) profissionais da Secretaria de Educação se mantiveram ligados a um 

objetivo comum: trabalhar pela rede municipal e para a Rede. Momento ímpar para 

a aproximação com as escolas; para a escuta dos profissionais; para a leitura e para 

os estudos de documentos oficiais. Momento ímpar para deixar à mostra a ousadia de 

construir um referencial próprio, autoral, mesmo considerando a condição mandatária 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 Nesse sentido, a afirmação de Ivor Goodson (2008), quando do seu olhar para 

os currículos como “tradições inventadas” nos leva a pensar na invenção como escolha, 

como um recorte de significado num determinado contexto histórico de produção, 

como aquele que vivemos hoje, antes e durante a pandemia de Covid-19. Um momento 

de excepcionalidade, insegurança e incerteza, que expõe, para todos nós, a urgência 

de conversarmos sobre sentimentos e percepções da experiência que vivemos. O 

conteúdo programático traçado nesse percurso curricular importa do ponto de vista da 

tradição escolar, é ela que mantém as rotinas que as instituições de ensino criam, para 

implementar modos de fazer educação e garantir direitos de aprendizagem. No entanto, 

a perspectiva de ensino que lida com conteúdos sistematizados requer movimentos 

de escuta, de possibilidades narrativas e de trocas de pontos de vista. Tais princípios 

metodológicos sempre se fizeram necessários para o estabelecimento de processos mais 

democráticos nas relações escolares e com o conhecimento. Ocorre que na situação de 

pandemia e pós-pandemia eles se tornam essenciais para o enfrentamento de aspectos 

socioemocionais e afetivos. 
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 Sabendo desse enorme desafio, e da necessidade de propor um referencial 

curricular para a rede municipal de Juiz de Fora, trabalhamos com afinco e esperamos, 

sinceramente, que esse legado, construído por tantas mãos, chegue a cada escola e a 

cada educador como um subsídio para o planejamento educacional e para a criação de 

práticas significativas e potentes que possam instigar saberes e conhecimentos novos.

 Agradecemos a todos e a todas que investiram seus esforços para concluir 

essa produção que ora tornamos pública. Somos gratos (as) pelas parcerias e pelos 

vínculos que estabelecemos durante todo esse caminho de construções que certamente 

promoveu em cada um de nós olhares mais sensíveis para as delicadezas que envolvem 

os atos educativos.

REFERÊNCIAS

GOODSON, I. Currículo, teoria e História. Petrópolis: Vozes, 2008.

PEREIRA, J. S.; SIMAN, L. M. Andarilhagens em Chão de Ladrilhos. In: FONSECA, Selva 
Guimarães. Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas pedagógicas. 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2009.
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O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA1

Denise de Souza Destro
Gláucia Fabri Carneiro Marques

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental foi homologada pela Resolução nº 2, de 22 de 

dezembro de 2017. Com isso, ficou estabelecido que

A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as 
instituições ou redes escolares públicas e privadas da Educação 
Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
para construírem ou revisarem os seus currículos (BRASIL, 2017).

 Com o objetivo de atender essa prerrogativa legal, a Secretaria de Educação de 
Juiz de Fora (SE), iniciou a revisão da Proposta Curricular da Rede Municipal que vigorava 
desde o ano de 2012. Além disso, compreendeu-se que essa revisão possibilitaria 
também retomar as bases conceituais da Proposta Curricular da Rede Municipal que foi 
construída coletivamente por diversos profissionais da Educação.
 Nesse sentido, a Subsecretaria de Articulação de Políticas Educacionais (SSAPE) 
planejou a revisão curricular da rede em várias etapas. Em um primeiro momento, ficou 
estabelecida a formação de grupos por componente curricular e Etapa da Educação Básica 
– Educação Infantil – e a Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) –, com a 
participação de profissionais da SE e das escolas. Os grupos fizeram um estudo comparativo 
entre a BNCC (BRASIL, 2017), o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) e 
as Propostas Curriculares da Rede Municipal (JUIZ DE FORA, 2012). Nesse trabalho observou-
se os pontos de aproximação e distanciamento existentes entre esses documentos. Uma 
questão identificada nesse comparativo foi a similaridade de conceitos utilizados na proposta 
da Rede, em alguns componentes curriculares ou etapas, e na BNCC. Isso foi observado 
principalmente na Educação Infantil, Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Entretanto, 
outros componentes se diferenciavam (totalmente ou parcialmente) em relação à forma de 
organização e/ou concepção de trabalho, como nos componentes História, Ciências, Educação 
Física e Arte. O estudo comparativo dos vários componentes e Etapas foram apresentados aos 
diretores(as) e coordenadores pedagógicos nas reuniões mensais. 
 Em um segundo momento, após a finalização do estudo comparativo, os grupos 
organizaram uma proposta preliminar para a Rede que foi disponibilizada na plataforma 
Moodle para que os profissionais da Educação das escolas apresentassem sugestões de 
alterações ou fizessem comentários. No quadro abaixo estão discriminados a composição 
dos grupos de trabalho por componente e Etapa e o total de escolas que apresentaram 
contribuições com a proposta postada no Moodle.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Contribuições da Escola

COMPONENTE 
CURRICULAR/Etapa

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS CONTRIBUIÇÕES 
DAS ESCOLAS

Educação Infantil
Duas técnicas do DPPF/1/SFCPE2, uma 
supervisora e três técnicas do DEI3, duas 
coordenadoras de escolas municipais.

33 escolas/
creches

Língua Portuguesa
Supervisora do DPPF/SFCPE e três técnicas da 
DPPF/SFCPE, uma do DEF4 /SAI5 , uma do DEF/
SAF6  e uma professora de escola municipal.

24 escolas

Língua Inglesa Supervisor do DEF/SAI e técnica do DPPF/SDEAE7. 9 escolas

Arte Gerente do DPPF, Supervisor da DPPF/SPAC8, sete 
técnicos do DPPF/SPAC  e  um do DPPF/SDEAE 14 escolas

Educação Física Técnica da DPPF/SDEAE, dois técnicos do DEF/
SPAPEI9. 20 escolas

Matemática Supervisor do DEIN10/SACFCP11 uma técnica da 
SDEAE, uma do DPPF/SFCPE e duas do DEF/SAI 14 escolas

Ciências
Técnico(a) do DPPF/SDEAE, uma técnica do DEF/
SEJA12, uma do DIAE13/SAEDI14,um doutorando 
UFJF15 e dois professores de escolas municipais.

19 escolas

Geografia Supervisora do DPPF/SDEAE, um diretor e a 
coordenadora pedagógica de escolas municipais.

21 escolas

História
Subsecretária da Educação/SE, uma técnica do 
DEF/SAF, o supervisor do DPPI16/SAM17, uma vice-
diretora e três professoras de escolas municipais.

9 escolas

Ensino Religioso18 Técnica do DPPF/SDEAE. Discussão SE

Tecnologia19  
Supervisora do DPPF/SACFP20 e técnico do DPPF/
SDEAE e técnica do DPPF/SFCPE

Discussão no grupo 
Mídia e Educação 

Educação de Jovens e 
Adultos21

Supervisora e 2 técnicos(as) DEF/SEJA com 2 
técnicas do DPPF/SDEAE

Reunião de 
avaliação

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020.

1Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação.
2Supervisão de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.
3Departamento de Educação Infantil.
4Departamento de Ensino Fundamental.
5Supervisão dos Anos Iniciais. 
6Supervisão dos Anos Finais.
7 Supervisão de Desenvolvimento do Ensino e Avaliação Escolar.
8Supervisão de Projetos de Arte, Cultura e Cidadania.
9Supervisão de Planejamento e Articulação de Programas de Educação Integral. 
10Departamento de Execução Instrumental.
11Supervisão de Acompanhamento e Controle de Fundos, Convênios e Programas.
12Supervisão de Educação de Jovens e Adultos.
13Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando.
14Supervisão de Atenção à Educação na Diversidade.
15Universidade Federal de Juiz de Fora.
16Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação. 
17Supervisão de Arquivo e Memória. 
18A proposta foi discutida em reunião interna da Secretaria de Educação.
19A proposta não foi disponibilizada no Moodle, mas houve discussão no Grupo de Estudo Mídia e Educação.
20Supervisão de Administração do Centro de Formação do Professor.
21A discussão foi disponibilizada no Moodle, mas a avaliação foi realizada em uma reunião específica.
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 Importa ressaltar que os(as) supervisores(as) e técnicos(as) são professores(as) de 
diferentes componentes curriculares e/ou coordenadores(as) da Rede Municipal de Ensino 
de Juiz de Fora que estavam atuando na SE no ano em que a discussão e elaboração do 
Referencial Curricular foi realizada. 
 Em relação ao componente Ensino Religioso, o trabalho realizado pela Rede Pública 
Municipal de Ensino de Juiz de Fora era de forma transversal. Com a normatização da BNCC 
(BRASIL, 2017) foi criado, em nossa Rede, um grupo para fazer a discussão da área do Ensino 
Religioso no início do ano de 2020, mas com as modificações ocorridas em virtude da pandemia 
esse trabalho foi suspenso não sendo possível finalizar a proposição. Dessa forma, o presente 
Referencial apresentará as orientações trazidas pela BNCC (BRASIL, 2017).
 Há de se destacar que a Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora apresenta 
um Referencial Curricular de Tecnologias com o intuito de orientar o trabalho desenvolvido 
por professores(as). As Tecnologias não são caracterizadas como um componente curricular 
obrigatório na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.396/1996 (LDB)(BRASIL, 2017b), 
porém ofertá-la na carga horária de nossas crianças e estudantes torna-se importante, uma 
vez que pode ser considerada como um recurso tecnológico educacional potente tanto na 
aprendizagem escolar quanto na vida social.
 Outro aspecto importante a se destacar refere-se à reflexão inicial dos grupos alusivos 
aos componentes curriculares História e Arte, pois estes decidiram, após o comparativo com a 
BNCC, manterem as proposições curriculares que já vem sendo utilizadas pelos(as) docentes 
nas escolas. Sobre a Educação Infantil as proposições da BNCC se apresentaram bastante 
integradas ao Currículo da Rede Municipal. Dessa forma, o referencial se constitui numa 
relação direta entre os dois documentos. Assim, seus textos apresentados nesse Referencial 
Curricular serão os mesmos encontrados nos currículos produzidos no ano de 2012, acrescidos 
de textos introdutórios com considerações que justificam tal escolha.
 Apesar de a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não ter sido contemplada na BNCC, o 
município oferta essa modalidade de ensino e possui uma Proposta Curricular para o trabalho 
pedagógico a ser desenvolvido. A equipe responsável por essas discussões optou, também, 
por mantê-la nesse Referencial Curricular. 
 A última etapa da construção desse Referencial Curricular foi a análise das contribuições 
das escolas. As mesmas foram encaminhadas aos respectivos grupos por componente 
curricular e Etapas/Modalidades para que estudassem as considerações advindas da 
comunidade escolar, de forma a relacioná-las ao que foi proposto preliminarmente e construir 
o documento final.
 Dessa forma, foi construído o Referencial Curricular da Rede Muncipal de Juiz de Fora. 
A produção desse documento resulta de um esforço da SE para valorizar a Proposta Curricular 
da Rede Municipal construída em 2012 (JUIZ DE FORA, 2012) e redimensioná-la a partir das 
prerrogativas da BNCC (BRASIL, 2017) e do CRMG (MINAS GERAIS, 2018). Esse Referencial 
deverá nortear a revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas.
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NOÇÕES TEÓRICAS DO REFERENCIAL CURRICULAR 
DA REDE MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA2

Denise de Souza Destro
Tatiane Gonçalves Moraes

 Um Referencial Curricular opera com perspectivas teóricas distintas que os 
diferenciam de um localidade para a outra. O uso de abordagens teóricas se 

carcaterizam pelo momento vivido, pelos estudos provenientes das diferentes áreas do 
Conhecimento e, principalmente, pelos processos de disputas por diferentes demandas 
curriculares. Nesse sentido, apresentamos alguns termos que utilizamos nesse 
Referencial Curricular de forma a elucidá-los aos profissionais de Educação da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Juiz de Fora. No entanto, é importante destacar que as 
signficações dadas a esses termos não se pretendem ser fixados e únicos, ou seja, devem 
ser pensados como construções sociais, políticas e culturais acerca de sua inserção no 
âmbito educacional e que permitem reflexões constantes no fazer pedagógico e nas 
próprias discussões curriculares.
 A partir das considerações apresentadas pelas Diretrizes Curriculares Gerais 
Nacionais da Educação Básica (DCGNEB) (BRASIL, 2013, p. 16) compreendemos Educação 
como “[...] um processo de socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se 
mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. Desse modo, a Educação 
é significada como um direito inalienável, universal, individual e coletivo do ser humano 
como um indivíduo histórico, social, cultural e político, para o exercício de sua cidadania 
e de seus direitos (BRASIL, 2013). Assim,  

[...] a educação escolar deve fundamentar-se na ética e nos valores 
da liberdade, na justiça social, na pluralidade, na solidariedade e na 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de 
seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social. 
Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim 
de que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos 
de aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (BRASIL, 
2013, p. 16).

 A escola é desafiada a se reinventar constantemente, frente às diferentes 
demandas que surgem na contemporaneidade e é através da discussão permante 
de seu PPP que esse reinventar-se pode ser estabelecido. Atrelado ao PPP, temos o 
currículo escolar, como parte importante e integrante que abarca os conhecimentos 
e saberes tanto científicos quanto aqueles oriundos das crianças e estudantes que 
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frequentam as escolas de nossa Rede Pública de Ensino. Segundo as DCGNEB (BRASIL, 
2013, p. 17),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para 
a capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o 
tempo, o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir 
e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações corporais, 
afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade 
tornam-se, portanto, exigências do projeto educacional.

 Nessa perspectiva, o currículo escolar pode ser compreendido como uma 
produção cultural (LOPES; MACEDO, 2011) e que muito embora a cultura passa a 
ser apropriada pelas discussões curriculares, devemos compreendê-la como um 
processo híbrido e de representação. Nesse sentido, operamos com a noção de 
currículo trazida pelas DCGNEB (BRASIL, 2013, p. 23) como um “[...] conjunto de 
práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no 
espaço social e que contribuem, intensamente, para a construção de identidades 
sociais e culturais”.
 Não cabe, na atualidade, um processo de ensino e de aprendizagem pautado 
em métodos segmentados e alheios aos acontecimentos sócio-políticos-culturais 
e à vida de crianças e estudantes. Espera-se que o currículo escolar seja construído 
em processo de diálogo constante, priorizando-se perspectivas que possibilitem 
a promoção dos processos contínuos de produção, pertencimentos culturais e 
valorização das diferenças. De acordo com o Parecer CNE/CP 003/2004 (BRASIL, 2004, 
p.6):

A escola tem papel preponderante para a eliminação das 
discriminações e para emancipação dos grupos discriminados, ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos científicos, a registros 
culturais diferenciados, à conquista de racionalidadeque rege as 
relações sociais e raciais, a conhecimentos avançados, indispensáveis 
para consolidação e concerto das nações como espaços democráticos 
e igualitários.

 As discussões curriculares abrangem, nesse sentido, não somente a 
sistematização de conhecimentos dos diferentes componentes curriculares e 
etapas da EB e modalidades de ensino, mas também aspectos didático-pedagógicos 
de professores(as), os processos de ensino e de aprendizagem, avaliação e, 



15

principalmente, a cultura e pertencimentos das crianças e estudantes, em prol de 
sua formação integral. Não obstante, deve-se atentar para a “[...] compatibilidade 
entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço formativo 
dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade” 
(BRASIL, 2013, p. 22).
 No que diz respeito à aprendizagem, esse Referencial Curricular a compreende 
como um processo de interação cultural, em uma relação entre professor(a)/
criança/estudante, como trocas culturais que potencializam a formação discente 
de forma ampla e significativa.
 O processo de ensino e aprendizagem de crianças e estudantes deve 
ser realizado de forma dialogada, contextualizada, desafiadora, estimulando a 
participação dos(as) discentes nas aulas, ampliando suas formas de ver o mundo 
e de atuarem nele. Nesse sentido, é importante que se proponha um desenho 
curricular diferente do que tradicionalmente vem sendo trabalhado em muitas 
realidades. Um currículo pautado disciplinarmente, muitas vezes, não consegue 
dar conta das inúmeras possibilidades de aprendizagens significativas que 
crianças e estudantes podem e têm o direito de construir. Assim, pensar em 
uma estrutura curricular por áreas, pressupõe a interdisciplinaridade entre os 
diferentes componentes curriculares, sem que seja necessário abrir mão de seus 
conhecimentos específicos.
 Nesse Referencial Curricular os componentes curriculares são agrupados 
em áreas de conhecimento – Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação 
Física e Língua Inglesa); Matemática (Matemática); Ciências da Natureza 
(Ciências); Ciências Humanas (Geografia e História); Ensino Religioso; Educação 
Infantil; Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Tecnologias. Para além da 
interdisciplinaridade entre os componentes, é importante que haja diálogo 
entre as áreas de Conhecimento, bem como entre as Etapas da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental e da Modalidade EJA. Importa sobretudo que os(as) 
professores(as), juntamente com seus(as) coordenadores(as) pensem em 
possiblidades pedagógicas transdisciplinares.
 Desenvolver o currículo com uma abordagem inter/transdisciplinar exige 
que haja planejamento do trabalho pedagógico, desde a organização do tempo e 
do espaço físico, da utilização de equipamentos e materiais, e do engajamento dos 
atores educacionais com o PPP da escola. A proposta interdisciplinar traz no bojo 
das suas discussões o desenvolvimento do trabalho pedagógico na perspectiva 
da Pedagogia de Projetos. Ela propõe diálogos entre os diversos componentes 
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curiculares, ou seja, precisa haver um projeto comum, com um planejamento que 
as relacione.
 Neste sentido, novos conhecimentos são produzidos, menos fragmentados e 
mais significativo para crianças e estudantes, que passam a perceber interconexões 
entre os saberes. Portanto, a interdisciplinaridade é entendida aqui como uma 
abordagem de integração entre as diferentes áreas de conhecimento, um trabalho 
que envolve cooperação e troca, aberto ao diálogo e ao planejamento (NOGUEIRA, 
2001).
 A transdisciplinaridade vai além da colaboração entre os componentes 
curriculares, pois ela exige um pensamento organizador que ultrapassa as próprias 
disciplinas (MEDEIROS, 2018). Seus conceitos contrapõem-se aos princípios 
cartesianos de fragmentação do conhecimento (DESCARTES, 1973) e abre 
possibilidades para pensar problemas contemporâneos. Logo, o conhecimento é 
concebido como uma rede de conexões onde não apenas as fronteiras entre os 
componentes curriculares não existem mais, como fica caracterizado que elas 
formam a parte de um todo integrado (MEDEIROS, 2018).
 Nesta perspectiva, a Avaliação da Aprendizagem, como parte importante do 
desenvolvimento de um currículo, deve ser entendida como um instrumento capaz 
de pomover a autorreflexão, possibilitando ao(à) estudante, que é protogonista 
no processo de ensino e de aprendizagem, pensar sobre seu percurso perante a 
construção de um conceito, perceber seus erros e reconstruir caminhos frente a um 
conhecimento significativo, aplicável, dinâmico. 
 Na dinâmica de ensinar, a avaliação pode fornecer pistas importantes para 
educadores(as) e gestores(as), a fim de que estes(as) possam avançar em práticas 
pedagógicas ou retomar alguma etapa do processo de ensino e de aprendizagem, 
com o intuito de vencer as dificuldades apresentadas. Portanto, a avaliação deve 
ser percebida como um elemento integrador entre aprendizagem e ensino, como 
um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido 
e como foi aprendido (BRASIL, 2017). Além disso, “[...] a avaliação deve ser 
redimencionadora das ações pedagógicas e deve assumir um caráter processual, 
formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” (BRASIL, 2013, p. 
123).
 Isto posto, a avaliação da aprendizagem é um instrumento mediador 
na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da 
aprendizagem dos(as) estudantes.
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2.1 COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 A BNCC (BRASIL, 2017) apresenta um conjunto de aprendizagens essenciais 
que devem ser desenvolvidas ao longo da Educação Básica, de forma a 

assegurar os direitos de aprendizagem como afirma o Plano Nacional de Educação ( Lei 
nº 13005/2014) (BRASIL, 2014): 

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local;

 O termo competência é definida na BNCC como “[...] a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 
8).
 Serão apresentadas a seguir as Competências Gerais da Educação Básica (BRASIL, 
2017, p. 9-10):

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
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artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 
pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-
se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

 Além das Competências Gerais, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta Competências 
Específicas para as áreas e outras, para cada componente curricular que estão 
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destacadas ao longo de seus textos e que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos 
de escolaridade.
 A seguir, apresentamos os textos curriculares dos componentes curriculares 
seguindo a especififcação da BNCC, iniciando com a Educação Infantil; seguindo 
com a Área de Linguagens (com os componentes curriculares Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física e Língua Inglesa), Área de Matemática (componente curricular 
Matemática); Área de Ciências da Natureza (componente Ciências); Área de Ciências 
Humanas (Componentes Geografia e História); Referencial da EJA; Tecnologias e o 
Referencial de Ensino Religioso (BRASIL, 2017). 
 Com exceção dos componentes curriculares História, Arte, Educação Infantil 
e EJA, os demais apresentam a sistematização de seus conhecimentos por meio de 
Unidades Temáticas, Objetos de Conhecimento e Habilidades. A língua Portuguesa, 
no entanto, se organiza em Práticas de Linguagem, Campos de Atuação, Objetos de 
Conhecimento e Habilidades. 
 Em relação às Habilidades, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz 
de Fora optou pela mesma sistematização trazida pela BNCC (BRASIL, 2017), por código 
alfa-numérico, como no exemplo que se segue:

 

 

 
 
 O código varia de acordo com o ano de escolaridade a que se refere, 
componente curricular e a ordem que a habilidade aparece no ano de escolaridade. 
No Referencial Curricular de Juiz de Fora, foram inseridas outras letras ao final do 
código para identificar de qual documento ela foi retirada. O quadro a seguir explica 
esse acréscimo: 
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Quadro 2 – Códigos Alfa-numéricos usados no Referencial Curricular da Rede Municipal 
de Juiz de Fora

CÓDIGOS ALFA-NUMÉRICOS SIGNIFICADO

EF07HI09
Habilidade da BNCC sem modificação

EF07HI09MG
Habilidade criada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09XMG
Habilidade da BNCC modificada por Minas Gerais 

(Currículo Referência de Minas Gerais)

EF07HI09JF
Habilidade criada por Juiz de Fora 

(Proposta Curricular da Rede Municipal – 2012)

Fonte: Secretaria de Educação/PJF/2020

 Esse Referencial Curricular deverá embasar a revisão dos PPP das escolas e os 
planos de ensino anuais dos(as) docentes das escolas da Rede Municipal de Ensino de 
Juiz de Fora.
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    ÁREA DE LINGUAGENS

 A vida em sociedade faz com que os sujeitos interajam uns com os outros 
em suas práticas sociais, com os mais diferentes objetivos, e por meio de 

diferentes linguagens: verbal (que pode ser oral ou visual-motora, no caso de Libras, 
e escrita) corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital. Essas interações 
se dão entrelaçadas aos conhecimentos e aos valores éticos, pragmáticos, estéticos 
e culturais dessa mesma sociedade. 
 Neste Referencial Curricular da Rede Pública Municipal de Ensino de Juiz 
e Fora, a Área de Linguagens, em consonância com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) e o Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS 
GERAIS, 2018) , ocupa-se dos conhecimentos que se relacionam com as práticas 
de linguagem dos sujeitos nas mais diversas esferas de comunicação. Portanto 
são componentes curriculares que organizam a área, que se articulam, de forma 
que os(as) estudantes não percam a visão do todo, mas que também assimilem as 
especificidades de cada linguagem: a Língua Portuguesa, a Arte, a Educação Física e 
a Língua Inglesa.
 No Ensino Fundamental, a progressão do conhecimento se dará pela 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 
linguagem, ou seja, os Anos Iniciais e os Anos Finais apresentam um percurso 
de aprendizagem contínuo, que integra as duas etapas, prevendo a progressiva 
sistematização das experiências e o desenvolvimento pelos(as) estudantes de uma 
atitude ativa na construção do conhecimento. 
 A Área de Linguagens define seis competências específicas que se relacionam 
com as 10 Competências Gerais da BNCC (BRASIL, 2017) e que asseguram as 
aprendizagens essenciais pelo conjunto de componentes curriculares que integram 
a área. Além disso, em cada componente curricular da área de Linguagens (Língua 
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa) são apresentadas Competências 
Específicas em consonância com as da área de Linguagem e, consequentemente, 
com as Competências Gerais desse Referencial Curricular.  
 Para garantir o desenvolvimento dessas competências específicas por 
componente, são elencadas um conjunto de Habilidades correspondentes às 
Unidades Temáticas e Objetos de Conhecimento as quais os(as) professores(as) 
deverão levar em consideração quando da feitura de seus planos de ensino. A 
seguir, apresentamos as seis Competências Específicas da Área de Linguagens:

4
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(BRASIL, 2017, p. 65)

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e 
cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas 
de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e 
culturais. 

2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, 
continuar ampliando suas possibilidades de participação na vida social e colaborar 
para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

3. Utilizar diferentes modalidades de linguagem – verbal (oral e escrita) e não-verbal 
(corporal, visual, sonora) e digital –, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. 

4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o 
outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a 
questões do mundo contemporâneo. 

5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 
práticas diversificadas individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com 
respeito à diversidade de saberes, de identidades e de culturas. 

6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.
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24 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/ RESOLUCAOCNE_ CP 222 
DEDEZEMBRODE2017.pdf.  Acesso em 17 de maio de 2020.

4.2  ARTE
 

 Este texto é fruto de um estudo comparativo entre a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017b) e a Proposta Curricular da Rede Municipal 

de Juiz de Fora (PCRM) (JUIZ DE FORA, 2012). O objetivo deste estudo é o de atender à 
Resolução CNE/CP nº2/201724 que prevê a necessidade de revisão dos currículos, tendo 
como referência a BNCC.
 O presente referencial curricular trata do Ensino da Arte correspondente ao 
1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e faz uma análise comparativa do Componente 
Curricular Arte da BNCC com a Proposta Curricular – Arte da Rede Municipal de Juiz 
de Fora (PCRM). Neste referencial são apresentados os dados comparativos dos dois 
documentos de referência com uma análise reflexiva dos principais aspectos do processo 
de ensino-aprendizagem em Arte. 
 Em um primeiro momento, apresenta-se o estudo comparativo das concepções 
presentes nos dois documentos em relação às linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro que compõem o Ensino da Arte. Neste estudo, também discute-se sobre 
as competências específicas do Ensino da Arte apontadas na BNCC e os parâmetros 
considerados na PCRM – Arte e expõe-se um exercício comparativo da organização das 
Habilidades do Ensino de Arte, apresentadas na BNCC, com as proposições abordadas na 
PCRM nas referidas linguagens.
 Após a apresentação do estudo comparativo entre os textos de referência 
nacional e municipal, este documento apresenta o Referencial Curricular de Arte da 
Rede Municipal, reformulada e atualizada, seguindo as orientações do Ministério da 
Educação.  

Estudo Comparativo da BNCC e a Proposta Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora 
(PCRM)

As linguagens artísticas
 Sobre as linguagens artísticas que compreendem o componente curricular Arte, 
em um estudo comparativo entre a BNCC (BRASIL, 2017b) e a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 
2012) da Rede Municipal, ambos os documentos apresentam as quatro linguagens: Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro. 
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Componente Curricular-Arte está centrado nas seguintes linguagens: 
as Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro (BRASIL, 2017b, p. 193).
[...] As propostas de um ensino de Arte mais atualizadas estão 
ancoradas nos códigos das linguagens (ARTES VISUAIS, DANÇA, 
MÚSICA E TEATRO) (grifo nosso) [...] (JUIZ DE FORA, 2012, p. 9).

 Além dessas quatro linguagens, a BNCC apresenta como uma Unidade Temática 
as Artes Integradas que “[...] explora as relações e articulações entre as diferentes 
linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e suas práticas [...]” (BRASIL, 2017b, 
p. 197). O que vem a dialogar com a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) que trata dessa 
articulação entre as linguagens no ensino da Arte, pautada também nas interlocuções, 
na diversidade, na interdisciplinaridade, na diferença, nas relações entre cognição 
e sensibilidade, em fazeres e saberes próprios da Arte. Vale acrescentar que essa 
articulação entre as linguagens artísticas se configura também na pesquisa, estudo, 
produção e ensino da arte contemporânea que aborda o hibridismo entre as linguagens.
 A PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) considera as linguagens artísticas, Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro como áreas de conhecimento, enfatizando a atualização 
da prática pedagógica em Arte e afirmando a aliança entre prática e teoria, inseparáveis 
nessa área, assim como o respeito à área de formação específica do docente, em 
concordância com a Lei nº 13.27825 (BRASIL, 2016) que altera o § 6º do art. 26 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394 (BRASIL, 2017a), fixando as diretrizes e 
bases da educação nacional referentes ao ensino de Arte.

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro  são  as  linguagens 
que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste 
artigo (BRASIL, 2017a,p.20).

Art. 2º O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças 
decorrentes desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos 
respectivos professores em número suficiente para atuar na educação 
básica, é de cinco anos (BRASIL, 2016). 

As Competências Específicas do Ensino da Arte

 O compromisso com a promoção de uma educação integral voltada ao 
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os(as) estudantes com 
respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação e ao preconceito, o compromisso 

25 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13278-2-maio-2016-782978-
publicacaooriginal-150222-pl. html.  Acesso em 29 de mar. de 2020.
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de todos com a redução das desigualdades educacionais no Brasil e a promoção da 
equidade e da qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros é destaque tanto 
na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) como na BNCC (BRASIL, 2017b).
 O foco para o desenvolvimento das competências é ressaltado como prioridade 
na BNCC (BRASIL, 2017b) indicando que todas as decisões pedagógicas devem 
estar orientadas para esse fim, aliando o “saber” (considerando a constituição de 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e o “saber fazer’ (considerando a 
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho).
 Como apontado na BNCC, o foco no desenvolvimento de competências já 
orientava a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e é possível afirmar que a PCRM/
Arte (JUIZ DE FORA, 2012) foi concebida priorizando o indicativo para o desenvolvimento 
nas competências, pois destaca a indissolubilidade entre o “saber” e o “saber fazer”, 
como explicitado em suas concepções orientadoras do PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012).
 São nove as competências específicas do ensino de Arte para o Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano):

Competências específicas do componente curricular Arte
(BRASIL, 2017b, p. 196)

1 Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 
culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer 
a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e 
dialogar com as diversidades.

2 Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, 
na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
3 Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas 
manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua tradição 
e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte. 

4 Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando 
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
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5 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.

6 Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma 
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7 Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 
culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8 Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas 
artes.

9 Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, 
com suas histórias e diferentes visões de mundo.

 No texto da PCRM/ARTE (JUIZ DE FORA, 2012, p. 10), essas competências são 
tratadas como “Objetivos Gerais do Ensino da Arte”:

Reconhecer a Arte como área de conhecimento; estudar os 
fundamentos das linguagens, códigos e tecnologias aplicadas às 
artes; promover experiências significativas através do conhecer, fazer, 
apreciar e criticar em Arte; dar acesso às mais diversas manifestações 
artísticas e culturais; valorizar a produção: de artistas mulheres e 
homens, do passado e do presente, local, nacional e internacional.

 A BNCC (BRASIL, 2017b, p. 194) propõe que a abordagem das linguagens 
articule seis dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, 
caracterizam a singularidade da experiência artística:

[...] Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, 
produzem e constroem. [...] Crítica: [...] Essa dimensão articula 
ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, 
políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.[...] 
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. [...] Expressão: refere-se às possibilidades 
de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de 
procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo. 
[...] Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à 
abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas 
artísticas e culturais. [...] Reflexão: refere-se ao processo de construir 
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argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os 
processos criativos, artísticos e culturais (BRASIL, 2017b, p. 192-193).

 A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular. Tais 
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes Visuais, da Dança, da Música e do 
Teatro e as aprendizagens dos(as) estudantes em cada contexto social e cultural.
 Na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012), essas dimensões são abordadas quanto ao 
critério da escolha das proposições para o ensino de Arte de cada linguagem artística: 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. O documento aponta para alguns critérios: 

[...] que possibilitem que os quatro eixos da aprendizagem – o 
fazer, o apreciar, o conhecer e o criticar possam ser realizados com 
grau crescente de elaboração e aprofundamento; que favoreçam 
a compreensão da arte como conhecimento e cultura, como 
expressão e comunicação; que provoquem os(as) alunos(as) como 
produtores(as) e apreciadores(as); que apresentem a diversidade 
das formas de Arte e concepções estéticas locais, nacionais,  
internacionais, de  artistas mulheres e homens, do passado e do 
presente; que enfoquem a multiculturalidade (valorização de várias 
culturas, etnias, diversidadebrasileira); que visem à formação de 
público e à valorização da apreciação coletiva (JUIZ DE FORA, 2012, 
p. 11-12).

 Ou seja, a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) propõe promover experiências 
significativas através do conhecer, fazer, apreciar e criticar em Arte. O CONHECER 
refere-se a explorar as possibilidades do real em sua complexidade que podem 
levar a uma coerência com a realidade externa. A ação de conhecer pertence à vida 
cotidiana e depende do pensamento incorporado. “Quando estamos trabalhando 
com as possibilidades do real então fazemos Arte” (VIEIRA, 2011, p. 111). Explorar o 
histórico, a época, as formas de constituição, o contexto, o autor, e outros, em relação 
à obra de arte existentes ou as propostas contemporâneas que se pretende realizar. O 
FAZER refere-se à possibilidade do(a) estudante assumir a posição de artista, criador, 
inventor, propositor, pesquisador, produtor. Essa é uma ação do domínio da prática 
artística. Destaca-se que a intencionalidade produtiva amplia a capacidade de viver. O 
APRECIAR refere-se a interpretar, questionar, buscar, inferir, descobrir e o despertar 
da capacidade crítica. Ao apreciar, o/a estudante, por meio do seu repertório, sua 
percepção e sensibilidade vai declarar a sua impressão sobre a obra. Importante que 
essa leitura seja acrescida de dados estéticos e históricos. A apreciação não é passível 
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de reducionismos como o binômio certo/errado (RIZZI, 2002). O CRITICAR refere-
se a apontar e analisar os bloqueios e as potencialidades presentes, ampliando as 
possibilidades de elaborar pensamento a partir do contexto em que se está inserido, 
criando múltiplas interpretações em relação à obra de arte (BARBOSA, 2007). Exercer 
a crítica implica na apropriação crescente do(a) discente diante de sua posição no 
contexto. “Implica na sua inserção, na sua integração e na representação objetiva da 
realidade” (FREIRE, 2008, p. 69).
 Sob tal perspectiva, ao comparar a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012)  com 
a BNCC (BRASIL, 2017b), percebe-se que o documento municipal já apresentava 
orientações importantes a serem consideradas no ensino da Arte, uma vez que os 
eixos de aprendizagem apresentados compreendem as seis dimensões abordadas na 
BNCC (BRASIL, 2017b). 
 A BNCC (BRASIL, 2017b) expande e contextualiza como seis dimensões do 
conhecimento que caracterizam a singularidade da experiência artística de maneira 
indissociável e simultânea. Essas dimensões do conhecimento devem constituir a 
especificidade da construção do conhecimento em Arte na escola sem prevalecimento 
de ordem hierárquica.

As Linguagens artísticas/Unidades Temáticas, Proposições/Objetos de Conhecimento 
e Habilidades
 
 Quanto às orientações para o ensino de Arte, a BNCC (BRASIL, 2017b, p. 199-
211) apresenta nos itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2 os Objetos de Conhecimento e as Habilidades 
a serem trabalhadas nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental em cada uma das 
linguagens artísticas, considerando as necessidades e demandas de cada segmento do 
Ensino Fundamental.
 Nos anos iniciais (1º ao 5º ano):

Nessa nova etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve 
assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente 
em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando 
uma experiência de continuidade em relação à Educação Infantil. 
Dessa maneira, é importante que, nas quatro linguagens da Arte 
– integradas pelas seis dimensões do conhecimento artístico –, as 
experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses 
das crianças e nas culturas infantis (BRASIL, 2017b, p. 199).

 Nos anos finais (6º ao 9º ano), “[...] o diferencial dessa fase está na maior 
sistematização dos conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas 
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em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis” (BRASIL, 2017b, p. 
205).
 Na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012, p.11), essas orientações para o ensino de 
Arte se mostram como proposições de atividades que devem ser:

[...] contemplar um conjunto de atividades sistemáticas, 
cuidadosamente planejadas, em torno das quais proposições e 
métodos se articulam em formatos cíclicos multidirecionais. Ou seja, 
as atividades precisam buscar formas de o conhecimento ser visto 
como uma rede de significados em processo de transformação, que 
prevê desdobramentos. A cada nova interação, ramificações se abrem 
e novas relações se estabelecem tanto para alunos(as) quanto para 
professores(as). As expectativas de aprendizagem vão se ampliando 
ao mesmo tempo em que os temas/assuntos vão alcançando níveis 
de complexidade maiores e mais profundos.

 Na PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012), a escolha das proposições deve levar 
em consideração as necessidades e demandas de cada segmento, ficando a critério 
do(a) professor(a) sobre o quê e o como abordar no ensino de Arte em cada ano do 
Ensino Fundamental, de acordo com as particularidades dos(as) estudantes e de suas 
comunidades, assim como dos recursos didáticos disponíveis.
 Esta orientação da PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) está em acordo com a BNCC, uma 
vez que o documento nacional destaca que a organização apresentada de cada Unidade 
Temática com os Objetos de Conhecimento e suas Habilidades correspondentes “[...] 
expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos 
não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos” 
(BRASIL, 2017b, p. 195).
 Quanto aos conhecimentos específicos abordados nas especificidades de Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro, os dois documentos, a BNCC (BRASIL, 2017b) e a 
PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012), indicam o que deve ser trabalhado no ensino de 
Arte em cada linguagem artística. A BNCC (BRASIL, 2017b) apresenta um quadro com 
os itens: Unidade Temática, Objeto de Conhecimento e Habilidades. Já na PCRM/Arte 
(JUIZ DE FORA, 2012), esses itens são compreendidos nas proposições específicas de 
Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, como pode ser observado nos quadros abaixo, 
nos quais são comparados os dados dos dois documentos.
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Quadro 1 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b e PCRM/Arte (JUIZ DE 
FORA, 2012) – Linguagem artística: Artes Visuais PCRM/Arte

Linguagem artística:
Artes Visuais

BNCC
Linguagem artística/Unidade Temática: Artes Visuais

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

1.2.1.4: Elementos 
de obras de artes 
visuais:  elementos 
da linguagem: ponto, 
linha, forma, textura, 
ritmo, equilíbrio, 
espaço, cor e outros; 
aspecto conceitual das 
produções: questões 
políticas, étnicas, 
sociais, religiosas e 
outros; relações sócio-
históricas, artísticas, 
estéticas e culturais 
entre artistas, obras, 
movimentos e outros (p. 
17).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 200).

Habilidades

(EF15AR02) 
Explorar e 
reconhecer 
elementos 
constitutivos 
das artes 
visuais (ponto, 
linha, forma, 
cor, espaço, 
movimento 
etc.(p. 201)

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 206).

Habilidades

(EF69AR04) 
Analisar os 
elementos 
constitutivos 
das artes 
visuais (ponto, 
linha, forma, 
direção, cor, 
tom, escala, 
dimensão, 
espaço, 
movimento 
etc.) na 
apreciação 
de diferentes 
produções 
artísticas 
(p.207).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.
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Quadro 2 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b) e PCRM (JUIZ DE FORA, 
2012) – Linguagem artística: Dança

PCRM – Arte
Linguagem artística:

Dança

BNCC – Arte
Linguagem artística/Unidade Temática: Dança

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

2.2.1.4 Elementos 
de obras 
coreográficas: 
elementos da 
linguagem –espaço, 
tempo, peso, fluxo; 
planos (sagital, 
horizontal, vertical); 
nível (baixo, médio 
e alto); desenhos 
(linhas, formas, 
profundidade, 
densidade, dentre 
outros); aspecto 
conceitual das 
produções –
questões políticas, 
étnicas, sociais, 
religiosas, dentre 
outros; relações 
sócio-históricas, 
artísticas, estéticas 
e culturais entre 
artistas, obras, 
movimentos, dentre 
outros (p. 23).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 200).

Habilidades

(EF15AR09) 
Estabelecer 
relações entre as 
partes do corpo 
e destas com o 
todo corporal 
na construção 
do movimento 
dançado.(p. 201)

(EF15AR10) 
Experimentar 
diferentes 
formas de 
orientação 
no espaço 
(deslocamentos, 
planos, direções, 
caminhos etc.) 
e ritmos de 
movimento 
(lento, 
moderado 
e rápido) na 
construção do 
movimento 
dançado (p.201).

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 206).

Habilidades

(EF69AR10) 
Explorar 
elementos 
constitutivos 
do movimento 
cotidiano e do 
movimento 
dançado, 
abordando, 
criticamente, o 
desenvolvimento 
das formas 
da dança em 
sua história 
tradicional e 
contemporânea.
(p. 207).

(EF69AR11) 
Experimentar 
e analisar os 
fatores de 
movimento 
(tempo, peso, 
fluência e 
espaço) como 
elementos que, 
combinados, 
geram as ações 
corporais e o 
movimento 
dançado(p. 207).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.
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Quadro 3 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b) e PCRM/Arte (JUIZ DE 
FORA, 2012) – Linguagem artística: Música

PCRM/Arte
Linguagem artística: 

Música

BNCC 
Linguagem artística/Unidade Temática: Música

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

3.2.1.1 Parâmetros 
do som: timbre; 
altura; intensidade; 
ritmo; forma; 
textura; outros
(p. 29).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 202).

Habilidades

(EF15AR14) 
Perceber e 
explorar os 
elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
timbre, 
melodia, ritmo 
etc.), por 
meio de jogos, 
brincadeiras, 
canções 
e práticas 
diversas de 
composição/
criação, 
execução e 
apreciação 
musical
(p. 203).

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 208).

Habilidades

(EF69AR20) 
Explorar 
e analisar 
elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
timbre, 
melodia, ritmo 
etc.), por meio 
de recursos 
tecnológicos 
(games e 
plataformas 
digitais), 
jogos, canções 
e práticas 
diversas de 
composição/
criação, 
execução e 
apreciação 
musicais (p. 
209).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.
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Quadro 4 - Diretrizes para o Ensino de Arte BNCC (BRASIL, 2017b) e PCRM/Arte (JUIZ DE 
FORA, 2012) – Linguagem artística: Teatro

PCRM/ Arte
Linguagem artística: 

Teatro
BNCC 

Linguagem artística/Unidade Temática: Teatro

1º ao 9º ano 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano

Proposição

4.2.3 Elementos da 
linguagem cênica: 
Códigos teatrais: 
espaço, tempo, 
ritmo, fala, gesto 
e movimento; 
Narrativas, gêneros e 
estilos teatrais; Ação 
dramática; Glossário 
(p. 37- 38).

Objeto de 
conhecimento

Elementos da 
linguagem
(p. 202).

Habilidades

(EF15AR19) 
Descobrir 
teatralidades na 
vida cotidiana, 
identificando 
elementos 
teatrais 
(variadas 
entonações de 
voz, diferentes 
fisicalidades, 
diversidade de 
personagens e 
narrativas etc) 
(p. 208).

Objeto de
Conhecimento

Elementos da
Linguagem
(p. 206).

Habilidades

(EF69AR26) 
Explorar 
diferentes 
elementos 
envolvidos na 
composição dos 
acontecimentos 
cênicos 
(figurinos, 
adereços, 
cenário, 
iluminação e 
sonoplastia) e 
reconhecer seus 
vocabulários (p. 
209).

Fonte: elaborado pela equipe de Arte da SE/2019.

 Nos quadros 1, 2, 3 e 4 foram apresentadas proposições artísticas do PCRM 
(JUIZ DE FORA, 2012) referentes aos principais elementos a serem abordados 
nas linguagens de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. E, ao compará-las com 
as orientações da BNCC (BRASIL, 2017b) nos itens: “Objeto de Conhecimento” e 
“Habilidades”, verifica-se que ambos documentos propõem diretrizes semelhantes 
para o ensino de Arte. Esse mesmo exercício pode ser realizado com as demais 
proposições apresentadas no documento da Rede Municipal em cada uma das 
linguagens artísticas.
 Além das diretrizes referentes aos conteúdos a serem abordados no Ensino 
da Arte, a PCRM (JUIZ DE FORA, 2012) ainda orienta sobre questões referentes à 
avaliação no Ensino da Arte, o que não é abordado na BNCC (BRASIL, 2017).
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Considerações finais do estudo comparativo

 Esse estudo comparativo apontou para uma congruência de direcionamentos entre 
os documentos analisados, fato que amplia as possibilidades das proposições artístico-
pedagógicas desenvolvidas na rede de ensino municipal de Juiz de Fora.  A PCRM (JUIZ DE 
FORA, 2012), enfatiza os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) estudantes 
por meio de um conjunto orgânico e progressivo de proposições essenciais no decorrer da 
Educação Básica, assim, como orienta a BNCC (BRASIL, 2017b).
 É importante destacar que o documento da Rede Municipal também prioriza a 
autonomia do(a) professor(a) de Arte na escolha de suas propostas pedagógicas e incentiva 
a sua formação continuada como forma de construir “[...] um percurso docente mais 
qualificado, que reverbera nos processos de aprendizagem nas salas de aula [...]” (JUIZ DE 
FORA, 2012, p. 10). Sobre isso, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (SE/PJF) 
vem promovendo há 15 anos cursos e Grupos de Estudos de Arte e Cultura, além de ações 
artístico-culturais com o objetivo de construir e manter um diálogo com os(as) professores(as) 
a partir de estudos teóricos e de práticas pedagógicas voltadas para o Ensino da Arte. 
 Essas ações desenvolvidas pela SE/PJF em diálogo com os(as) docentes compreendem 
uma importante conquista e reconhecimento do trabalho de Arte na esfera municipal. Em 
31 de outubro de 2019, o Decreto Municipal nº. 13.769 (JUIZ DE FORA, 2019)26 instituiu o 
Programa Arte/Educação da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora,o qual integra todas 
as ações artístico-culturais desenvolvidas pela SE/PJF, por meio da Supervisão de Projetos 
de Artes, Cultura e Cidadania: “Professor Também Faz Arte”, “Literatudo”, “Dança da Escola 
no Calçadão”, “Encontro de Teatro das Escolas Municipais”, “Caravana de Histórias”; “Canto-
Coral”, “Rodas de Conversa Sobre Arte, educação e cultura” e “Galeria Escola”. Esses projetos 
vêm sendo desenvolvidos por meio de ações, tais como mostras, intercâmbios de leitura, 
intervenções no espaço urbano, cursos, oficinas e espetáculos, além de grupos de estudos. A 
proposta do programa é interligar as ações pedagógicas com as experiências artísticas, assim 
como entrelaçar os diversos projetos desenvolvidos nas escolas municipais durante o ano 
letivo e integrá-los a outros espaços culturais da cidade, promovendo reflexões e diálogos 
intersetoriais, potencializando, assim, o campo da Arte na municipalidade.
 Por fim, por considerar a PCRM/Arte (JUIZ DE FORA, 2012) em conformidade com os 
postulados da BNCC (BRASIL, 2017b), a Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora 
(SE/PJF) resolve manter o documento municipal como norteador das práticas pedagógicas 
para o ensino de Arte em Juiz de Fora. 

26 Disponível em: https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000044513.
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27 É bom lembrar que o conceito de interdisciplinaridade não é o mesmo que polivalência, visto que o 
último obriga oa docente a dar conta de várias áreas de conhecimento (artes visuais, teatro, música e 
dança) durante o ano letivo, gerando  reducionismo e fragmentação dos assuntos/temas.

PROPOSTA CURRICULAR DA 
REDE MUNICIPAL – ARTE (2012) 
 

 A função central deste referencial curricular é oferecer diretrizes orientadoras 
para o ensino de Arte na Rede Municipal de Juiz de Fora. Não pretende ser um 

documento prescritivo e inflexível, no entanto objetiva apresentar pontos importantes, 
considerados indispensáveis para o que, hoje, se espera de um ensinar/aprender 
significativo em Arte.
 As propostas de um ensino de Arte mais atualizadas estão ancoradas nos códigos 
das linguagens e suas interlocuções, na diversidade, na interdisciplinaridade, na diferença, 
nas relações entre cognição e sensibilidade, em fazeres e saberes próprios da Arte.
 A compreensão dessas propostas e das relações que podem ser estabelecidas 
entre elas fundamenta as práticas docentes, conduzindo o ensino de Arte a ocupar o 
lugar de saber indispensável à formação humana. O que significa aliar o conhecimento 
Arte a um ensino que preze por condutas e valores mais democráticos, baseados no 
multiculturalismo, nas crenças, nas questões sociais, étnicas, de gênero, no respeito à 
cultura local e universal, nos diversos saberes, incluindo as tecnologias.
 Ao se aprofundar nas concepções supracitadas, numa reflexão mais apurada 
sobre seus significados e sentidos, inicia-se uma trajetória rumo à atualização da prática 
pedagógica em Arte. Essa atualização prima pela aliança entre teoria e prática, o que 
conduz à superação de paradigmas do passado – pura manualidade, espontaneísmo, 
utilização de modelos estereotipados (mimeografados ou fotocopiados), planejamento 
direcionado a datas comemorativas, ensino descontextualizado, atitude polivalente27 – e 
permite a construção de uma nova mentalidade a partir de reflexões contemporâneas no 
campo da Arte-Educação.
 A atitude diferenciada, necessária às mudanças propostas, requer outro olhar 
sobre os espaços e tempos para o ensino de Arte e, também, sobre a formação docente. 
Tais mudanças precisam, pois, estar respaldadas no Projeto Político Pedagógico (PPP) de 
cada escola.

Objetivos gerais do Ensino de Arte

• Reconhecer a Arte como área de conhecimento.
• Estudar os fundamentos das linguagens, códigos e tecnologias aplicadas 
às artes.
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• Promover experiências significativas através do conhecer, fazer, apreciar 
e criticar em Arte.
• Dar acesso às mais diversas manifestações artísticas e culturais.
• Valorizar a produção: de artistas mulheres e homens, do passado e do 
presente, local, nacional e internacional.

Critérios de seleção das proposições

 O ensino de Arte precisa contemplar um conjunto de atividades sistemáticas, 
cuidadosamente planejadas, em torno das quais proposições e métodos se articulam 
em formatos cíclicos multidirecionais. Ou seja, as atividades precisam buscar formas de 
o conhecimento ser visto como uma rede de significados em processo de transformação, 
que prevê desdobramentos. A cada nova interação, ramificações se abrem e novas relações 
se estabelecem tanto para os(as) estudantes quanto para professores(as). As expectativas 
de aprendizagem vão se ampliando ao mesmo tempo em que os temas/assuntos vão 
alcançando níveis de complexidade maiores e mais profundos.
 Cada professor(a), a partir de uma escolha criteriosa das proposições na(s) 
linguagem(ns) que domina –, define os “elementos básicos” que serão considerados os 
fundamentos curriculares. Sobre estes são erigidos desdobramentos de conhecimentos 
cada vez mais complexos, que exigirão a reorganização dos tempos necessários aos 
processos de ensinar e aprender.
 Na seleção desses conhecimentos é preciso levar em consideração os(as) 
estudantes, a comunidade e os recursos didáticos. O grupo de estudantes é composto 
por sujeitos sócio-histórico-culturais, os quais se constroem, também, a partir de suas 
autorias (ou seja, são produtores e reprodutores de conhecimento), fazendo parte de 
uma comunidade. Os recursos didáticos disponíveis precisam ser apropriados, bem como 
solicitada a aquisição de outros que se façam necessários.
 Vale ressaltar, ainda, como critério, a relevância social e cultural dos referenciais 
artísticos utilizados, assim como sua contribuição para uma formação calcada no conhecer, 
no apreciar, no criticar e no fazer.  
Alguns critérios de seleção das proposições:

• que possibilitem que os quatro eixos da aprendizagem – o fazer, o apreciar, 
o conhecer e o criticar – possam ser realizados com grau crescente de elaboração 
e aprofundamento;
• que favoreçam a compreensão da arte como conhecimento e cultura, como 
expressão e comunicação;
• que provoquem os(as) estudantes como produtores(as) e apreciadores(as);
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• que apresentem a diversidade das formas de Arte e concepções estéticas 
locais, nacionais, internacionais, de artistas mulheres e homens, do passado e do 
presente;
• que enfoquem a multiculturalidade (valorização de várias culturas, etnias, 
diversidade brasileira);
• que visem à formação de público e à valorização da apreciação coletiva.

Processos avaliativos

 O Processo de Avaliação compõe a ação pedagógica diária e deve fazer parte da 
construção de todo planejamento para qualquer período.  
 Essa tarefa é comumente realizada pelo(a) docente em face à participação e 
realização do(a) estudante. É importante que o(a) estudante possa também participar 
desse processo, que não seja de responsabilidade única do(a) docente. Além disso, é 
necessário desabilitar métodos exclusivamente quantitativos, de caráter punitivo.
 Para avaliar, o(a) professor(a) precisa conhecer as maneiras como as 
proposições de Arte podem ser assimiladas pelos(as) estudantes, em cada momento 
de sua escolaridade; ao mesmo tempo, ter flexibilidade para lidar com a coexistência 
de distintos graus de aprendizagem numa mesma turma. Ou seja, é preciso afinar 
uma observação criteriosa no sentido lato, mais abrangente do percurso escolar 
dos(as) estudantes e uma observação criteriosa no sentido stricto, que se ocupará das 
especificidades de cada discente em relação aos conhecimentos de Arte estudados.
 Outras considerações são também importantes, como o grau de interesse, 
envolvimento e participação dos(as) estudantes nas propostas didáticas, em que cabe 
o reconhecimento dos limites e avanços em escala pessoal.
 É imprescindível, nessa etapa, a clareza dos objetivos, das habilidades que 
se quer desenvolver, associada à adequação das estratégias didáticas empregadas. 
Cabe ao(à) professor(a) cuidar para que as atribuições de valor (sejam elas numerais, 
letras ou conceitos) estejam coerentes com as propostas e oportunidades dadas à 
aprendizagem.
 Vale ressaltar a importância da avaliação processual, aquela que se faz ao longo 
do processo de aprendizagem, e não aquela que tem um fim em si mesmo. Assim,o(a) 
docente precisa estipular momentos para avaliar, mesmo que a proposta não tenha se 
finalizado.
 A avaliação formativa visa envolver docentes e discentes na construção do 
conhecimento, como partícipes da ação de avaliar, podendo ser obtidos resultados 
quantitativos e/ou qualitativos.
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 A avaliação formativa é constituída pelos aspectos:
• instrumental – referente ao desenvolvimento e ao domínio do fazer 
artístico;
• atitudinal – referente à intencionalidade, ao envolvimento e à 
participação nas atividades;
• conceitual – referente aos conceitos construídos (semântica, glossário 
e outros);
• comportamental – referente às alterações no comportamento;
• factual – referente aos fatos sócio-históricos, artístico-estéticos e 
culturais apreendidos.

 As estratégias de avaliação podem variar e se alternar, bem como serem 
definidas pelo(a) professor(a) de acordo com seu planejamento, disponibilidade e 
infraestrutura física (materiais, espaços e tempos) que a escola oferece.
 Mas vale ressaltar que a sala-ambiente proporciona ao docente e ao(à) 
estudante uma integração maior, permitindo maior critério e coerência nos processos 
avaliativos, o que garante um ensinar/aprender significativo e de qualidade.
 Algumas sugestões de estratégias para avaliação:

• Portfólio – arquivo individual, registro das produções e pesquisas  
(impresso ou digital, em pasta, caixa, etc.);
• Diário de bordo – caderno de anotações, gravador ou câmera para 
o registro das reflexões, interesses, observações, sentimentos, etc. dos(as) 
estudantes;
• Entrevista – preferencialmente gravadas pelo(a) docente;
• Relato – oral, escrito ou gravado(auto avaliação);
• Aferições conceituais e de termos – questionários, testes aplicados que 
verificam o domínio do vocabulário e os termos da área;
• Apresentações (individuais ou em grupo) de trabalhos;
• Produções artísticas – as resultantes das propostas feitas ao longo das 
aulas (única ou uma série de produções);
• Relatórios descritivos (individuais ou em grupo).

 A seguir serão apresentadas as proposições para as linguagens artísticas Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro. É importante frisar que o(a) professor(a) precisa 
conduzir suas ações pedagógicas segundo a sua formação. Isso significa que o(a) 
docente NÃO É OBRIGADO(A) a ensinar as quatro linguagens.



AR
TE

276

1 ARTES VISUAIS

 A imagem tem uma inserção cada vez maior na vida cotidiana. Imagens nos são 
apresentadas e reapresentadas a todo o momento, num misto de criação, apropriação 
e recriação. Nesse contexto, é importante desenvolver a competência de saber olhar e 
analisar imagens, para que se possa, ao produzi-las, gerar significados tanto para o(a) 
autor(a) quanto para quem vai apreciá-la. Nesse sentido, é preciso conhecer a produção 
artística visual já existente, tanto a internacional quanto a nacional, a regional e a local, a 
da comunidade e aquelas produzidas pelos(as) próprios(as) estudantes.
 Os modos de produção e de conhecimento nas artes visuais são bastante 
diversificados. Dos meios eletrônicos aos tradicionais, há uma grande variedade de 
possibilidades a serem exploradas e usadas. Construir conhecimentos a partir delas é 
uma das formas que auxiliam a inserção do(a) estudante no contexto contemporâneo 
de produção, compreensão estética e recepção visual, aliando o pensamento crítico ao 
pensamento artístico.

1.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem visual e que poderão ser utilizadas pela(o) 
docente em suas aulas: 

Pintura, escultura, desenho, gravura, objetos, cerâmica, instalações, arte conceitual, cestaria, 
entalhe, fotografia, artes gráficas, história em quadrinhos, charge, animação, montagem, 
tapeçaria, tecelagem, móbile, mosaico, colagem, happening, estamparia, cinema, televisão, 
vídeo, performance, design, arte em computador, multimídia, videoclipe, grafite, ilustração, 
modelagem, bordados, entre outras.

 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos(as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade. 
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com outras linguagens 
artísticas, tais como as produções pertencentes à contemporaneidade e que abrangem o 
uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo apresentando essa 
particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante ressaltar que a abordagem a 
ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para a sua formação específica, como 
no caso as Artes Visuais. 
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1.2 Organização do Conhecimento no Ensino de Artes Visuais

 As proposições para o Ensino das Artes Visuais consideram os processos de ensino-
aprendizagem nos quais o(a) professor(a) de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. 
É Importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas.
 
1.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções visuais e 
audiovisuais

1.2.1.1 Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, contextualização e 
identidade pessoal:
 •estudo da obra e vida de artistas;
 •estudo diante do produto artístico;
 •estudo dos próprios trabalhos;
 •estudo da arquitetura, patrimônio artístico-cultural material e imaterial;
 •visita a espaços culturais com exposições;
 •encontro com artistas;
 •visita a locais de trabalho de artistas;
 •áreas de atuação do artista;
 •outros.

1.2.1.2 Pensamento crítico a partir de imagens artísticas ou midiáticas:
 •análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos;
 •exibição e debate de filmes, vídeos, curtas metragens e clips;
 •exibição e debate sobre propagandas de TV, revista, jornal e outras mídias;
 •estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos e outros;
 •outras.

1.2.1.3 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, movimentos 
e outros:
 •produção de textos orais;
 •produção de textos escritos;
 •produção de mídias;
 •seminários e debates;
 •outros.
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1.2.1.4 Elementos de obras de artes visuais:
 •elementos da linguagem: ponto, linha, forma, textura, ritmo, equilíbrio, espaço, 
cor e outros;
 •aspecto conceitual das produções: questões políticas, étnicas, sociais, religiosas e 
outros;
 •relações sócio-históricas, artísticas, estéticas e culturais entre artistas, obras, 
movimentos e outros.

1.2.1.5 Interlocuções entre as artes visuais ou audiovisuais com outras linguagens artísticas: 
 •performance;
 •happenings;
 •arte conceitual;
 •arte pública;
 •arte híbrida;
 •outros.

1.2.1.6 Vocabulário apropriado para análise de obras/imagens:
 • glossário.

1.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas

1.2.2.1 Identificação e contextualização de produções artísticas:
 •apresentação das fichas técnicas das obras (artista, título, técnica, medidas, 
coleção, data de execução);
 •localização histórica das produções utilizadas como referencial (tempo, 
local, contexto político e social, ideologias, etc).

1.2.2.2 Relações entre obras de diferentes épocas históricas e culturas:
 •estudos comparativos por semelhanças;
 •estudos comparativos por antagonismos.

1.2.2.3 Relações e análises de diferentes processos de criação:
 •apresentação e discussão de produções técnicas variadas;
 •apresentação e discussão de poéticas artísticas;
 •apresentação de materiais expressivos, seus limites e potencialidades.
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1.2.3 Elementos da linguagem visual e audiovisual: discurso, estrutura e composição

1.2.3.1 Identificação e domínio das possibilidades de expressão do discurso visual e 
audiovisual através de exercícios teóricos e práticos:
 •que envolvam identificação e utilização de termos (bidimensional, simetria, 
cores contrastantes, primeiro plano, close, etc);
 •de técnicas (colagem, aquarela, mosaico e outras);
 •de materiais artísticos (papéis, lápis, terra, réguas, compasso, argila, 
computador e outras).

1.2.3.2 Elementos estruturais:
 •exercícios teóricos e práticos dos elementos da linguagem (ponto, linha, 
forma, textura, etc) e seus aspectos conceituais. 

1.2.3.3 Princípios de cor-luz e cor-pigmento:
 •teoria das cores;
 •simbologia das cores;
 •as cores nas diversas culturas;
 •as cores na comunicação visual;
 •outros.

1.2.4 Domínio do discurso visual e audiovisual

1.2.4.1 Expressão e domínio do discurso visual e audiovisual:
 •exercícios práticos com meios e técnicas  variadas;
 •variação de suportes bidimensionais e tridimensionais;
 •exercícios práticos utilizando meios tecnológicos;
 •exercícios de composição;
 •outros.

1.2.4.2 Trabalhos bi e tridimensionais:
 •utilização de softwares para a criação de trabalhos;
 •emprego de materiais reutilizáveis;
 •exercícios em técnicas secas;
 •exercícios em técnicas molhadas.
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1.2.5 Organização e difusão
 •de imagens e textos a partir de pesquisas (sobre artistas, tendências, eventos, etc);
 •de produções pessoais em cadernos, CDs/DVDs, blogs, pastas, etc;
 •participação em exposições, mostras e redes sociais.

2 DANÇA 
 A Dança se estrutura em um conjunto de movimentos complexos como um 
pensamento incorporado. É constituída de movimentos visíveis e não visíveis em um 
contínuo, cuja ligação se torna imperceptível ao olhar. A Dança nasce da pesquisa em 
movimento, a partir da experiência, da improvisação, da interação, da criação, considerando 
o funcionamento e as atitudes do corpo em si. A Dança é a experiência do corpo em 
movimento com o espaço, o tempo, o peso e o fluxo, dentro de uma cinesfera pessoal que 
acontece no espaço/lugar.
 Ao se tratar do ensino da Dança na escola é necessário considerar que crianças e 
estudantes se comunicam corporalmente e necessitam, em suas diversas fases, entrar em 
contato com atividades que priorizem a organização do movimento como linguagem e como 
forma de habitar o mundo.
 No estudo do organismo humano, não é possível considerar o corpo sem movimento. 
As ciências cognitivas afirmam que é o movimento que dá ignição para a elaboração do 
pensamento. O corpo que dança está em constante transformação, trocando informações, 
construindo mapas, imagens e o pensamento incorporado. É o corpo mídia descrevendo os 
processos comunicativos e cognitivos estabelecidos pelo corpo em movimento.
 Em uma visão contemporânea, a Dança é uma arte que interfaceia com as mais 
diversas linguagens e que se coloca nos vários lugares. Enfatizamos a necessidade da sua 
presença na escola, oportunizando aos(às) estudantes conhecerem e experienciarem a 
Dança nas suas mais diversas formas de existência. A arte da Dança na escola pode interferir 
nas formas de comunicação, de percepção do mundo e no desenvolvimento da cognição.

2.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem da Dança e que poderão ser utilizadas pelas(os) 
docentes em suas aulas:

Pesquisa em movimento, improvisação, temas básicos para o movimento, Dança contemporânea, 
moderna, urbanas, afro, indígena, de salão, popular, circular, jazz, balé clássico, balé moderno, 
performance, intervenção, videodança, dentre outras.
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 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos (as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade.
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com várias linguagens 
artísticas, tais como as produções que são pertencentes à contemporaneidade e que 
abrangem o uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo 
apresentando essa particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante 
ressaltar que a abordagem a ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para 
a sua formação específica, como no caso a Dança. 

2.2 Organização do Conhecimento no Ensino de Dança

 As proposições para o Ensino da Dança consideram os processos de ensino-
aprendizagem nos quais o(a) docente de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. É 
importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas. 

2.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções coreográficas

2.2.1.1 Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, contextualização 
e identidade pessoal:
 •estudo da obra e vida de artistas;
 •estudo diante do produto artístico, ou seja, analisar trabalhos coreográficos 
diversos;
 •estudo dos próprios trabalhos;
 •estudo dos espaços arquitetônicos, patrimônio artístico-cultural material e 
imaterial;
 •visita a espaços culturais com apresentações e exposições;
 •encontro com artistas;
 •visita a locais de trabalho de artistas;
 •áreas de atuação do artista;
 •outros.

2.2.1.2 Pensamento crítico a partir de trabalhos coreográficos:
 •análise verbal ou corporal das produções de artistas de períodos diversos;
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 •exibição e debate de vídeos, videodança e fotos;
 •estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos e outros;
 •outros.

2.2.1.3 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 
movimentos e outros:
 •produção de textos orais e escritos;
 •produção de textos corporais;
 •produção de mídias;
 •seminários e debates;
 •outros.

2.2.1.4 Elementos de obras coreográficas:
 •elementos da linguagem – espaço, tempo, peso, fluxo; planos (sagital, horizontal, 
vertical); nível (baixo, médio e alto); desenhos (linhas, formas, profundidade, densidade, 
dentre outros);
 •aspecto conceitual das produções – questões políticas, étnicas, sociais, 
religiosas, dentre outros;
 •relações sócio-históricas, artísticas, estéticas e culturais entre artistas, obras, 
movimentos, dentre outros.

2.2.1.5 Interface da Dança com outras linguagens artísticas:
 •artes plásticas;
 •cinema;
 •fotografia;
 •teatro;
 •literatura;
 •performance;
 •outras.

2.2.1.6 Reconhecimento das relações entre os diversos segmentos que envolvem a 
produção de espetáculo de Dança:
 •bailarinos, coreógrafos, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, 
cabeleireiro, maquiador, outros.
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2.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas

2.2.2.1 Identificação e contextualização de produções artísticas:
 •apresentação das fichas técnicas das obras coreográficas (artista, título, técnica, 
direção, outros);
 •localização histórica das produções utilizadas como referencial (tempo, local, 
contexto político e social, ideologias, outros).

2.2.2.2 Relações entre obras de diferentes épocas históricas e culturas:
 •o percurso da Dança nas diferentes épocas e as relações estabelecidas;
 •estudos comparativos por semelhanças;
 •estudos comparativos por antagonismos.

2.2.2.3 Relações e análises de diferentes processos de criação:
 •apresentação e discussão de produções técnicas variadas (balé clássico e 
improvisação, videodança e jazz, outros);
 •apresentação e discussão de poéticas artísticas.

2.2.2.4 Pensamento crítico a partir de imagens artísticas ou midiáticas:
 •análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos;
 •estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos, dentre outros;
 •outras.

2.2.2.5 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 
movimentos, e outros:
 •produção de textos orais ou escritos;
 •produção de textos corporais;
 •produção de mídias;
 •seminários e debates;
 •outros.

2.2.3 Elementos da linguagem do movimento

2.2.3.1 Identificação e domínio das possibilidades de movimento:
 •pesquisa em movimento a partir de improvisações próprias e dos(as) colegas;
 •pesquisa das ações corporais básicas (torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, 
deslizar, pontuar, sacudir), de suas qualidades de esforço e derivações;
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 •exercícios teóricos e práticos sobre movimentos cotidianos dos(as) colegas, dos 
familiares, de transeuntes, da comunidade escolar, dentre outros;
 •pesquisa dos movimentos coreográficos de apresentações de grupos locais e de 
outras localidades – in loco ou em vídeo;
 •percepções dos movimentos observados nos tópicos anteriores e como se 
relacionam individualmente ou em conjunto, nas vivências cotidianas e em construções 
coreográficas;
 •outros.

2.2.3.2 Relação dos elementos da linguagem nas mais diversas Danças:
 •do espaço – em relação ao espaço do ambiente de trabalho, em relação aos 
objetos; em relação ao corpo do outro, em relação ao próprio corpo;
 •dos espaços – dos ambientes, da natureza, da cidade, os espaços arquitetônicos, 
as diferenças entre as comunidades, dentre outros – relacionar o corpo nesses contextos;
 •dos conceitos de grande e pequeno; longe e perto; alto, médio e baixo, tendo 
como princípio para a pesquisa o corpo;
 •estudo dos planos – sagital, horizontal e vertical, a partir do conhecimento do 
corpo;
 •do tempo individual de cada um e as variações de velocidade em relação a esse 
tempo individual como: mais rápido e mais lento;
 •da velocidade de tempo concebida na natureza, nas comunidades, no centro 
da cidade, na escola, no ambiente familiar – relacionar com os diversos horários (ex.: 
dia/noite, manhã/tarde, horário de maior e menor fluxo, dentre outros), experienciar o 
corpo nesses contextos;
 •do peso do corpo estabelecendo conexões entre o leve e o forte;
 •do peso de objetos e de materiais diversos – relacionar com o peso do corpo;
 •do fluxo do movimento em momentos contínuos ou interrompidos;
 •o acontecimento da ação a partir do espaço, tempo, peso e fluxo;
 •estudo da atitude;
 •estudo do gesto;
 •estudo dos movimentos de sombra;
 •estudo das atitudes mentais que precedem a ação;
 •estudo de harmonia do movimento;
 •dentre outros.

2.2.3.3 Pesquisa sobre espaços cênicos, registro, escrita e vocabulário de Dança:
 •espaços cênicos existentes na cidade;
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 •espaços que podem tornar-se cênicos para as apresentações de Dança;
 •maneiras de se registrar a Dança;
 •processos de escrita da Dança – labanotation, motif e outros;
 •vocabulário dos códigos de Dança em seus diversos estilos;
 •outros.

2.2.4 Domínio do discurso na Dança

2.2.4.1 Elaboração de coreografias e improvisação coreográfica:
 •elaboração de coreografias a partir da improvisação em Dança: individuais e 
coletivas;
 •interpretação de coreografias em diversos estilos: estudo e interpretação de 
construções coreográficas já existentes dos diversos estilos de Dança.

2.2.5 Organização e difusão
 •Vivências e experimentações de apresentações das construções coreográficas 
em vários espaços como: na escola, no bairro, em festividades da comunidade, em 
eventos organizados na cidade, em outras escolas e instituições, dentre outras.
 •Organização de imagens, textos e vídeos a partir de pesquisas (dançarinos(as), 
coreógrafos(as), espetáculos) e produções pessoais.
 •Confecção de portfólios e diários de bordo (impresso ou digital).
 •Outros.

3 MÚSICA

 Desde o século passado, a Música está incluída na prática escolar, mas 
com diferentes tendências e enfoques. Podemos afirmar que, como uma forma de 
conhecimento, possibilita modos de percepção e expressão únicos. Assim, a educação 
musical, consciente desse papel na cultura escolar, contribui para a ampliação do 
universo sonoro do(a) estudante, incorporando músicas de diferentes formas, épocas e 
propostas.
 A educação musical, como elemento integrante da formação do indivíduo, atinge 
direta ou indiretamente a todos, contribuindo para o desenvolvimento da sensibilidade 
e possibilitando o aprimoramento do senso estético. Para isso é importante que o(a) 
estudante vivencie atividades musicais diversas, geradoras de questionamentos, 
incluindo apresentações, shows, concertos, recitais, palestras, vídeos e outros. Além 
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disso, que seja estimulado a pesquisar sobre Música nas diversas localidades escolares, 
estabelecendo vínculos com músicos locais e profissionais ligados à música, promovendo 
aproximações culturais, demonstrando perspectivas de mercado e produção musical, 
estimulando a formação de novos profissionais. E, finalmente, que o(a) estudante 
desenvolva sistematicamente conceitos e habilidades musicais através da criação, 
realização e apreciação de obras musicais e de conteúdos significativos adequados à 
realidade escolar.
 Não se trata de fazer desse referencial curricular uma prescrição para a 
prática institucional, com conteúdos e normas rígidas. Ressaltamos, porém, o quanto 
se faz necessária a contínua reflexão e, para isso, a participação do(a) professor(a) 
é fundamental. Os programas devem ser compatíveis com a realidade da escola, 
contudo o(a) professor(a) tem o papel de observar, questionar, analisar, opinar e avaliar 
constantemente os resultados com o objetivo de promover as mudanças necessárias 
para a manutenção de uma educação com qualidade.

3.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem musical e que poderão ser utilizadas pela(o) 
docente em suas aulas: 

Musicalização, flauta, violão, percussão, voz, coral, teclado, prática de conjunto e outros.

 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos(as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade.
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com várias linguagens 
artísticas, tais como as produções que são pertencentes à contemporaneidade e que 
abrangem o uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo 
apresentando essa particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante 
ressaltar que a abordagem a ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para a 
sua formação específica, como no caso, a Música.

3.2 Organização do Conhecimento (ou das Proposições) no Ensino de Música

 As proposições para o Ensino da Música consideram os processos de ensino-
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aprendizagem nos quais o(a) professor(a) de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. 
É Importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas. 

3.2.1 Percepção sonora, sensibilidade estética e análise crítica de produções musicais

3.2.1.1 Parâmetros do som:
 •timbre;
 •altura;
 •duração;
 •intensidade;
 •ritmo;
 •forma;
 •textura;
 •outros.

3.2.1.2 Sons ambientais até tecnologia sonora:
 •sons de aparelhos elétricos e eletrônicos;
 •sons da natureza;
 •sons dos animais;
 •sons do corpo.

3.2.1.3 Sons de diversos sistemas musicais:
 •modal;
 •tonal;
 •atonal;
 •outros.

3.2.1.4 Instrumentos musicais convencionais e funções em conjuntos musicais:
 •orquestra (cordas, madeiras, metais, percussão);
 •bandas marciais;
 •bandas populares;
 •bandas de Jazz;
 •grupo de Choro;
 •conjunto de Samba;
 •outros.



AR
TE

288

3.2.1.5 Instrumentos não convencionais e efeitos sonoros obtidos

3.2.1.6 Possibilidades de interação da música com outras áreas artísticas

3.2.1.7 Usos e funções da música no cotidiano:
 •música como lazer;
 •entretenimento;
 •profissão;
 •devoção;
 •terapia;
 •outros.

3.2.2 Estudos musicais em diferentes épocas e culturas

3.2.2.1 Relações entre Música, sua contextualização, pensamento artístico e identidade cultural:
 •Música árabe, alemã, japonesa, brasileira, cubana, flamenca, primitiva e outras.

3.2.2.2 Conhecimento e argumentação sobre várias produções musicais com senso crítico e 
fundamentado.

3.2.2.3 Conhecimento e reconhecimento dos diversos procedimentos composicionais utilizados 
pelo ser humano, em sua trajetória histórica, até os dias de hoje, contextualizando criticamente 
os estilos de época.

3.2.3 Discurso, estrutura e composição

3.2.3.1 Reconhecimento de formas musicais tradicionais e da atualidade:
 •samba;
 •jazz;
 •choro;
 •rock;
 •hip hop;
 •funk;
 •outros.

3.2.3.2 Identificação dos parâmetros musicais, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, dentre 
outros.
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3.2.3.3 Conhecimento das relações harmônicas, melódicas e formais em trabalhos 
consagrados e na própria produção.

3.2.3.4 Conhecimento dos elementos da acústica básica:
 •propagação sonora;
 •relações material-som, tamanho-som;
 •outros.

3.2.3.5 Utilização de registros gráficos convencionais e não convencionais:
 •sinais, códigos, símbolos, leitura, escrita.

3.2.3.6 Identificação da relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento nas produções 
musicais.

3.2.3.7 Reconhecimento das influências de estilos na atualidade.

3.2.4 Domínio do discurso musical

3.2.4.1 Possibilidades da expressão musical:
 •vocal;
 •instrumental;
 •corporal;
 •vocal/corporal;
 •outros.

3.2.4.2 Desenvolvimento de habilidades:
 •corporais;
 •vocais;
 •instrumentais.

3.2.4.3 Interpretação de músicas vocais e/ou instrumentais.

3.2.4.4 Realização de improvisação musical, em conjunto ou individual.

3.2.4.5 Realização de arranjos e recriação.
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3.2.4.6 Criação/Produção de sons a partir de diversos materiais.

3.2.4.7 Audição das criações sonoro-musicais do grupo.

3.2.5 Organização e difusão

3.2.5.1 Pesquisa sobre música e músicos:
 •mercado de trabalho;
 •produção musical;
 •profissionais da música.

3.2.5.2 Participações em apresentações que envolvam Música:
 •música ao vivo;
 •gravações;
 •outras manifestações com música.

3.2.5.3 Relacionamento, agrupamento e organização de áudios e textos a partir de 
pesquisas sobre músicos, musicistas, cantoras, cantores, maestros, maestrinas, corais, 
orquestras, bandas e grupos musicais.

3.2.5.4 Relato das produções pessoais.

4 TEATRO

 Desde seus primórdios a humanidade tem necessidade de manifestar suas 
conquistas, medos, angústias e alegrias. E dentre as diversas maneiras encontradas 
pelo homem para exprimir suas certezas e dúvidas, o Teatro surge como forma de 
expressão altamente significativa, já que intrinsecamente é uma linguagem de 
interlocução e/ou apropriação de outras linguagens.
 Neste sentido, além do corpo/presença física dos sujeitos – atores e espectadores 
– fenômeno único e insubstituível, estão também presentes elementos de Artes Visuais, 
de Música, de Literatura e de Dança (cenografia/ambientação, figurino, sonoplastia, 
iluminação, expressão corporal e outros). De modo que o Teatro oportuniza de forma 
privilegiada a interdisciplinaridade, a interculturalidade e a interlocução com todos os 
outros componentes curriculares do Ensino Fundamental.
 São elementos teatrais: personagens, espaço cênico, ação dramática, roteiro/
enredo/texto dramático, cenografia/ambientação, iluminação, sonoplastia, figurino e 
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adereços, entre outros.
 Os objetos culturais da linguagem teatral são os espetáculos e seus respectivos 
elementos, materiais e imateriais e compreendem, além de improvisações e encenações 
em diferentes contextos, o ambiente da mídia. Assim, sob enfoque diferenciado, 
programas de rádio e televisão, filmes e vídeos (inclusive publicitários) também fazem 
parte da linguagem teatral.
 Dessa forma, a criação de um currículo que valorize o Teatro como linguagem 
artística – com suas especificidades – e que norteie o trabalho do(a) professor(a), 
tanto nos estudos teóricos quanto na sua prática, precisa contemplar as diversas 
possibilidades de intervenção, por parte do professor, e de apropriação, por parte 
dos(as) estudantes.
 A contribuição que se pretende, pois, com este referencial curricular, é dar voz, 
corpo, expressão e sentido às diversas possibilidades de trabalhar com o Teatro na 
escola, o que se verifica ser de fundamental importância na prática dessa linguagem 
artística no cotidiano escolar.

4.1 Proposições

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica formas de expressões 
artísticas que compreendem a linguagem teatral e que poderão ser utilizadas pelo(a) 
docente em suas aulas:

Jogos dramáticos, jogos teatrais, expressão corporal, expressão facial, expressão vocal, 
teatro de bonecos, teatro de sombras, happening, performance, máscara, dramaturgia, 
cenografia, sonoplastia, figurino, adereços, iluminação, produções em que se articulam 
imagens, movimentos, espaço, tempo, textos, som, luz.

 Embora não seja OBRIGATÓRIO utilizar todas, é preciso ressaltar a importância 
de promover o conhecimento das várias formas de expressão dessa linguagem, a fim 
de ampliar o repertório artístico e cultural dos(as) estudantes ao longo dos anos de 
escolaridade.
 Algumas destas expressões envolvem a interlocução com várias linguagens 
artísticas, tais como as produções que são pertencentes à contemporaneidade e que 
abrangem o uso de tecnologias digitais e outros dispositivos da atualidade. Mesmo 
apresentando essa particularidade de hibridismo entre linguagens, é importante 
ressaltar que a abordagem a ser realizada pelo(a) professor(a) deva se direcionar para 
a sua formação específica, como no caso, o Teatro. 
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4.2 Organização do Conhecimento (ou das Proposições) no Ensino de Teatro

 As proposições para o ensino do Teatro consideram os processos de ensino-
aprendizagem nos quais o(a) professor(a) de Arte se propõe a trabalhar em sala de aula. 
É importante destacar que, ao abordar uma expressão artística, o(a) professor(a) pode 
elaborar uma proposição e/ou articular com as demais apresentadas.

4.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções teatrais

4.2.1.1 Observação e análise de espaços cênicos:
 •edifícios  teatrais;
 •a arena e a semiarena;
 •a “carroça” (saltimbancos e mambembes);
 •a rua;
 •o palco à italiana;
 •espaços alternativos;
 •especificidades do espaço cênico para teatro de bonecos e de sombra em suas 
várias vertentes.

4.2.1.2 Observação e análise de gestos e movimentos:
 •gestos, expressões faciais e movimentos cotidianos de colegas, familiares, 
pessoas, animais;
 •gestos, expressões faciais e movimentos em espetáculos cênicos (teatro, dança, 
circo, TV, vídeos, cinema, shows, óperas, outros);
 •gestos e movimentos de cada um dos estilos teatrais ocorridos ao longo  da 
história humana – teatro grego, nô, kabuki, butoh, commedia dell´arte, elizabetano, a 
mímica, a pantomima, a imitação, pesquisas recentes, o corpo cênico contemporâneo e 
suas apropriações e interlocuções, o happening, a performance;
 •outros.

4.2.1.3 Análise de cenografia/ambientação/luz:
 •as diferentes formas de criação plástica no espaço cênico e suas interlocuções 
com os outros elementos cênicos.

4.2.1.4 Análise de figurino/adereços/maquiagem:
 •as diferentes formas de caracterização dos personagens e suas interlocuções 
com os outros elementos cênicos.
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4.2.1.5 Análise da sonoplastia:
 •as diferentes formas de criação sonora nas cenas e suas interlocuções com os 
outros elementos cênicos.

4.2.1.6 Leitura e análise da dramaturgia:
 •a peça teatral;
 •os roteiros;
 •as adaptações a partir de diversos textos;
 •os textos específicos para teatro de bonecos e teatro de sombras;
 •as relações com a literatura.

4.2.1.7 Diferenciação das produções teatrais entre si e em interlocução com outras 
linguagens artísticas:
 •apreciação de produções teatrais e cênicas (ao vivo, em vídeo, DVD, TV);
 •crítica fundamentada e consistente dos espetáculos teatrais, seus elementos e 
suas interlocuções com outras formas cênicas e outras linguagens artísticas;
 •distinção entre os espetáculos (comerciais, culturais, profissionais, amadores, 
experimentais, de pesquisa, etc);
 •semelhanças e diferenças entre as representações cênicas;
 •os valores processados e professados pelos espetáculos.

4.2.1.8 Pesquisa de áreas de atuação dos profissionais do teatro:
 •ator/atriz, cenógrafo(a), diretor(a), figurinista, iluminador(a), maquiador(a), 
sonoplasta, dentre outros.

4.2.1.9 Reconhecimento das relações entre os diversos elementos que envolvem a 
criação/produção de uma cena e/ou espetáculo:
 •texto, atuação, direção, cenário, iluminação, sonorização, figurino, adereços, 
plateia, dentre outros.

4.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas
 •Estilos e gêneros dramáticos, dramaturgos, atores e atrizes nacionais e 
internacionais.
 •Textos dramáticos: personagens, conflito, tipo de narrativa.
 •Estudo da máscara.
 •Estudo das temáticas contemporâneas no teatro (meio ambiente, preconceitos, 
questões de gênero, violência, etc).
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 •Aspectos sócio-históricos-culturais nas produções.
 •Glossário.

4.2.3 Elementos da linguagem cênica
 •Códigos teatrais: espaço, tempo, ritmo, fala, gesto e movimento.
 •Narrativas, gêneros e estilos teatrais.
 •Ação dramática.
 •Glossário.

4.2.4 Domínio do discurso teatral
 •Exercícios de expressão corporal, facial, vocal, improvisação, interpretação, 
jogos teatrais.
 •Criação de cenas teatrais a partir de narrativas populares, lendas, mitos, tradição 
oral, outros.
 •Escrita, adaptações, transposições, “traduções” e outras formas de verter textos 
para o teatro, não realizadas originalmente como tal.
 •Criação e construção de máscaras e bonecos para teatro.
 •Construção de cenas para teatro de máscaras, de bonecos ou de sombras.
 •Vivência das funções no espetáculo cênico: autor, adaptador, dramaturgo, 
diretor, atores e atrizes, cenógrafo (ambientação, cenários, espaço cênico), sonoplasta/
operador de som (trilha sonora, ruídos, sons, música), figurinista (desenho, realização), 
iluminador (desenho, operação), etc.

4.2.5 Organização e difusão
 •Participação em produções teatrais.
 •Apresentação de cenas ou espetáculos teatrais (de atores, de bonecos, de 
sombras).
 •Organização de imagens e textos a partir de pesquisas (sobre atores e atrizes, 
tendências, eventos, etc).
 •Relato das produções pessoais.
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