ANÁLISE PEDAGÓGICA DE UMA DAS AUTORAS DOS PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS NA ÁREA DE ARTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Arte é componente curricular obrigatório na educação escolar, pois promove a formação cultural do aluno,
ampliando suas possibilidades de participação social por intermédio da criação artística e do conhecimento

sobre os conteúdos da área. Nas aulas de arte, o aluno estabelece trocas simbólicas com os trabalhos dos
colegas e dos artistas, o que colabora com a formação integral de crianças e jovens.

Hoje, pensa-se que as aprendizagens artísticas estão diretamente relacionadas à produção social e histórica
da arte. Portanto, o aluno pode conhecer as criações de diferentes povos e culturas. Assim, a cultura brasileira é um recorte imprescindível do desenho curricular.

Com foco na obra de um artista brasileiro, o conjunto de livros Portinari para crianças é instigante para
desenvolver o gosto por aprender e criar arte na escola. Os pares, livro do Aluno e do Professor, orientados

aos anos iniciais do Ensino Fundamental, abrigam propostas interdisciplinares, cujo principal objeto de co-

nhecimento são imagens das obras do nosso artista, com sugestões de projetos e sequências didáticas para
diferentes anos da escolaridade.

A ênfase na cultura brasileira em seus aspectos regionais é uma das indicações da legislação que rege as

escritas curriculares. Dessa maneira, estudar a vida e a obra de Portinari vai ao encontro de tal propósito.
A biografia do artista está associada às imagens estudadas, acompanhando sua trajetória criativa.

Os livros apresentam formas lúdicas e diversificadas de leitura de imagem, que envolvem o aluno nas ta-

refas propostas. Incluem ações interdisciplinares com diferentes componentes curriculares, priorizando a
língua portuguesa sem desconsiderar as interfaces com a história e a arte de contar histórias; as ciências
da natureza; a música; a poesia e a literatura. Diferentes modalidades das artes visuais são tratadas, quais
sejam, desenho, construção tridimensional, artefatos, pintura, ilustrações, histórias em quadrinhos, etc.

O tamanho e a qualidade das imagens do Livro do Aluno favorecem a fruição e a leitura das obras em ques-

tão, ações de aprendizagem fundamentais que fazem par com os atos de criação dentro das concepções
contemporâneas do Ensino de Arte. Já o Livro do Professor traz informações e orientações para as aulas.

Os alunos poderão aprender sobre o valor e a riqueza de nossa fauna e flora, das festas brasileiras e das
brincadeiras infantis. Outro aspecto relevante é a proposta de identificação dos conteúdos trabalhados nas
escolas com a vida cotidiana dos alunos, promovendo a inclusão da arte nas experiências extraescolares.

A ordenação de temas ligados às obras de Portinari apresenta ao aluno múltiplas possibilidades de criação
diante de um mesmo assunto. Isso ocorre, igualmente, quando uma proposta é feita para todos em sala de
aula, e os alunos podem firmar sua autoria e compartilhar seus trabalhos com os colegas.

A liberdade de criação associada ao conhecimento sobre arte nas escolas forma um cidadão autônomo e
propositivo, preparado para fazer escolhas com discernimento na sua trajetória de vida atual e futura.
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