
 

Norteadores da Prática Educativa  – Educação de Jovens e Adultos 

Componente Curricular: Arte 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos se constitui compromisso de política 

pública firmando um caminho de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes 

tenham a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, vivenciando situações que possam 

mostrar e desenvolver suas habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a 

novas oportunidades de trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da 

EJA quando pensamos na elaboração do currículo, este necessita exercer as funções 

“reparadora” (acesso ao direito negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de 

igualdade de oportunidades) e “qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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Considerando ensino do Componente Curricular de Arte para os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos, este proporciona experiências artísticas e estésicas que 

contribuem para a autonomia do mesmo, no exercício da reflexão e percepção do mundo 

culturalmente vivido. Partindo do pressuposto que a Arte tem seu percurso histórico 

influenciado por diversas culturas e sociedades, o estudante da EJA, como cidadão, têm direito 

ao acesso a esse conhecimento acumulado, para assim constituir-se competente para 

vivenciar esse conjunto de saberes/experiências de forma autônoma, aprendendo e vivendo 

processos artísticos e culturais, conscientes do seu papel e suas produções. 

O professor de arte tem um papel transformador, é o mediador cultural, e encontra no 

ato de ouvir, ver e sentir o espaço para conhecer o outro e realizar mudanças em atitudes 

colaborativas, possibilitando a criação de experiências significativas no encontro com as 

produções artísticas e culturais, na reflexão de como a arte afeta os estudantes, sob um olhar 

mediado pela ótica da educação libertadora, diálogos reflexivos, críticos e estéticos. Nessa 

perspectiva, ensinar arte é propor encontros estéticos, artísticos e educativos, e o professor 

tem papel fundamental nesse percurso pedagógico, tornando-o potente, percebendo 

possibilidades de entradas, preparos e poéticas pessoais. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. O estudante da EJA deve ser o ponto de 

partida e também o desafio de chegada quando pensamos no currículo. 

O ensino da Arte deve estar pautado pelas dimensões do conhecimento, citadas como 

diretrizes pela Base Nacional Comum Curricular, que são: criação, crítica, estesia, expressão, 

fruição e reflexão. A dimensão da criação está ligada ao fazer artístico e à investigação do 

processo criador. A dimensão crítica está baseada no protagonismo e independência 

intelectual e cultural do estudante. A dimensão estesia está baseada na percepção do ser na 

qualidade de sujeito que tem experiências sensíveis. A dimensão expressão diz respeito à 

investigação e à compreensão de como os estudantes se exprimem ao colocar suas ideias em 

manifestações individuais e coletivas. A dimensão fruição baseia-se em como acontece os 

processos de recepção de obras de arte, pelo deleite ou estranhamento, o que é 

desencadeado a partir do encontro com as produções. A dimensão reflexão está ligada ao 

potencial do sujeito que aprende a pensar de modo artístico, poético e estético, desenvolvendo 

habilidades em analisar, pontuar e argumentar. 

O desenvolvimento dessas dimensões se dá por meio das linguagens do componente 

curricular de Arte: 



Artes Visuais – Contextualizar os conteúdos de maneira que provoquem  abertura para 

experiências com a arte integrada ao contexto de transformações de nosso tempo, assim como 

do tempo passado (de diversas épocas e/ou culturas). 

Dança – Refletir a importância da dança como expressão à corporeidade, através de 

movimentos naturais, lembrando que a dança é capaz de liberar sentimentos e emoções, 

contribuindo significativamente para o estímulo da livre expressão. Conhecer, refletir e resgatar 

as manifestações culturais de coletividade, com características diferentes de acordo com a 

região. Pode-se improvisar e construir coreografias, adotar atitudes de valorização, apreciação 

e respeito das manifestações expressivas em danças de diferentes épocas e culturas. 

Música – Expressar, comunicar, experimentar, interpretar e apreciar a música em vários 

contextos históricos e culturais, fazendo conexões com a localidade, identidade cultural e 

expressão musical de vários povos em diferentes épocas. 

Teatro – Ampliar o repertório cultural e interessar-se por autores variados, assim como 

estilos, desenvolvendo o espírito crítico dos educandos, conhecendo a história do teatro em 

diferentes épocas e culturas. 

Artes Integradas (explora as relações e articulações entre diferentes linguagens e suas 

práticas) – Conhecer, reconhecer, apreciar e interagir com obras artísticas de variadas 

linguagens e épocas ressignificando-as. Conhecer, reconhecer, apreciar e experimentar a 

fusão de diferentes linguagens e mídias como forma de expressão artística, relacionadas ao 

cotidiano do mundo contemporâneo, seus valores e suas transgressões. 

Na elaboração do planejamento, o professor deste componente curricular, deverá 

pensar em um currículo espiral, com abordagem triangular (produzir, apreciar e contextualizar – 

Ana Mae Barbosa), que tenha como foco a avaliação o processo artístico, e não somente o 

produto final.  

Considerando a contextualização, envolve a produção artística como manifestação 

simbólica e cultural, observando as representações que os grupos fazem de si e do outro, as 

relações de poder implícitas na produção e as condições em que aquela obra foi produzida. 

Considerando a apreciação, possibilita a percepção das interações entre os artefatos 

artísticos, na relação que ocorre entre o sujeito e a própria obra de arte. O sujeito mobiliza 

conhecimentos tanto conceituais, quanto procedimentais. 

Considerando a produção, nela estão envolvidos aspectos de criação artística, as etapas 

anteriores (contextualização e apreciação) dão subsídios para que os estudantes se arrisquem 

da produção artística, de modo qualificado, crítico e sensível. 

O professor deve oportunizar momentos de leitura, interpretação, apreciação e análises 

de obras de arte nas diversas linguagens artísticas, além das rodas de conversa, leitura e 

releituras de obras. 



Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao aluno maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos. 

Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  

Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 

  

 

 

REFERÊNCIA: 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/arte 
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Habilidades para EJA - Anos Finais 

ARTES 

VISUAIS 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos 

das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 

movimento etc.). 

ARTES VISUAIS (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 

espaço, movimento etc.). 

ARTES 

VISUAIS 

(EF03AR07) Investigar e reconhecer espaços (museus, 

galerias, instituições, feiras, casas de cultura etc.) e 

profissionais do sistema das artes visuais (artistas, 

artesãos, curadores etc.) nos contextos local e paulista. 

ARTES VISUAIS (EF03AR07) Investigar e reconhecer espaços (museus, 

galerias, instituições, feiras, casas de cultura etc.) e 

profissionais do sistema das artes visuais (artistas, 

artesãos, curadores etc.) nos contextos local e paulista. 

ARTES 

VISUAIS 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 

convencionais. 

ARTES VISUAIS (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 

fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 

convencionais. 

MÚSICA (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. 

MÚSICA (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. 

MÚSICA (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as MÚSICA (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as 



existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em objetos cotidianos, 

reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

DANÇA (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. 

MÚSICA (EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de 

registro musical (notação musical tradicional, partituras 

criativas e procedimentos da música contemporânea), 

bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio 

e audiovisual. 

 

TEATRO (EF01AR18) Reconhecer e apreciar histórias dramatizadas 

e outras formas de manifestação teatral presentes em seu 

cotidiano (inclusive as veiculadas em diferentes mídias, 

como TV e internet, e em espaços públicos), cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório ficcional. 

DANÇA (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. 

TEATRO (EF01AR21) Exercitar a improvisação e o faz de conta, 

ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no 

lugar do outro. 

DANÇA (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. 

 

TEATRO (EF02AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, 

identificando variadas entonações de voz em diferentes 

personagens. 

TEATRO (EF01AR18) Reconhecer e apreciar histórias 

dramatizadas e outras formas de manifestação teatral 

presentes em seu cotidiano (inclusive as veiculadas em 

diferentes mídias, como TV e internet, e em espaços 



públicos), cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

  TEATRO (EF01AR21) Exercitar a improvisação e o faz de conta, 

ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no 

lugar do outro. 

  TEATRO (EF02AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, 

identificando variadas entonações de voz em diferentes 

personagens. 

  TEATRO (EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as 

construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico. 

 

 


