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Expectativa de Respostas 

Arte 
Questão 1 

 
a) Espera-se que o candidato explicite as três seguintes competências para o ensino de Arte: 

• realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (música, artes 

visuais, dança, teatro, artes audiovisuais), analisando, refletindo e compreendendo os diferentes 

processos produtivos, com seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como 

manifestações socioculturais e históricas.  

• apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 

análise estética, conhecendo, analisando, refletindo e compreendendo critérios culturalmente 

construídos e embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, 

antropológico, semiótico, científico e tecnológico, dentre outros.  

• analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas múltiplas 

linguagens – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio 

nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica.  

b) A situação de aprendizagem apresentada deverá situar-se, de forma explícita, em uma das linguagens da 

arte e estar de acordo com as competências acima e com o objetivo geral do ensino de arte. 

 

Questão 2: 

Qualquer “texto” só representa o “contexto” pela mediação concreta de certas possibilidades dos códigos e 

dos canais. Isto é, por meio da utilização de algum suporte físico ou eletrônico sobre o qual são organizados 

os elementos fundamentais que compõem a linguagem musical, visual, corporal, cênica, verbal e suas 

diversas mixagens. 

Quando nos referimos a “texto”, nos reportamos aos elementos básicos do processo de comunicação – 

emissor/código/receptor –, ao passo que em relação ao “contexto”, não podemos deixar de lembrar 

elementos como ideias, valores, crenças, conhecimentos e intenções de quem produz ou interpreta o texto. 

No caso do processo ensino-aprendizagem de arte, “texto” e “contexto” constituem subsídios para a 

compreensão dos estilos da história da arte, para a interpretação dos produtos culturais ligados ao 

cotidiano, bem como para o desenvolvimento das oficinas de arte. É por meio dessa contextualização 

contínua que o código e as diversas mídias são efetivamente compreendidos e interiorizados pelo aluno, 

ampliando sua capacidade de vivenciar, representar, comunicar e interpretar diferentes ideias, sentimentos 

e situações. 

 

 
 


