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Palavras-chave: Alunos de 1º e 5º anos. Arte. Tema livre ou direcionado. 

 

Resumo: A arte se faz presente na vida das pessoas desde o seu nascimento, de forma única e 

significativa. Na educação, a arte deverá estar intimamente ligada a ideia de que todos 

aprendem sobre diferentes culturas e variados contextos. Na escola, os currículos mostram 

que as atividades embasadas na Arte devem ser desenvolvidas de forma ampla e que possam 

impulsionar o conhecimento dos elementos artísticos, bem como ser promotora das variadas 

formas de expressão. “Os sujeitos podem dispor de possibilidades criativas ilimitadas, e a arte 

expressa ideias e sentimentos que muitas palavras não conseguem exprimir” (FEDERIZZI, 

2017, p. 21). Arte tem importante papel no meio escolar, sendo possível perceber sua relação 

com grande parte dos temas, oportunizando a interdisciplinaridade. Norteadas pela pergunta e 

na tentativa de compreender se na escola o tema deve ser livre ou direcionado nas aulas de 

Arte, buscamos refletir sobre a importância dessa disciplina a ser desenvolvida criativamente 

no meio educacional. O objetivo principal investigou se o tema se configura como um fator 

relevante numa composição plástica. Está embasado num estudo bibliográfico de abordagem 

qualitativa. Também contempla observações em campo envolvendo relatos de professores e 

alunos que cursam 1º e 5º anos de escolas situadas numa cidade do nordeste do RS. Sabendo-

se que as propostas escolares são direcionadas ou desenvolvidas de forma livre e, em outras, 

ocasiões de maneira tematizada. Não é deixado de lado a subjetividade quando é proposta 

uma atividade com tema definido. Dessa forma, a tematização sugere ser a utilização de um 

tema para produzir alguma coisa, pois os conhecimentos pregressos instauram novas 

realidades e sentidos. Do mesmo modo que a expressão nas artes plásticas é promotora de um 

repensar e de um posicionamento, a tematização pode ser direcionadora de construções mais 

práticas e prazerosas. Numa pesquisa de campo, quatro turmas participaram, sendo 1ºs e 5ºs 

anos de 2 escolas, pública e particular. Estas foram escolhidas por referenciarem o início e a 

conclusão das séries iniciais do ensino fundamental. Questionários dirigidos a professores 

atuantes nesses anos e, questionários e desenhos criados pelos alunos, embasaram a tentativa 

de compreender o seu pensamento. Foram necessários 8 encontros, onde cada aluno criava e 

narrava sobre suas composições. Um encontro abordava tema livre e o outro direcionando ao 

tema “Escola”. Participaram 76 alunos, sendo que 38 frequentam o 1º ano e 38 cursam o 5º 

ano. Ao todo, 152 desenhos foram produzidos para este estudo. Percebemos que neles 

estavam expressas as características de cada faixa etária abordando tema livre e direcionado e 

diante do exposto pelos alunos e professores, percebemos a preferência pelas composições 

tematizadas, uma vez que facilita as construções, isso pelo “norte” e prazer que a tematização 

proporciona. A Arte, desde que “trabalhada” de maneira apropriada, instiga o aluno a sempre 

buscar mais e descobrir-se como um ser criativo, que expõe suas ideias, pensamentos e 

opiniões. 
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