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QUESTÃO 

a) No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado em algumas linguagens que articulam 
saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, 
exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. Quais são estas linguagens? 

b) A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de forma 
indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões perpassam os 
conhecimentos daquelas linguagens e as aprendizagens dos alunos em cada contexto social e cultural. Neste 
sentido, discorra acerca da dimensão do conhecimento denominada “Fruição” (a que se refere e no que implica 
para o aluno, dando ao menos um exemplo).  

(Fonte: BNCC - Base Nacional Comum Curricular, item 4.1.2 – Arte, pág. 193-197). 

 

GABARITO: 
 
- Na correção será considerada a abordagem dos tópicos constantes dos itens a) e b), considerando-se 
ponderações e termos similares às caracterizações apresentadas. 
 
a) No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a 
Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e 
envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas.  
 
b) A Fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a 
participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação 
continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. 
Como exemplos podemos citar: a participação como espectador de exposições de artes visuais, espetáculos de 
balé e dança, concertos musicais, espetáculos teatrais, nas quais o aluno se envolva emocionalmente e frua os 
sentimentos decorrentes destas experiências artísticas e culturais (os exemplos aqui apresentados não são 
exaustivos, e serão analisados outros eventualmente indicados pelo candidato).  


