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Introdução: No processo de educação formal, o ensino de arte tem a sua origem
marcada pela criação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816, com a chegada
da Missão Artística Francesa, formada por grandes nomes da arte da Europa. 
Recentemente, a  inclusão desta disciplina nos programas curriculares no Ensino
Médio aponta para esta valorização, mas coloca outras questões, especialmente com
relação a concepções e  metodologias.  Na tentativa de oferecer possibilidades de
análise sobre as questões acima,  apresentamos os res. de uma investigação acerca do
uso de publicidades impressas no ensino da disciplina artes no CEFET. Objetivo: O
objetivo central da investigação foi analisar as possibilidades de   expansão imagética,
cultural e conceitual por parte dos estudantes do ensino médio do 1º ano do
CEFET-MG, na disciplina Artes.  Metodologia: Utilizou-se como metodologia, uma
abordagem qualitativa, a observação participante e os sujeitos desta investigação são
estudantes do Ens. Médio, particularmente estudantes do primeiro ano dos cursos téc.
de Química, Informática  e Edificações, cuja faixa etária é de 15 anos. Para a coleta de
dados foram produzidas propagandas que apresentassem em sua estrutura imagens que
fossem inspiradas em obras já consagradas. Solicitava-se à turma que descrevessem o
que observavam nestas propagandas nas cores, objetos, conceitos  etc. A partir dessas
impressões dos estudantes discutia-se os movimentos artísticos e  as obras nas quais
foras  foram inspiradas as propagandas. Resultados: Mediante a esta ferramenta
metodológica utilizada nas aulas de artes, pudemos observar que houve progressos em
relação ao entendimento das artes por parte dos  estudantes tanto no que tange a
história da arte, quanto na parte prática da disciplina. Pois os mesmos, conforme
relatos escritos demonstraram que quando são utilizados outros recursos
metodológicos além da tradicional aula expositiva , ou de atividades de “reprodução
do real”, possibilita-se a  de expansão imagética, cultural e conceitual sobre a arte. 
Conclusão: Conclui-se que a reflexão sobre o ens. de arte, a partir do uso da
publicidade impressa em sala de aula, propicia olhares sobre o repertório de
conhecimentos, concepções, preconcepções, sentidos, significados, valores, modos de
compreender e perceber a arte para estudantes e amplia-se o repertório de
posissibilidades  metodológicas.

Palavras-chave: Ensino . Publicidade e propaganda . História da arte. 

Agências de fomento: UnilesteMG

12ª Semana de Iniciação Científica e 3ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Inovação a serviço da vida e ambientes saudáveis."

Coronel Fabriciano-MG - 12/09/2011 a 14/09/2011


