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De onde vem a arte veiculada na escola?
¿Dónde viene el arte transmitido en la escuela?
The art disclosed in school comes from where?

Maria betânia e Silva
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Universidade Federal de Pernambuco / Centro de Artes e Comunicação

O artigo é parte da tese intitulada “Escolarizações da arte: dos anos 60 aos 80 

do século XX (Recife-Pernambuco)”, defendida no Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais em fevereiro de 2010 e 

orientada pela Profª.Drª. Ana Maria de Oliveira Galvão.

Tipo de artigo: Artigo Original

RESUMO

O texto busca discutir alguns elementos constituintes da arte que se veiculou 

no período dos anos 60 aos 80 do século XX em três escolas públicas da cidade 

do Recife. Parte de nossa pesquisa de doutorado que objetivou compreender 

como se deu o processo de escolarização da arte no espaço e tempo abordados. 

A metodologia utilizada foi centrada na análise de documentos impressos, ma-

nuscritos, imagéticos e orais. Os documentos foram identificados e consultados 

nas escolas, nos acervos particulares dos entrevistados, no arquivo público da 

cidade, na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Entre os docu-

mentos impressos utilizamos leis, pareceres, resoluções, programas escolares 

etc. Os imagéticos foram fotografias, atividades realizadas pelos alunos. Os orais, 

depoimentos de professores, alunos e outros funcionários das escolas estudadas.  

O texto mostra que a arte veiculada na escola é um produto específico da escola, 

não é um conhecimento estritamente científico, apresenta elementos advindos 

de experiências vivenciadas também em outros espaços não escolares freqüen-

tados pelos professores.

Palavras-chave: ensino de arte, concepções de arte, saberes escolares.

RESUMEN

El texto busca discutir algunos elementos constitutivos del arte que se propagó 

en el período de los años 60 al 80 del siglo XX en tres escuelas públicas de la ciu-

dad del Recife. Es parte de nuestra investigación de doctorado cuyo objetivo fue 

analizar cómo se dio el procedimiento de escolarización del arte en los lugares y 
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fechas abordadas. La metodología utilizada se centró en el análisis de documen-

tos impresos, manuscritos, orales y visuales. Los documentos fueran identifica-

dos y consultados en las escuelas, en los acervos personales de los profesores, 

en el archivo publico de la ciudad, en la biblioteca de la Universidad Federal de 

Pernambuco. Los documentos impresos fueran leyes, dictamen, programas es-

colares etc. Los documentos visuales fueron fotografias, actividades realizadas 

por los alumnos. Los documentos orales fueran testimonios de los profesores, 

estudiantes y otros funcionarios de las escuelas. El texto pone de manifiesto que 

el arte enseñada en la escuela es un producto específico de la escuela, no es un 

conocimiento estrictamente científico, y presenta elementos extraídos de expe-

riencias vividas intensamente también en otros espacios no escolares frecuenta-

dos por los profesores.

Palabras Clave: enseñanza del arte, concepciones del arte, conocimientos esco-

lares.

AbSTRACT

The text seeks to discuss some constituent elements of the art that itself divulged 

in the period of the years 60 to the 80 of XX century in three public schools of the 

city of Recife.  It’s part of our research of doctorate that planned to understand 

as gave the trial of education of the art in the space and time approached.  The 

methodology utilized was centered in the analysis of printed documents, manus-

cripts, images and statements.  The text shows that the art divulged in the school 

is a specific product of the school, is not a strictly scientific knowledge, presents 

resulting elements of experiences experienced also in others spaces frequented 

by the professors.

Keywords: education of art, conceptions of art, school knowledge. 
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08 INTRODUÇÃO

A arte na escola adveio do conhecimento científico e aca-

dêmico? A escola transpôs, recontextualizou, produziu uma 

arte ou fez um pouco de cada coisa? A escola produziu e/ou 

inventou um modo escolar de se ver a arte? Como ela fez 

isso? O que se considerava arte na escola?

Essas são algumas das questões que o texto procura abor-

dar como parte da tese desenvolvida no doutorado, que 

teve como principal objetivo compreender como se deu o 

processo de escolarização da arte em três escolas públicas 

da cidade do Recife. O estudo foi centrado no período dos 

anos 60 aos 80 do século XX.

As escolas estudadas foram escolhidas por serem conside-

radas escolas públicas de referência no período estudado; 

por terem em seu currículo o ensino de arte, pelo menos, 

desde os anos 60 do século XX; por disporem de um acervo 

documental possível de ser investigado e por serem localiza-

das em bairros distintos da região metropolitana da cidade 

do Recife. Assim, foram o Colégio Dom Bosco, localizado na 

zona norte, em um dos bairros mais populosos do período; 

o Colégio de Aplicação, criado como escola experimental 

e até início dos anos 70 situado no centro da cidade, sen-

do depois transferido para o campus universitário na zona 

oeste; o Ginásio Pernambucano, localizado na zona central. 

Durante a pesquisa foram entrevistados doze sujeitos entre 

professores, alunos e funcionários. Todos eles trabalharam 

e estudaram no período contemplado para a pesquisa.

Neste trabalho, optamos por utilizar o termo “arte” ao nos 

referirmos à disciplina escolar. Estamos considerando “arte” 

a educação artística, as artes plásticas, a música e canto or-

feônico, disciplinas que os professores entrevistados lecio-

navam no período estudado. Portanto, não nos deteremos 

em discutir e situar os significados das nomenclaturas da 

disciplina, como também não discutiremos a pluralidade do 

conceito de “arte”. Reunimos as disciplinas no termo “arte” 

porque elas fazem parte do campo1  mais amplo de conhe-

cimento da Arte.

O artigo, que ora apresentamos, versará sobre as concep-

ções de arte que estavam contidas nos diferentes docume-

tos coletados para a pesquisa e nos objetivos que se pre-

tendiam com o ensino de arte nas escolas que estudamos.

1.PoNTuAçõEs soBRE A HIsTóRIA DAs DIsCIPLINAs 

ESCOLARES

Nossa pesquisa foi baseada na História das Disciplinas Es-

colares, campo que tem se debruçado sobre questões que 

dizem respeito à constituição, estruturação, sistematização, 

inserção e/ou exclusão dos diferentes saberes no espaço 

escolar.

Diferentes autores desenvolveram reflexões significativas 

que contribuem para ampliar o debate sobre as questões 

que dizem respeito à constituição dos saberes escolares. Por 

exemplo, Bittencourt (2003), Chevallard (1994), Bersntein 

(1996), Julia (2001).

Julia (2001), por exemplo, afirma que a História das Disci-

plinas Escolares tenta identificar tanto através das práticas 

de ensino utilizadas na sala de aula como através dos gran-

des objetivos que presidiram a constituição das disciplinas, 

o núcleo duro que pode constituir uma história renovada 

da educação. Ao abrir a “caixa preta” da escola, busca-se 

compreender o que ocorre nesse espaço particular. Assim, 

uma disciplina se define tanto por suas finalidades quanto 

por seus conteúdos. 

O distanciamento no tempo é fundamental para possibili-

tar a percepção das influências ocorridas na própria cons-

tituição dos diferentes saberes escolares e Goodson (1990)  

acentua a importância da análise das mudanças nos conteú-

1Bourdieu denomina ‘campo’ o espaço no qual as posições dos agentes se 
encontram a priori fixadas. O campo se define como o locus onde se trava 
uma luta concorrencial entre atores com interesses específicos que carac-
terizam a área em questão. Bourdieu considera a sociedade como um todo 
o ‘campo’ mais geral, porém no interior desse ‘campo’ existem ‘subcam-
pos’. O campo é um microcosmo no interior do macrocosmo. Juntamente 
com o acadêmico e científico, o campo artístico é dos mais autônomos. 
Todo campo possui regras específicas, valores, consensos. Dentro desta 
perspectiva, se resolve o problema da adequação entre ação subjetiva e 
objetividade da sociedade, uma vez que todo ator age no interior de um 
campo socialmente predeterminado (BOURDIEU, 1983). Para um aprofun-
damento ver também Nogueira (2006 e 2007).
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dos escolares a partir de uma abordagem histórica.

A presença de cada uma das disciplinas escolares no cur-

rículo, para Bittencourt (2003), sua obrigatoriedade ou sua 

condição de conteúdo opcional e, ainda, seu reconhecimen-

to legitimado por intermédio da escola, não se restringe a 

problemas epistemológicos ou didáticos, mas articula-se ao 

papel político que cada um desses saberes desempenha ou 

tende a desempenhar, dependendo da conjuntura educa-

cional. Conforme a autora, Estado, deputados e partidos po-

líticos, associações docentes, professores e alunos, dentre 

outros, são agentes que integram a constituição das disci-

plinas escolares e, por intermédio de suas ações, delimitam 

sua legitimidade e seu poder.

Podemos afirmar que é, de fato, o papel político, que cada 

um dos saberes escolares desempenha, que garante e/ou 

determina a presença deles no currículo? É estritamente o 

saber científico que legitima as disciplinas escolares ou são 

as necessidades sociais do tempo histórico que vão legiti-

má-las?

Chevallard (1994) diz que existe uma instituição privilegiada 

que é produtora do conhecimento e que ocorre uma trans-

posição didática desse conhecimento para outras diferentes 

instituições menos privilegiadas que aquela. Nessa direção, 

as universidades e instituições que desenvolvem pesqui-

sa “científica” seriam as instituições privilegiadas porque 

produtoras de conhecimento. As escolas comuns seriam 

as menos privilegiadas e seriam essas as transpositoras do 

conhecimento produzido por aquelas. Mas, será que é isso 

mesmo que a escola faz? Não seria uma concepção genera-

lizante que anula os estudos que vêm sendo realizados por 

inúmeros pesquisadores no campo da história das discipli-

nas escolares, do currículo e do cotidiano escolar?

Outro autor, Bernstein (1996), afirma que qualquer disci-

plina escolar é recontextualizada ao ser deslocada de seu 

campo de produção. Ele ainda diz que há uma seleção de 

conteúdos, da seqüência e do ritmo em que serão trabalha-

dos na escola. O processo não é derivado da lógica existente 

no campo da produção desses conhecimentos.

Um dos elementos constituintes das disciplinas escolares 

são as concepções dos próprios sujeitos que veiculam os sa-

beres no espaço escolar. Assim, para entender de onde veio 

a arte veiculada na escola, no período que estudamos, foi 

fundamental imergir nas concepções de arte que estavam 

contidas nos documentos oficiais, nas concepções de arte 

que tinham os professores, os alunos e outros funcionários 

das escolas e nas concepções de arte dos lugares de forma-

ção freqüentados pelos professores. Observaremos isso no 

tópico que se segue.

2.QuE CoNCEPçõEs DE ARTE FoRAM REgIsTRADAs 

Nos DoCuMENTos oFICIAIs?

No estado de Pernambuco, desde a década de 60 do sécu-

lo XX, alguns documentos oficiais foram elaborados com 

o objetivo de organizar, estruturar e definir as mudanças 

curriculares que se pretendiam fazer naquele período. Na 

pesquisa, analisamos oito documentos oficiais estaduais e 

federais que foram identificados e produzidos no período 

do estudo. Entre os documentos podemos citar as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e 1971, 

Resoluções Oficiais nº8 de 1971, nº17 de 1972, Currículo 

Oficial de 1968, 1974,1975, 1981, Diretrizes para implanta-

ção do ensino etc.

Ao analisarmos os documentos observamos que nem os 

estaduais, nem os federais possuíam concepções comuns 

de arte, pois a arte foi apresentada com dez definições di-

ferentes. Mais a frente apresentamos um quadro síntese 

com as concepções abordadas tanto nos documentos ofi-

ciais, quanto às apresentadas pelos sujeitos entrevistados. 

Em seguida, citamos dois exemplos dos documentos oficiais 

sendo um estadual e o outro federal.

No documento intitulado Currículo da Escola Primária em 

Pernambuco (PERNAMBUCO,1966) a educação artística, 

termo já utilizado no Estado antes da Reforma Educacional 

de 1971, encontrava-se como “prática educativa obrigató-

ria”. 

No Parecer nº 781/78 (BRASIL, 1978) a arte foi apresentada 

como um “instrumento fundamental para o desenvolvimen-

to do indivíduo e sua integração ao meio social”; como “co-

laboradora para o crescimento estético, emocional, intelec-

tual e social do indivíduo” e, em particular, para o “desenvol-
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08 vimento da sensibilidade e de habilidades de comunicação 

e expressão plástica, teatral, musical e coreográfica”. Além 

disso, ela foi apresentada como “facilitadora da aquisição de 

novas aprendizagens no campo da reeducação e do lazer”.

A diversidade de concepções apresentadas nos documentos 

oficiais contribuiu também para os diferentes significados 

dados à arte como disciplina escolar no decorrer da histó-

ria de seu ensino, no caso brasileiro. A multiplicidade das 

definições da arte e, praticamente, a ausência de um sen-

tido comum abria espaços para variadas interpretações e, 

conseqüentemente, o que seria ensinado na escola como 

arte. Um exemplo também da diversidade de concepções 

de arte foi abordado no estudo realizado por Frederico Mo-

rais (2002) que apresentou mais de 800 definições diferen-

tes sobre arte.

A questão é que estamos tratando de um campo de co-

nhecimento que contempla a razão e a emoção, envolve 

o pensamento e os sentidos, engloba aspectos difíceis de 

analisar, definir, avaliar, medir, explicar. O objetivo e o sub-

jetivo são características constantes e presentes no campo 

da arte. Além disso, na arte está incluído o desenvolvimento 

do pensamento concreto e abstrato. Não podemos excluir 

outros elementos que fazem parte da constituição de todo 

indivíduo e de toda a sociedade, que a arte também possui, 

por exemplo: a capacidade de reunir pessoas, independente 

de origem, formação, condição social e crença; de atingir 

diretamente o emocional.

A arte é um campo de conhecimento que inclui saberes 

diversos sejam eles filosóficos, epistemológicos, socioló-

gicos, históricos, sejam psicológicos, pedagógicos, enfim. 

Além disso, contêm conteúdos específicos, práticas, téc-

nicas, meios, suportes diferenciados de outros campos de 

conhecimento. Logo, não é só uma prática educativa, uma 

linguagem não verbal ou, simplesmente, um meio de comu-

nicação e expressão.

Uma questão, no entanto, se destaca: que conseqüências 

teve para a escola a dispersão e variação de significados 

apresentados nos documentos oficiais naquele período?

Uma delas foi a quantidade de denominações que a própria 

disciplina recebeu no decorrer do tempo. Outra conseqüên-

cia que indicamos era a diversidade na definição do que era 

específico a ser ensinado na aula de arte e o que de fato 

deveria se ensinar. Além disso, o quadro de formação espe-

cífica de professores no Brasil era muito reduzido e ainda os 

programas de pós-graduação em arte quase não existiam, 

no caso brasileiro, até meados dos anos 80 do século XX. 

Isso também contribuiu para a ampliação das diferentes 

significações, pois a maioria dos professores que ensinavam 

arte ou disciplinas relacionadas a ela, naquele período, era 

proveniente de outras áreas de formação ou não possuíam 

formação superior específica.

Essa situação está de acordo com o que Santos (1990) afir-

mou sobre alguns dos fatores que possibilitam a inserção de 

uma disciplina na escola que dizem respeito à organização 

dos profissionais, à emergência de grupos de liderança inte-

lectual, ao surgimento de centros acadêmicos de prestígio 

na formação de profissionais, à organização e evolução das 

associações de profissionais. Nesse caso, todas as caracte-

rísticas citadas pela autora estavam e ainda estão se consti-

tuindo e se solidificando no campo da Arte no Brasil.

Se nos documentos oficiais havia uma percepção diversifica-

da das concepções de arte, como os professores, os alunos 

e funcionários concebiam a arte nas escolas estudadas?

3. PRoFEssoREs, ALuNos E FuNCIoNáRIos

A observação das concepções de arte abordadas tanto nos 

documentos oficiais quanto pelos sujeitos que foram en-

trevistados nos levou a pensar como é que adquirimos as 

concepções que temos sobre determinada temática. Nesse 

sentido, podemos dizer que os dados da pesquisa apresen-

taram as experiências vividas e os espaços sociais freqüen-

tados pelos professores foram fundamentais para a constru-

ção e estruturação de suas concepções. Daí, a importância 

de ter conhecido diferentes elementos das experiências vi-

venciadas pelos professores em suas famílias e nos lugares 

de formação que os mesmos freqüentaram.

Nos depoimentos coletados percebemos que as concep-

ções de arte estabelecidas pelos professores fizeram refe-

rência às suas experiências pessoais vividas na infância e na 
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adolescência. Por vezes, também, estavam relacionadas aos 

espaços de formação que os mesmos freqüentaram. 

Assim, 

(...) A educação artística no colégio o que é? É 

festa, é canto, é recitativo, jogos, não é isso? 

A parte recreativa de um colégio? (professora 

de educação artística do Colégio Dom Bosco).

(...) quem trabalhou no Departamento de Cul-

tura sempre eram aquelas que tinham muita 

tendência pra arte. E era isso. Eu fiz lá, o pri-

meiro início foi lá, então, eu tinha muita coisa 

já de preparação e passava aquilo para os alu-

nos (professora de música e canto orfeônico 

do Colégio Dom Bosco).

(...) o trabalho se baseava nisso deixar que 

cada um usasse a sua expressão. Não era brin-

cadeira, era um trabalho sério. Mas, deixando 

a expressão do jovem e da criança extrapolar, 

fazer, não é? (professora de artes plásticas do 

Colégio de Aplicação).

No decorrer de seus depoimentos a arte que foi apresen-

tada pelos professores entrevistados estava diretamente 

relacionada às experiências vividas por eles mesmos no 

seio familiar e na rede de relações estabelecidas ao longo 

do tempo.

Da mesma forma que identificamos nos documentos ofi-

ciais e nos depoimentos dos professores uma variedade de 

concepções de arte, isso também foi observado na fala dos 

alunos e funcionários.

Em exemplos dos depoimentos dos alunos, apresentados 

aqui, percebemos algumas das concepções de arte como 

habilidade, tendência, técnica, livre-expressão.

“(...) eu me lembro mais ou menos. A aula de 

educação artística a gente tinha, pra ver as 

habilidades dos meninos quem tinha tendên-

cia para pintura, para a arte (...)” (aluno do 

Colégio Dom Bosco).

(...) a gente trabalhava muito técnica em arte, 

acho que era o enfoque, era conhecer técni-

cas e acho que mais a livre-expressão (aluna 

do Colégio de Aplicação).

Na totalidade dos documentos consultados e analisados 

na pesquisa identificamos nos documentos oficiais e nos 

depoimentos dos professores dez definições diferentes de 

arte. Nos depoimentos dos alunos sete definições e nos 

depoimentos dos funcionários três. Organizamos essas con-

cepções em um quadro que nos ajuda a visualizar a diversi-

dade e a aproximação dessas compreensões.

Concepções de arte apresentadas pelos documentos ofi-

ciais e pelos sujeitos

Documentos 
oficiais Professores Alunos Funcionários

prática educativa 
obrigatória dom habilidade

prática educativa tendência tendência

atividade recreação atividade atividade

linguagem não 
verbal aptidão aptidão

meio de 
comunicação e 
expressão

expressão livre-
expressão

preocupação 
geral do processo 
formativo

festa festa

condição da vida 
e da sociedade técnica técnica técnica

instrumento 
para o desenvol-
vimento

canto

do indivíduo

colaboradora 
para o 
crescimento 
estético, 
emocional e 
social

jogos e 
recitativo

meio para o 
desenvol-vimento 

social

facilitadora de 
aprendizagens

Fonte: Planilha elaborada de acordo com os documentos oficiais e os de-
poimentos orais coletados para a pesquisa.

De um lado essa diversidade de concepções aponta a plu-

ralidade de compreensões da arte que, por sua vez, está 
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das no decorrer da trajetória de vida dos indivíduos seja na 

família, no próprio espaço escolar, seja em outros espaços 

freqüentados e na rede de relações estabelecidas ao longo 

da vida. Por outro lado, a diversidade de concepções tam-

bém traz ao debate a própria pluralidade do conceito “Arte”.

Enfatizamos que o lugar ocupado pelos professores teve 

um papel fundamental na formação da própria concepção 

que os seus alunos adquiriram em suas trajetórias escola-

res. Embora, os alunos tenham registrado outros elementos 

além dos apresentados pelos professores, houve uma incor-

poração das concepções dos professores pelos alunos das 

escolas estudadas.

Já para os funcionários as concepções de arte apresentadas 

estavam direcionadas às atividades que eram desenvolvidas 

no interior do próprio espaço escolar.

No conjunto das escolas e dos documentos oficiais, duas 

concepções corresponderam, simultaneamente, ao que dis-

seram os documentos oficiais e os sujeitos. Foram elas, arte 

como expressão e atividade. Seis concepções foram as mes-

mas para os professores e para os alunos. Nesse caso, arte 

como tendência, técnica, expressão, aptidão, atividade, fes-

ta. A concepção de arte como técnica foi apresentada pelos 

professores, alunos e funcionários. Já a arte como colabora-

dora ou meio para o desenvolvimento social foi apresentada 

nos documentos oficiais e pelos funcionários. A arte como 

dom foi apresentada apenas por um professor. A arte como 

habilidade foi apresentada por dois alunos. 

Ao detectarmos as concepções de arte como aptidão, ten-

dência, dom, habilidade percebemos a permanência delas 

no decorrer do tempo que desde, pelo menos, o século XV 

já estavam presentes e eram comumente atribuídas a ativi-

dades artísticas e esportivas. Bourdieu afirma que a aptidão 

ou o dom são produtos de um investimento em tempo e em 

capital cultural (BOURDIEU, 2007). 

O estudo desenvolvido por Bueno (2000) aprofundou es-

sas concepções e buscou compreender os fundamentos 

das habilidades humanas. A autora identifica que as habi-

lidades não são vistas como decorrentes de contingências, 

possibilidades e processos de constituição e produção, mas 

de extração e desvelamento. Pois, até o século XV, toda re-

ferência à natureza embutia uma concepção religiosa que 

era compreendida como disposta pela vontade e desígnios 

divinos. A posse de um dom era um sinal de graça, conse-

qüência de uma predestinação, escolha direta de Deus.

Com o decorrer do tempo, na busca de uma explicação mais 

racional, diferentes estudos buscaram compreender os mo-

tivos pelos quais sujeitos têm mais habilidades em determi-

nadas áreas que outros. Assim, nas primeiras décadas do 

século XX se intensificaram os estudos de psicologia diferen-

cial com o objetivo de se detectar as diferenças individuais 

que tornariam certos indivíduos mais aptos para determina-

das tarefas. Mais recentemente, com as pesquisas sobre he-

reditariedade e o desenvolvimento dos estudos sobre gené-

tica humana, surgiram as explicações de caráter hereditário 

e genético nas tentativas de compreensão das habilidades.

No estudo de Bueno (2000) as habilidades humanas são 

fenômenos complexos e dinâmicos, frutos de processos de 

construção e de múltiplas contingências, condições e histó-

rias de aprendizagem, os quais necessitam ser reconhecidos 

e dos quais precisamos nos aproximar, não podendo ser es-

gotados e nem circunscritos ao nosso tão habitual raciocínio 

de causa e efeito. Assim, as habilidades são criadas, forma-

das e produzidas nas teias das relações sociais, mesmo em 

suas realidades mais singulares. Sociais são os seus meios, 

seus objetos, seus exercícios, seus modos de reconhecimen-

to e as atividades que as constituem.

Em sua pesquisa de doutorado, Bueno (2005) aprofundou 

os processos sociais de constituição das habilidades e ana-

lisou quais são e como se apresentam. Através de estudos 

de caso, a autora observou que pelo menos duas, ou até 

mesmo três, gerações anteriores apresentaram sistematica-

mente elementos que vão estimular e possibilitar o desen-

volvimento de determinadas habilidades num membro da 

família. Além de perceber que existem membros familiares 

que são pontos chave de estímulo e incentivo no desenvol-

vimento e aperfeiçoamento de determinada habilidade. 

Desse modo, Bueno (2005) diz que as habilidades são fatos 

sociais e, portanto, socialmente construídos. As habilidades 

são constituídas e emergem a partir de uma história e de 

processos de socialização. Dizer que alguém possui uma 
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habilidade significa reconhecer o domínio de uma execu-

ção, que envolve processos, procedimentos e manejos de 

competências específicas. Um saber-fazer específico implica 

em um modo de relação com a prática, hábitos comporta-

mentais que as acompanham, inculcação de valores éticos 

e estéticos ou sua posse prévia. Implica, também, em dis-

posições mentais e em um trabalho geral sobre si que, de 

fato, vai levar o indivíduo a pertencer ao campo. O exercício 

de uma habilidade não é, na vida de um indivíduo, uma de-

terminação, mas uma possibilidade da qual ele se apropria 

e que vai trazer as marcas e a história de suas relações, da 

estrutura da rede humana em que se desenvolvem e dos 

processos socializadores presentes.

Outros estudos vão voltar o olhar e observar as permanên-

cias das concepções de arte no decorrer da história do en-

sino da arte na educação brasileira e, nessa direção, a pes-

quisa desenvolvida por Silva (2005) apresenta a arte como 

técnica, expressão, atividade e conhecimento. Assim, a arte 

como técnica atravessa o período da colonização a meados 

do século XX; a arte como expressão, teve seu enfoque no 

início do século XX com o Modernismo no Brasil, atraves-

sando o Movimento da Escola Nova e o Movimento Escoli-

nhas de Arte até os anos 1960; a arte como atividade data 

do período da Escola Nova, mas foi fortemente enfatizada 

por meio da Lei 5692/71, que instituiu a Reforma Educacio-

nal do ensino de 1° e 2° graus e perpassou meados dos anos 

80; a arte como conhecimento tem sua ênfase por volta dos 

anos 90 aos dias atuais.

É fundamental sublinhar, porém, que a localização no tem-

po dessas concepções situam, de modo mais amplo, o pe-

ríodo em que elas estiveram de forma mais evidente na 

educação, por isso é preciso atentar para evitar a rigidez 

das classificações e marcos definidos numa idéia de história 

linear. A intenção foi utilizar esses marcos temporais como 

facilitadores da percepção da existência dessas concepções 

que permearam a arte no sistema educacional brasileiro. 

Evidentemente, como observamos isso não impede a coe-

xistência e permanência das mesmas no decorrer do tempo 

como. Vale evidenciar que as concepções estabelecidas no 

decorrer da história do ensino da arte, no caso brasileiro, 

rompem fronteiras temporais e marcos definidos e fixos.

No Brasil, durante o período da Escola Nova2  passou-se a 

reforçar o movimento de inclusão da arte na escola primá-

ria como uma atividade, como um fazer. Mas, uma ativida-

de integrativa para expressar ou para fixar o que tinha sido 

aprendido nas aulas de outras disciplinas. A arte passou a 

servir de suporte facilitador e utilizada como uma suporte 

para melhorar a aprendizagem dos conteúdos de outras 

áreas de conhecimento. Essa concepção de arte como ati-

vidade integrativa foi destacada na pesquisa desenvolvida 

por Pereira (2006), que fez uma análise dos programas de 

ensino de 1928 e 1941, em Minas Gerais. A autora observou 

que o ensino da arte estava relacionado a ser um instrumen-

to de suporte indispensável para a fixação dos conteúdos 

das demais disciplinas.

Outros estudos aprofundados apontam, por volta dos anos 

1950, no Brasil, para o surgimento também de algumas dis-

ciplinas como artes domésticas e artes industriais, em cujas 

aulas os meninos eram separados das meninas, pois as artes 

femininas (bordado, tricô, roupas de bebê, aulas de etiqueta 

etc.) e as artes masculinas (com madeira, serrote, martelo 

para confeccionar bandejas, porta-retratos, descansos de 

prato etc.) eram ensinadas também em espaços diferencia-

dos de acordo com Martins, Picosque e Guerra (1998).

Em nossa pesquisa, a presença das concepções de arte 

como aptidão, tendência, habilidade, atividade, um fazer, 

festa e expressão também foram encontradas em outros 

documentos analisados nos espaços de formação que os 

próprios professores freqüentaram em suas trajetórias de 

formação profissional.  Logo, as concepções de arte veicu-

ladas pelos espaços de formação foram incorporadas pelos 

professores que transmitiram a seus alunos.

Mesmo se a diversidade de concepções de arte foi uma ca-

racterística destacada no período estudado, observamos 

que o maior percentual de coincidência dentre as concep-

ções se referiu aos professores e alunos. Podemos dizer que 

essa influência desencadeou um “movimento em cascata” 

2Ver Lourenço Filho (1978). Para a Escola Nova em Pernambuco ver Araújo 
(2002). A partir dos anos 90, do século XX, o campo de pesquisas da His-
tória da Educação no Brasil se debruçou intensamente sobre esse período 
revisitando-o e resignificando as reflexões sobre o mesmo. Entre os estu-
dos desenvolvidos podemos destacar Faria Filho e Souza (2006).

Maio 2011 | De onde vem a arte veiculada na escola? | Maria betânia e Silva |27 



   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08 provocando uma reprodução das concepções de arte dos 

espaços de formação para os professores que os freqüen-

taram e desses mesmos professores para seus alunos. Se 

de um lado a escola é um espaço de produção de saberes, 

de outro, ela também é reprodutora das concepções desses 

mesmos saberes que veicula, mesmo se essas concepções 

não têm origem no saber acadêmico e científico.

Identificando as concepções como um dos elementos cons-

tituintes das disciplinas escolares, apresentaremos também 

outro elemento que diz respeito aos objetivos. Ou seja, o 

que se pretendia com a arte na escola? Quais eram os ob-

jetivos estabelecidos, previstos e desejados para o ensino 

de arte?

4. oBJETIVos PARA o ENsINo DE ARTE NA EsCoLA

Os objetivos apresentados nos documentos oficiais eram 

comuns e/ou divergentes entre eles? O que os professores 

objetivavam que seus alunos aprendessem?

Os objetivos direcionados à arte pelos documentos oficiais 

na escola abrangiam o desenvolvimento psíquico e o desen-

volvimento sensorial, o desenvolvimento motor e o desen-

volvimento do senso estético, a auto-expressão e a aprecia-

ção, o desenvolvimento da criação e o desenvolvimento da 

concentração etc.

Embora a diversidade tenha se feito presente, nos docu-

mentos oficiais, também nos objetivos esperados com o 

ensino de arte nas escolas, alguns elementos em comum 

eles possuíam. Desse modo, o desenvolvimento da expres-

são, da criatividade, da sensibilidade, do senso estético e do 

equilíbrio emocional são características comuns apresenta-

das nos documentos oficiais que atravessaram os anos 60, 

70 e 80.

Mas, nas vozes dos professores quais eram os objetivos de-

sejados por eles, o que eles queriam atingir com seu traba-

lho pedagógico no ensino de arte?

Em seus depoimentos, nos planos de aula elaborados e nas 

imagens analisadas os objetivos se centravam em aprender 

música boa, a música que emociona; ter uma educação mu-

sical; desenvolver o gosto musical; ensinar aos alunos como 

se organizar uma casa; aprender noções de decoração; pre-

parar alimentos; saber como cuidar das crianças; aprender 

recreações; a organizar festas; exercitar as danças popula-

res; jogos recreativos; cantos e recitativos; desenvolver a 

sensibilidade; a habilidade manual; aguçar a curiosidade 

para a pesquisa de materiais; desenvolver a personalidade e 

a criatividade; expressar-se criativamente através da prática 

artística; utilizar as habilidades artísticas em diferentes situ-

ações de aprendizagem; conhecer o folclore; profissionali-

zar o aluno de aptidões para as técnicas de artes plásticas e 

desenvolver no educando a sensibilidade e criatividade para 

o trabalho artesanal.

Em seguida visualizamos algumas das atividades realizadas 

nas aulas de arte.

Fonte: Álbum de fotografias, anos 70 
Apresentação de Maracatu. Colégio Dom 
Bosco.
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Fonte: Álbum de fotografias, anos 70. Jogral. 
Colégio Dom Bosco.

Fonte: Álbum de fotografias, anos 60. Exposição 
de trabalhos. Colégio Dom Bosco.   

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1976 
Colégio de Aplicação – 5ª série Pesquisa sobre 
Folclore

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1977. 
Colégio de Aplicação – 7ª série. Pesquisa sobre 
meios de transporte 

Fonte: Álbum de fotografias, anos 60. Apresen-
tação de dança em Festa Junina.
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Vale destacar que alguns dos objetivos apresentados pelos 

professores também se centraram nas experiências de for-

mação profissional. Assim, transmitir suas experiências às 

futuras gerações era o fim principal de seus trabalhos pe-

dagógicos. Almeida (1997) afirma que a definição da inter-

venção do professor na realidade educacional, identificando 

a sua organização, as informações privilegiadas, suas inter-

pretações de valores, poderá contribuir para a compreen-

são do seu papel na ação educativa e nas possibilidades de 

mudança que o mesmo poderá estabelecer na definição de 

projetos pedagógicos determinados.

Então, de onde veio a arte veiculada na escola?

A pesquisa mostra que a arte veiculada na escola não era 

um conhecimento estritamente científico. Até porque no 

período estudado, a produção científica no campo da arte, 

ainda não estava constituída, no caso brasileiro. É certo, 

porém, que houve uma reconfiguração de elementos do 

campo científico, incorporados pelos professores em suas 

experiências de formação que foram trazidas para suas prá-

ticas pedagógicas. A arte veiculada na escola apresentou 

ainda, elementos advindos, observados e percebidos em 

outros espaços não escolares conhecidos pelos professores 

que conduziram seus alunos ao contato com os mesmos. 

Diversos elementos foram provenientes das próprias ex-

periências pessoais vivenciadas pelos professores em suas 

famílias e em outros espaços sociais como, por exemplo, a 

vivência em festas, brincadeiras, jogos, decoração de am-

bientes, danças populares etc. Essas experiências foram 

retrabalhadas pelos professores de arte em sala de aula e 

em outros espaços da escola, como pudemos observar em 

algumas das imagens aqui apresentadas.

Os dados reforçam a arte como uma disciplina diferenciada 

das outras porque não trata só do pensamento lógico, mas 

rompe com ele. Utiliza o pensamento abstrato, trabalha 

com os aspectos cognitivos, as emoções, os sentidos e sen-

sações. Não envolve só a mente, mas todo o corpo. Ela não 

se restringe apenas à medição, à verificação, à comprova-

ção, à repetição que são aspectos próprios do saber logos3, 

mas extrapola essas características. Particularmente, por es-

ses e outros motivos, a arte foi, quase sempre, considerada 

uma disciplina menos prestigiada no currículo por não ser 

possível enquadrá-la unicamente no saber científico4. Além  

disso, por ela abordar diversos outros aspectos que fazem 

parte da constituição do ser humano, a escola, desde pelo

3 Ver Amorim (2007). Podemos dizer para o caso da arte aqui estudado, que 
ela não foi deslocada de seu campo de produção, mas houve um proces-
so de reconfiguração de saberes incorporados pelos professores em suas 
diferentes trajetórias de vida e de formação. É preciso também registrar 
que outro campo de produção de arte foi identificado, outra arte que é es-
pecificamente escolar, que não pode ser generalizada e nem uniformizada 
porque cada escola apresentou uma arte diferenciada.

4Uma reflexão significativa da divergência entre arte e ciência foi desenvol-
vida por Oliveira (2008).

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1970. 
Colégio de Aplicação. Técnica: pintura com 
cera e anilina – 1ª série

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1965. Co-
légio de Aplicação. Técnica: pintura com cera e 
anilina – 3º ano
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menos a época moderna, optou por enfatizar e estabele-

cer diferentes “status” entre os saberes que compunham 

o currículo escolar, escanteando aqueles que “fugiam” aos 

padrões denominados “ciência”.

Como também já discutiram outros autores as disciplinas 

escolares não são nem uma vulgarização nem uma adapta-

ção das ciências de referência, mas um produto específico 

da escola, que põe em evidência o caráter eminentemente 

criativo do sistema escolar.
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