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RESUMO 

O texto apresenta uma reflexão sobre as políticas públicas para o ensino da arte, em 
particular nas Lei 5692/71, LDB 9394/96 e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Estes 
documentos conferem à arte, no que concerne aos objetivos proclamados, o espaço até 
então reivindicado pelos arte-educadores, o que não significa que, enquanto objetivos reais 
essas leis tenham possibilitado a apropriação do lugar da arte na escola. E na ausência de 
fronteiras, o arte-educador continua a sua trajetória permeada pela polivalência e por ideais. 
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Abstract 

The text presents a reflection on public policies for the teaching of art, particularly in Law 
5692/71, LDB 9394/96, and in the National Curriculum Parameters. The documents give the 
art, as regards the proclaimed goals, the space previously claimed by art teachers, which 
does not mean that, while real goals, that law has made possible the real ownership of the 
place of art in School. In the absence of borders, the art educator continues his trajectory 
permeated by versatility and ideals. 
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Este trabalho traz a discussão sobre a leitura das políticas públicas para a educação 

em arte apontando como marcos referenciais os anos de 1971 e 1996. O recorte 

temporal se faz justamente porque o objetivo não é trabalhar uma história da arte na 

educação, mas buscar nestes marcos histórico-educacionais as referências para a 

discussão proposta. 

A primeira análise se dá no período pós-golpe de 1964 com a oficialização da 

tendência pedagógica tecnicista no Brasil visando à reordenação do sistema 

educacional. Vindo de encontro aos ideais escolanovistas, esta tendência prega a 

“neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade.” (SAVIANI, 2002, p.12).  Seu auge foi em 1970 quando da sua 

implantação durante o regime militar que vigorava no país, o qual, a partir da 
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valorização dos processos de industrialização e do desenvolvimento econômico, vê 

a necessidade de formação de mão-de-obra para atender a este novo modelo 

econômico. 

Por decreto do então presidente Arthur da Costa e Silva foi criado em 1968, um 

Grupo de Trabalho responsável por apresentar uma proposta para a Reforma, que 

garantisse a “[...] eficiência, modernização e flexibilidade administrativa da 

universidade brasileira, tendo em vista a formação de recursos humanos de alto 

nível para o desenvolvimento do país.” (GHIRALDELLI JR, 1990, p.22) 

O projeto da Lei 5692/71 foi elaborado por um grupo de trabalho por decreto do 

então presidente Emílio Garrastazu Médici, em 1970. Esta lei traz nos seus 

princípios a ordem inversa da Lei anterior, 4024/61 conforme nos aponta Saviani 

(2003, p.32) 

[...] a inspiração liberalista que caracterizava a Lei 4.024/61 cedeu lugar a 
uma tendência tecnicista tanto na Lei 5.540/68 como na Lei 5.692/71. A 
diferença entre as duas orientações se caracteriza pelo fato de que, 
enquanto o liberalismo põe a ênfase na qualidade em lugar da quantidade; 
nos fins (ideais) em detrimento dos métodos (técnicas); na autonomia em 
oposição à adaptação; nas aspirações individuais antes que nas 
necessidades sociais; e na cultura geral em detrimento da formação 
profissional, com o tecnicismo ocorre o inverso. 

Sofrendo as influências dos acordos estabelecidos entre o MEC e o USAID (agência 

norte-americana que fornece financiamentos), buscou-se ajustar a organização do 

ensino à nova ordem política que se apresentava. Com isso, realizou-se a Reforma 

Universitária em 1968, com a Lei 5.540, e a reforma do ensino de 1º e 2º graus em 

1971 com a Lei 5.692. 

No âmbito do ensino da arte, a Lei 5692/71 regulamentadora do então denominado 

ensino de 1º e 2º graus, introduziu a obrigatoriedade da disciplina de Educação 

Artística no currículo das escolas. Essa obrigatoriedade estava prevista pelo artigo 

60º onde: “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 

Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de 1º e 2º graus” (NISKIER, 1996, p.82). 

Neste documento, a arte é afirmada no currículo escolar como mera atividade 

destituindo-a de seu caráter de disciplina, o que fica claro na redação do Parecer nº 
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540/77: “não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos 

fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses.” (FUSARI, 1992, p.38). 

E sem professores formados na área, a providência a ser tomada foi a criação dos 

cursos de licenciatura curta em Educação Artística, institucionalizados pelo Governo 

Federal em 1973, com o objetivo de preparar os professores em cursos com 

duração de dois anos. Esta formação trouxe a proposta da polivalência na formação 

do professor de arte, presente no período que compreende os anos de 1970 e 1980.  

De caráter superficial esta formação objetivava formar o professor para atuar em 

todas as linguagens trazendo para a educação a idéia de que ao se trabalhar com 

técnicas isoladas, estar-se-iam trabalhando todas as áreas. Após a sua formação 

superior, o professor se via apto a trabalhar as quatro linguagens artísticas: Artes 

Plásticas, Teatro, Dança e Música. 

Numa educação de cunho tecnicista, os conteúdos escolares eram trabalhados 

objetivando a homogeneização dos pensamentos e o cerceamento da opinião 

pessoal. As atividades desenvolvidas com arte na escola traduziam-se em técnicas 

de trabalhos artísticos sem fundamentação teórica que apresentassem a arte 

enquanto uma linguagem contextualizada historicamente. 

E desta maneira, as técnicas de trabalho artístico eram voltadas para 

desenvolvimento de atividades com fins de recreação, lazer ou ainda apoio para as 

demais disciplinas do currículo reforçando os seus conteúdos. Eram atividades 

isoladas com o caráter de trabalhar o fazer por meio de aulas com temas, ou 

simplesmente com o desenvolvimento de técnicas artísticas. 

Nas aulas de arte, os professores enfatizam 'saber construir' reduzidos aos 
seus aspectos técnicos e ao uso de materiais diversificados (sucatas, por 
exemplo), e um 'saber exprimir-se' espontaneístico, na maioria dos casos 
caracterizando poucos compromissos com o conhecimento de linguagens 
artísticas. (FUSARI, 1992, p. 32)    

Para auxiliar os professores neste trabalho, proliferam os manuais didáticos com 

receitas prontas de aulas e treinamentos ditando os procedimentos a serem 

adotados nas aulas. 

Nessas condições, a pedagogia tecnicista acabou por contribuir para 
aumentar o caos no campo educativo, gerando tal nível de descontinuidade, 
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de heterogeneidade e de fragmentação, que praticamente inviabiliza o 
trabalho pedagógico. (SAVIANI, 2002, p.15) 

Diante desse quadro, os rumos que o ensino da arte toma após a implementação 

dos cursos de formação dos professores têm, nas Associações dos Arte–

Educadores, na década de 1980, os movimentos para tentar mudar os rumos da arte 

na escola.  

Faz-se mister ressaltar que estes movimentos tiveram um papel fundamental nas 

discussões sobre a necessidade de se garantir a área de arte diante das políticas 

educacionais, através de pressões exercidas sobre o Estado.  

Para citarmos um exemplo, o documento intitulado: Manifesto Diamantina, redigido 

durante o 17º Festival de Inverno da UFMG, no Encontro Nacional de Arte-Educação 

em 1985, aponta para a preocupação com as questões educacionais, sobretudo 

com uma necessidade de buscar definir uma identidade para a área de arte na 

educação escolar e discutir os prejuízos da polivalência para o processo de 

formação do professor. 

No texto do referido documento os artistas-educadores, assim intitulados pelos 

presentes no Encontro, afirmam que: 

A arte é insubstituível na humanização da escola e na recuperação da 
educação brasileira. 

No momento atual de nossa história, a arte e o artista desempenham um 
papel criador e crítico indispensável. 

Vivemos ainda a política educacional dos anos setenta, que usou a arte 
para mascarar uma legislação de ensino tecnicista, impedindo que ela 
desempenhasse funções vitais na formação do cidadão. 

(...) Alfabetizar é prioridade nacional. A arte na escola é também 
alfabetização não restrita a letras e fonemas. Há uma alfabetização cultural 
que corresponde a uma leitura do mundo e do fenômeno humano. 
(MANIFESTO DIAMANTINA, 1985, p.1) 

Esses movimentos, entretanto, esbarraram no sistema político dominante neste 

período (1970-1985) que procurava veicular sentidos que nada tinham a ver com a 

realidade que se apresentava, buscando moldar um padrão para que os 

pensamentos e sentimentos deixassem de ser críticos e se tornassem consumistas. 

A televisão entrou como um veículo de difusão e de homogeneização cultural, 
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impondo a forma de pensar e de sentir, levando o ensino da arte a um processo de 

tecnicização. 

Vários encontros foram necessários diante da na tentativa de direcionamento A 

preocupação dos representantes da área de arte com a promulgação da nova 

Constituição Brasileira deve-se ao fato desta direcionar os caminhos que serão 

adotados para a formulação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação no Brasil 

tornando-se assim, urgente garantir a manutenção da arte nos currículos das 

escolas e aprofundar-se nas questões relacionadas a qual concepção de arte 

norteará os documentos oficiais. 

A promulgação da Nova Constituição Brasileira em 1988 trouxe, no seu artigo 206, o 

texto: “o ensino será ministrado em princípios dentre os quais a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;” apontando 

como um direito de todos e um dever do Estado o acesso à arte.  

Na sequência a esse documento, é promulgada no ano de 1996 a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que vem modificar no seu texto de lei, o tratamento 

dado à área entendendo-a como objeto de conhecimento e alterando a 

nomenclatura de Educação Artística para Arte, conforme Artigo 35: “O ensino da 

Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (SAVIANI, 

1997, p. 85). 

Este artigo propicia à arte, no que concerne aos objetivos proclamados, o espaço 

até então reivindicado pelos arte-educadores, o que não significa que, enquanto 

objetivos reais essa lei tenha possibilitado a real apropriação do lugar da arte na 

escola. 

É um fato inegável que, para que a mudança seja efetivada, ela deve ser 

incorporada por todas as instâncias educacionais, pois de outra forma mudam-se os 

projetos no nível das políticas públicas cujas propostas são planejadas em gabinetes 

apresentando os objetivos proclamados, mas na prática, enquanto objetivos reais, 

não são efetivados. 
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A respeito da implantação dessas e de outras políticas, Saviani (2003, p.120), 

acrescenta que: 

[...] quando se quer mudar o ensino, guiando-se por outra teoria, não basta 
formular o projeto pedagógico e difundi-lo para o corpo docente, os alunos 
e, mesmo, para toda a comunidade, esperando que eles passem a se 
orientar por essa nova proposta. É preciso levar em conta a prática das 
escolas que, organizadas de acordo com a teoria anterior, operam como um 
determinante da própria consciência dos agentes, opondo, portanto, uma 
resistência material à tentativa de transformação alimentada por uma nova 
teoria. 

Para que os professores pudessem trabalhar em consonância com a LDB de 1996, 

foram lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais, um modelo importado da 

Espanha, advindo das experiências em escolas daquele país. São promovidos 

inúmeros cursos e seminários para os professores, além do arsenal de livros e 

compêndios objetivando explicitar os conteúdos presentes no documento, 

objetivando um trabalho voltado ao ensino da arte enquanto possibilidade de 

conhecimento e expressão. 

Podemos perceber, a partir das premissas acima que, dentro destas falhas e 

brechas nos documentos das políticas públicas, o modelo de licenciatura que se têm 

leva a uma polivalência do profissional, largamente criticada, mas que continua 

sendo objeto de formação a nível superior. Os cursos de graduação em Arte 

continuam formando profissionais como o eram dentro da proposta de formação 

ditada pela Lei 5692/71, já citada anteriormente. 

A esse respeito, Martins acrescenta que   

A Lei, determinando que nesta disciplina fossem abordados conteúdos de 
música, teatro, dança e artes plásticas nos cursos de 1º e 2º graus, acabou 
criando a figura de um professor único que deveria dominar todas estas 
linguagens de forma competente.  De fato, uma série de desvios vem 
comprometendo o ensino da arte. Ainda é muito comum as aulas de arte 
serem confundidas com lazer, terapia, descanso das aulas “serias” [...] 
Memorizam-se algumas “musiquinhas” para fixar o conteúdo de ciências, 
faz-se “teatrinho” para entender os conteúdos de história e “desenhos” para 
aprender a contar.(MARTINS, 1998, p.12). 

E o resultado desta polivalência ainda é visível no ensino da arte, com os 

professores tratando de forma superficial as diferentes linguagens acreditando estar 

trabalhando com todas de forma integrada. O trabalho escolar em arte produzido a 

partir desta metodologia fica voltado às técnicas de confecção de trabalhos, 
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completamente desvinculados do saber artístico e desconhecendo o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno em seus múltiplos aspectos. 

O fim desta polivalência significaria uma maior qualidade de ensino ao favorecer ao 

professor uma possibilidade de estudar os conteúdos das áreas mais 

especificamente.  

Mas, a realidade é cercada por alguns fatores: as políticas públicas não levam em 

conta as mudanças nas diretrizes para formação de professores de arte que 

prevêem o fim da polivalência. Os editais para concursos públicos visando à 

contratação de professores para o Ensino Fundamental e Médio traz a 

especificidade da área de formação, mas na prática o professor é conclamando a 

trabalhar na polivalência. 

E por outro lado também poucas escolas se comprometem a ter em seu quadro de 

professores em suas áreas de formação específicas: Artes Visuais, Dança, Música 

ou Artes Cênicas ou ainda, não dispõe de espaço físico adequado para a prática 

dentro das áreas, obrigando o professor a retomar a polivalência anteriormente 

citada. 

Para Ana Mae Barbosa, 

Estamos diante de uma deturpação do princípio da interdisciplinaridade. 
Batizados entre nós de polivalência, uma colagem amorfa de diferentes 
sistemas semióticos. Esta abordagem projeta no professor-estudante um 
conceito equivocado de arte, ligado à idéia de nonsense ou totalidade 
superficial – uma espécie de grande torta de vegetais e frutas mal 
misturados e assados cuja receita transmite aos seus alunos. (BARBOSA, 
1988, p. 17) 

Para que a arte assuma o seu espaço na escola enquanto possibilidade de 

conhecimento e expressão é necessário que o professor possa trabalhar dentro da 

sua área de formação, se entendemos que esta formação perpassa pelas questões 

do conhecer e produzir arte.  

Deve-se considerar o fato de que a arte, além de possibilitar que conheçamos os 

nossos sentimentos, propicia o desenvolvimento desses, aprimorando-os pela 

convivência com a arte, pois “quanto maior é o contato com a arte, maior a bagagem 

Simbólica para ‘representar’ e, conseqüentemente, compreender as minúcias do 

sentimento.” (DUARTE JR, 2000, p.106) 
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O autor segue apontando que:  

Na experiência estética a imaginação amplia os limites que lhe impõe 
cotidianamente a intelecção, ganhando uma certa autonomia de ação. 
Porém, tal autonomia não significa um livre vagar pelos campos do 
imaginário; antes, a imaginação segue o rumo que a obra lhe dá, 
ampliando-o então livremente. [...] Contudo, podemos constatar aqui que a 
imaginação não é verdadeiramente um fato do leitor, um fato principal, pois, 
em vez de produzir a seu bel-prazer ou vagar à vontade, ela se destina a 
conhecer: ela está a serviço da percepção, quando o percebido é 
expressivo. Duarte Jr (2000, p. 104) 

A escola tem dedicado pouquíssimo tempo a este ensino não possibilitando ao aluno 

a compreensão da linguagem e o domínio das técnicas e dos meios de expressão. E 

quando o faz, muitas vezes, trata-se de uma prática cercada do ideal da indústria 

cultural subordinada aos valores e as idéias dominantes. 

Como afirma Alencar (2001, p. 54) “Na educação brasileira, ao longo dos séculos, 

não houve busca. Ocorreu adestramento da elite para a reprodução da injusta 

ordem social”, percebemos claramente que as políticas públicas resultam de uma 

complexa trama, delineada pelos interesses de uma classe dominante em 

detrimento aos interesses de uma classe dominada e submissa. 

Apesar de o quadro parecer desanimador muitos educadores vêm lutando para 

alterar essa (des)ordem, através de congressos, seminários e simpósios como os da 

ANPAP, na perspectiva de buscar soluções para os entraves históricos no ensino da 

arte. 
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