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RESUMO 
O presente artigo visa apresentar uma análise sobre os juízos de valor presentes em 
discursos escolares, tecendo uma relação entre os dados de uma pesquisa realizada em 
2013 com licenciandos em artes visuais na UFRJ e os apontamentos sobre a estruturação 
curricular. Este artigo se propõe a, através da fala de um licenciando, buscar referências que 
corroborem sobre o posicionamento de um discurso aliado aos sistemas de valores cultural 
presente socialmente e legitimado por um currículo escolar. Tomando o currículo como a 
seleção do que deve ser ensinado em um ambiente escolar formal, apresentarei um estudo 
sobre convenções buscando reconhecer o/s sistema/s de valores construídos sobre o que 
se legitima como arte em nossa sociedade, sendo essa também a base para a atual 
pesquisa de mestrado na UNESP em desenvolvimento. 
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ABSTRACT  
The present article aims to present an analysis about the value judgements in educational 
discourses, drawing a relationship between data from a research carried out in 2013 as 
graduating student in visual arts in UFRJ and the observations about curriculum elaboration. 
This article has its purpose, throught the speech of a graduating student, in searching 
references that corroborate to the positioning of a discourse alied to cultural value systems 
socially present and legitimated by a school curriculum. Taking the curriculum as the 
selection of what has to be teachable in a formal school environment and following contents 
fixed in traditional models I will present a study about conventions and determinations aiming 
at recognizing the value system(s) built about what is legitimated as art in our society, being 
this study also the basis to the current research for a master in UNESP. 
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INTRODUÇÃO 

“Discursos, Teses e Valores de Alunos de Licenciatura em Educação Artística da 

Escola de Belas Artes da UFRJ Acerca dos Objetos das Artes Visuais” foi o tema da 

pesquisa aplicada aos licenciandos do ano de 2013. 

A pesquisa orientada pela Prof.ª Dr.ª Andrea Penteado e o Prof. Wilson Cardoso, 

teve como objetivo investigar as percepções acerca de seu objeto de estudo, a arte, 

a fim de formular um currículo para a disciplina de Metodologia de Ensino, oferecida 

durante o período de estágio supervisionado desses alunos no Colégio de Aplicação 

da UFRJ. 

Por meio de uma coleta de dados utilizando grupos focais, foram apresentadas 

imagens pré-selecionadas, buscando uma discussão guiada pelas perguntas: É arte 

ou não é arte? Por quê?  

A aplicação da discussão em grupo segue a lógica de Wilkison (apud, Barbour, 

2009, p. 49), onde "um senso coletivo é estabelecido, os significados são 

negociados, e as identidades elaboradas pelos processos de interação social entre 

as pessoas". 

Para tal, foram selecionadas imagens dentro do campo da visualidade, porém, 

amparadas por um norte conceitual: “é arte aquilo que é construção humana cuja 

principal função é de caráter subjetivo e simbólico e cuja aproximação se dá 

privilegiando a percepção e experiência estética, ainda que tais construções possam 

ter uma função objetiva/pragmática” (PEREIRA, 2010). Imagens como: desenho 

infantil, festa junina, body arte, foram apresentadas uma a uma num total de 10 

pranchas aplicadas a duas turmas de metodologia e prática de ensino do ano de 

2013. Dessa forma, a pesquisa buscou pensar o lugar de fala desses sujeitos 

analisando seus juízos de valor sobre as imagens apresentadas.  

Como licenciandos em formação, os alunos teriam a experiência de ser partícipes do 

processo de formação curricular da disciplina cursada, partindo da concepção de 

que na posse de suas atividades docentes, este aluno/professor também será 

propositor de um currículo para com os seus futuros alunos. 



 

 
BANDEIRA, Nívea. O currículo: produção e reprodução do arbitrário cultural, In Encontro da Associação Nacional 
de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3824-3835. 

3826 

Segundo LOPES e MACEDO (2012), o currículo aqui colocado entende-se como 

“seleção e organização do que vale a pena ensinar” (p.19), assim sendo, a ideia de 

seleção de conteúdos apresenta-se como uma das discussões que caminham 

acerca do currículo sobre o que se configura como passível de ser ensinado e como 

essa eleição é constituída. 

Na transcrição dos dados para a pesquisa supracitada, o discurso de um dos 

pesquisados desponta como potência de investigação. 

Junto a imagem do Cristo Redentor segue o discurso levantado e a construção de 

um pensamento que será discorrido no trabalho proposto. 

                                  

Fotografia: réplica do Cristo Redentor em madeira, Loja de souvenirs. 
 

Segue abaixo a analise levantada por um dos licenciados ao entrar em contato com 

a fotografia da imagem acima: 

“Acredito que é arte porque é uma escultura, faz parte do meio 
tradicional de arte. É uma obra que não tá ligada a 
simplesmente um artesanato, mas tem uma função artística de 
fato. Não tem uma função tão pré-estabelecida e normalmente 
quando foge dessa função pré-estabelecida é um bom motivo 
pra se chamar de arte.” 

Após a imagem ser rodeada pelo grupo que se dispôs a analisá-la, um licenciando 

levanta a questão se a imagem a ser considerada seria uma referência a escultura 
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do Cristo redentor situada no Rio de Janeiro ou se seria a miniatura da escultura em 

madeira que deveria ser analisada. 

Segundo os aplicadores da pesquisa o que estava em questão era o que se estava 

vendo, nesse caso, a miniatura em madeira que fazia referência ao Cristo Redentor.  

A explicação dada pelos aplicadores da pesquisa a partir da questão levantada traz 

novamente a fala do licenciando acima: 

“Ah! Não é o Cristo de verdade, é de madeira. Isso muda minha opinião porque 

simplesmente não se convencionou a chamar isso de arte, isso se convencionou 

chamar de artesanato”. 

O licenciando argumenta sobre o “Cristo de verdade” ao se referir a escultura/ 

estátua de Paul Landowski situada no alto do morro do Corcovado no Rio de 

Janeiro. 

 

ANÁLISE DOS DADOS: 

O ARBITRÁRIO 

O pesquisado citado acima, ao se deparar com a imagem escultórica do Cristo 

redentor afirma ser arte por uma percepção técnica ligada ao meio tradicional que se 

apresenta sem uma função pré-estabelecida e desligando a arte tradicional do que 

se chama artesanato. 

Para considerar o relato acima me apoio em Néstor Canclini ao afirmar que o 

predomínio forma sobre a função não é um dado universal: 

A definição do estético como predomínio da forma sobre a função 
não é válida para todas as épocas, a não ser para a arte produzida 
no capitalismo como consequência da autonomia de certos objetos 
ou certas qualidades de alguns objetos. (1980, p.12) 
 

A arte “ligada ao meio tradicional” então, é grifada como uma questão, qual é a arte 

tradicional colocada aqui como válida para configurar certo objeto como artístico? 
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Após uma aproximação visual com a imagem, o pesquisado retoma sua fala: 

“ Ah! Não é o Cristo de verdade, é de madeira. Isso muda minha opinião porque 

simplesmente não se convencionou a chamar isso de arte, isso se convencionou 

chamar de artesanato”. 

A alegação para a retomada contradiz o que havia dito anteriormente ao converter a 

imagem antes considerada arte a um artesanato.  

A análise ao dado exposto não se inclinará a definir as nomenclaturas utilizadas 

para se tratar da imagem, mas sim do valor estipulado em suas constatações frente 

a hierarquização do artístico. 

Canclini ao analisar a difusão do que é artístico, a definição do termo e as condições 

dessa definição, aborda em “A Socialização da Arte” (1980) que essa argumentação 

não envolve apenas o campo da arte e sim toda uma cadeia de implicações sociais 

e políticas regendo o que se pode ser admirado. 

Ao recortar do discurso analisado, “não se convencionou a chamar isso de arte”, 

remetemos ao autor para entender onde se estabelece essa convenção. Canclini 

afirma que os modos como conhecemos a arte podem ser resignados por processos 

sociais e políticos quando afirma: 

A contradição entre as forças produtivas e as relações de produção 
artística, desenvolvida pelo sistema capitalista, provocou a erosão da 
ideologia com que a burguesia justificou, em seu auge, o modo de 
conceber a arte, e revela a arbitrariedade com que ela impôs essa 
concepção às culturas dependentes. (p. 10) 
 

Dessa forma, o modo de conceber a arte se impõe arbitrariamente mediante uma 

força política que detém a definição do que é designado estético, digno de ser fruído 

e, portanto, também, deve ser difundido se estabelecendo como verdade. 

A ideia subtendida em “convenção da arte”, evidencia uma universalidade daquilo 

que conhecemos como produção artística e que assim sendo abordado, pretende se 

estabelecer como uma linguagem identificada legítima nos meios sociais. Acerca de 

uma universalidade da arte continua,  
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Essa universalidade abstrata nunca existiu na realidade e só 
alcançou certa vigência, nos últimos séculos, pela imposição dos 
padrões estéticos europeus e norte-americanos aos países 
dependentes. Junto com a dominação econômica, os países 
imperialistas impuseram sua concepção estética a quase todas as 
culturas contemporâneas. (1980, p.8) 
 
 

De fato, ao olhar para a ementa da disciplina de História da Arte oferecida para os 

cursos de Licenciatura em Artes no ano de 2013, pode-se perceber uma ênfase na 

produção estética europeia relegando outras atividades culturais como adendos, 

sendo trazidos como anexo do que foi o desenvolvimento do continente Europeu. 

A exemplo disso, segue um recorte do programa da disciplina de História da arte 

para o curso de Licenciatura em Artes da UFRJ incorporada ao currículo no ano de 

1983 e vigente até o ano de 2013: 

 

PROGRAMA História da arte II:  

 

- Renascimento – Conceituação teórica. Surgimento e expansão nos principais 

centros da Itália (Toscana, Roma e Veneza) e da Flandres.  

- Maneirismo – Conceituação teórica. Surgimento e expansão na Europa, 

principalmente na Península Ibérica. Influências no Brasil.  

- Barroco - Conceituação teórica. Surgimento e expansão na Europa, principalmente 

na Península Ibérica. Seus desdobramentos na arte brasileira.  

- Rococó – Conceituação teórica. Surgimento e expansão na Europa, principalmente 

em Portugal. Seus desdobramentos na arte brasileira.  

- Neoclássico – Teorização de Winckelmann. Surgimento e expansão nos principais 

centros europeus. A arte brasileira e a Missão Artística Francesa de 1816. 

 

PROGRAMA História da arte III:  

- Romantismo – Conceituação teórica. A produção dos seus principais 

representantes.  

- O revivalismo arquitetônico. O historicismo. O ecletismo.  

- O realismo – Conceituação teórica. Seus principais representantes.  
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- A arquitetura do ferro e do vidro. - Arts & Crafts : William Morris. A reflexão sobre a 

dicotomia arte/artesanato.  

- Impressionismo – Conceituação teórica. A produção de seus principais 

representantes.  

- Pós-Impressionismo – Conceituação teórica. Principais movimentos e artistas. - 

Simbolismo – Conceituação teórica. A produção de seus principais representantes.  

- Art Nouveau – Conceituação teórica. Sua difusão. Os seus principais 

representantes.  

- A Escola de Chicago: causas, características e principais arquitetos.  

- A arte brasileira: a Academia Imperial de Belas Artes e as impregnações 

românticas e realistas. Os artistas da passagem do século XIX para o XX. 

 

Observa-se a arte brasileira apresentada como o último tópico de uma seleção de 

assuntos que tem por foco a arte estabelecida na Europa, portanto assegurada com 

a maior parte de um currículo de formação. A universalização pregada por uma arte 

autêntica está ligada a uma “invenção de tradição” como coloca Goodson (1995), 

permeada pelos ciclos sociais numa relação dominante /dominado que ratifica o 

poder de uma cultura sobre outra. 

 

A razão por discutirmos, qual seria o tipo certo de arte, é prescindida por condições 

sociais, “se o gosto pela arte, e por certo tipo de arte, é produzido socialmente, a 

estética deve partir da análise crítica das condições sociais em que se produz o 

artístico”. CANCLINI (1980, p.12) 

Se o gosto artístico, refletido por questões sociais é evidenciado por sistemas de 

poder na constante relação dominante/dominados, podemos dizer que a razão pelo 

qual esta afirmativa continua imperando em nossas relações, mesmo na 

contemporaneidade, consiste em uma aparente autonomia que circula na sociedade 

mascarando uma arbitrariedade. Se houve a quebra da relação colonizadores e 

colonizados, podemos refletir sobre como opera a veiculação dessa imposição 

cultural e os meios de reprodução implícitos que atuam nas relações hierárquicas 

sociais.  

A ESCOLA, PRODUTORA OU REPRODUTORA DE SISTEMA? 
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O recorte do argumento utilizado pelo pesquisado acima é colocado aqui como um 

dado arbitrário, veiculado e legitimado por instâncias que qualificam a produção 

artística e cultural como válida ou não. Como coloca Bourdieu,  

 
Ao designar e consagrar certos objetos como dignos de serem 
admirados e fruídos, as instâncias que, como a família ou a escola, 
são investidas do poder delegado de impor um arbitrário cultural, isto 
é, no caso particular, o arbitrário das admirações, podem impor uma 
aprendizagem ao fim da qual essas obras aparecerão como 
intrinsecamente, ou melhor, naturalmente dignas de serem 
admiradas ou fruídas. Na medida em que produz uma cultura (no 
sentido de competência), que nada mais é do que a interiorização do 
arbitrário cultural, a educação familiar ou escolar tem por fim ocultar, 
cada vez mais, pela imposição do arbitrário, o arbitrário da 
imposição, isto é, as coisas impostas e as condições da sua 
imposição. (BOURDIEU apud CANCLINI, 1980 p.12). 
 

O arbitrário das admirações exposto pelo autor se relaciona como uma forma de 

aprendizado repassado. Não defendo a ideia de que o professor é apenas um 

transmissor de saberes sem levar em consideração a apuração crítica do educando 

nesse processo de investigação.  

O fato aqui contestado estabelece-se em virtude de um recorte cultural na 

apresentação de um currículo de artes que objetiva tratar a historicidade artística 

observada por apenas um ângulo, pois como coloca Michael Apple: a decisão de se 

definir o conhecimento de alguns grupos como digno de ser transmitido às gerações 

futuras, enquanto a história e a cultura de outros grupos mal veem a luz do dia, 

revela algo extremamente importante acerca de quem detém o poder na sociedade. 

(1982). Segundo Apple, a seleção dos conteúdos segue determinações sociais 

envolvendo sistemas de poder e a fixação de uma cultura sobre outra, disposições 

sobre quem vale mais e por isso deve ter seu status assegurado e veiculado por 

meios escolares facilitando a legitimação dessa imposição. 

Circula nos moldes escolares de conhecimento, uma diferenciação do 

conhecimento. 

A distinção entre as obras de arte e os demais objetos, e a 
especificação da atitude estética adequada para captar „o artístico‟ 
são o resultado de convenções relativamente arbitrárias, cuja única 
„legitimidade‟ é dada pelas necessidades do sistema de produção e 
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pela reprodução das atitudes consagradas como pela educação. 
(BOURDIEU,1969 apud CANCLINI, 1980 p.12) 

O arbitrário cultural verificado por Bourdieu é demonstrado por meio de uma 

qualificação que opera em julgar certos objetos como estéticos, por uma produção 

válida dentro desse círculo de determinações, e outros que não expressam um valor 

tão significativo, estabelecendo critérios e juízos comuns. 

Ao apresentar a discussão sobre a disseminação cultural que é perpetuada por 

sistemas, encontramos neste diálogo a escola que, situada como o lugar do 

conhecimento ou onde ele se forma, promove a problemática da produção e 

reprodução de conhecimento. 

Spencer em 1859 já argumentava sobre “Qual o conhecimento mais válido? ” Em 

contrapartida, Apple em 1982 reformula essa pergunta para, “o conhecimento de 

quem vale mais? ” Modificando esse cenário com um alerta sobre o currículo como 

fonte de questões ideológicas e políticas. 

Os dados e análise acima me moveram a dar continuidade a pesquisa acima 

iniciada no período de graduação e como mote para o presente projeto de mestrado 

que me encontro na Universidade Estadual Paulista. Fecho o ciclo da graduação em 

2014.2 imbuída das questões em torno do currículo. 

Em 2015, ingresso no quadro efetivo de discente do Munícipio de Mangaratiba, RJ 

para lecionar com turmas do segundo segmento do ensino fundamental. Ao receber 

o currículo programático de artes visuais, percebo a sequência dos conteúdos 

aliados a lógica da historicidade cronológica, representando um recorte que se 

evidencia por grifar a cultura que rege o padrão capitalista e silencia aspectos da 

diversidade cultural.  

Apresento abaixo o conteúdo de artes visuais elegido para turmas do 8º ano.  

8º ANO Conteúdo 
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1º Bimestre 
Arte neoclássica na Europa; 
Arte Neoclássica no Brasil; 

Textura Gráfica; 
A linha como elemento Gráfico. 

2º Bimestre Romantismo; 
Realismo; 

Ritmo. 

3º Bimestre Impressionismo; 
Pontilhismo; 

Pós-impressionismo. 

4º Bimestre 

Movimento das artes e ofícios; 
Art Nouveau; 

Bauhaus; 
Perspectiva linear. 

Recorte do currículo para o 8º ano estabelecido através de um colegiado de professores de Artes 
Visuais da rede municipal de Mangaratiba, RJ. 

Tem-se tornado crescentemente óbvio ao longo desse mesmo 
período que nossas instituições educacionais não são os 
instrumentos de democracia e igualdade que muitos de nós 
gostaríamos que fossem. Sob vários aspectos esta crítica tem sido 
salutar, uma vez que tem aumentado nossa sensibilidade para o 
importante papel que as escolas -  e o currículo explícito e o currículo 
oculto no seu interior - exercem na reprodução de uma ordem social 
estratificada que continua sendo notavelmente iníqua em termos de 
classe, gênero e raça. (APPLE, 1989 p.26)  

 A similaridade do currículo apresentado à ementa oferecida para a disciplina de 

história da arte II e III nos diz muito sobre uma convenção de ensino. Aquilo que por 

meio de uma aparente tradição nos ratifica qual o pedaço da história cabe a um 

roteiro de conteúdos para conhecimento. 

Retomo a pesquisa citada no prólogo deste trabalho a fim de tecer relações entre o 

discurso de um licenciando e seu papel imanente na configuração de um currículo 

escolar delimitado a condição prescrita de um currículo tradicional.  

A escola não é essencialmente neutra, mas apresenta na ideologia hegemônica um 

aparelho ativo de controle. Apesar de lidar com a pluralidade de pensamentos em 

uma sala de aula, o currículo escolar é visivelmente refletido por uma forma ou 

molde atuando na homogeneização do pensamento que circula socialmente, 

defendendo o lugar de um pensamento igual.  
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Os silêncios existentes no currículo apresentam o grito de um interesse ideológico 

que pode conceber a legitimação de interesse de classes assegurando a reprodução 

de sistemas. 

Encerro abordando a escolha do currículo optar por trazer a História da Arte 

europeia como disciplina obrigatória enquanto a História da América Latina é 

oferecida aos cursos de licenciatura da UFRJ (2013) como disciplina optativa, como 

uma questão a ser levada em consideração frente o valor hierárquico que esse dado 

carrega na luta de classes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendo que essa arbitrariedade cultural se estabelece como uma herança que 

se configura como uma arbitrariedade curricular, um conteúdo que se deve ensinar 

por ser mais importante que outros. 

Pensando no aluno como detentor de conhecimentos prévios, com concepções 

próprias que fogem aos moldes escolares e nas mudanças que a sociedade tem 

trazido frente aos modelos disciplinadores da escola, apoio-me na seguinte 

compreensão: 

Só uma autoridade pedagógica pode romper continuamente o círculo 
da „necessidade cultural‟, condição da educação que supõe a 
educação, constituindo a ação propriamente pedagógica como capaz 
de produzir a necessidade de seu próprio produto e a maneira 
adequada de satisfazê-la. (BOURDIEU apud CANCLINI,1980, p. 12) 

A autoridade pedagógica frente aos novos estudantes precisa repensar as 

condições para a educação que socialmente se colocam.  

Não afirmo, com o presente trabalho, um abandono reativo dos movimentos 

artísticos Europeus, não defendo o silêncio histórico da arte considerada 

hegemônica, mas sim, evidenciar a defesa desse lugar multicultural em um olhar 

panorâmico. Defendo uma posição igualitária de partes rejeitadas dentro um sistema 

de categorização. Defendo um olhar pretensioso pra diferenças regionais, grupos 

étnicos e gêneros sob um olhar superficial.  
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Que a luz da diversidade acenda estéticas ofuscadas pela supremacia de uma 

hierarquia. Que um currículo escolar não se apresente como verdade absoluta, mas 

como uma matiz a ser considerada dentro de uma gama de cores. 
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