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Uma lembrança ou um documento jamais é inócuo: eles
resultam de uma montagem, não só da sociedade que os
produziu como também das sociedades onde continuaram a
viver, chegando até a nossa. Essa montagem é intencional e se
destina ao porvir. Se levarmos isso em conta ao interrogar
lembranças/documentos, a questão essencial será: sob que
circunstâncias e a partir de que vontades eles puderam chegar
até nós? Por que motivo eles puderam ser encontrados no fundo
de um arquivo, em uma biblioteca, nas práticas e discursos de
um grupo, a ponto de serem escolhidos como testemunho de
uma época? E, fundamentalmente, por que nós os escolhemos?
Ao desmontar essa montagem que é a lembrança/documento,
não revelaremos uma verdade escolhida sob uma aparência
enganadora, mas sim a perspectiva, a vontade e a aposta a partir
da qual nós a conservamos, escolhemos e interrogamos.
(Jô Gondar)
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O ENSINO DA ARTE NO COLÉGIO PEDRO II: POLÍTICAS E PRÁTICAS

RESUMO

A pesquisa trata da trajetória do ensino da arte no Colégio Pedro II e apresenta as
diversas fases atravessadas pela disciplina hoje denominada Artes Visuais, por meio da
análise de documentação arquivada no Núcleo de Documentação e Memória do Colégio
(NUDOM) e do resgate do acervo particular de professores, ex-professores e da
realização de entrevistas, as quais incluíram também ex-alunos desse educandário. A
partir de uma contextualização das tendências nacionais e internacionais sobre o ensino
da arte, tendo como referencial teórico os trabalhos de Barbosa, Efland, Gombrich,
Pareyson e Read, buscou-se apresentar seus reflexos no Colégio, do momento em que
essa disciplina aparece, ainda sob a denominação Desenho, até o presente, quando é
ministrada em caráter obrigatório no ensino fundamental e médio. Inicialmente
apresentamos a trajetória do ensino escolar da arte, parte à qual se segue detalhamento
do ensino da arte em suas diversas fases e breve análise da formação dos professores de
arte. Na sequência apresentamos a trajetória do ensino da arte no Colégio Pedro II, a
partir da análise da documentação e das entrevistas. O trabalho leva à conclusão de que
o Colégio Pedro II apresentou o ensino da arte durante toda a sua existência, tendo
passado por fases e denominações que refletiram as políticas nacionais, sob a influência
das tendências internacionais. Seus professores foram capazes de compreender e aplicar
os programas propostos, tendo também influenciado seus conteúdos através de sua ação
pedagógica e política.
Palavras chave: Colégio Pedro II; ensino da arte; professores de arte; arte/educação.
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ABSTRACT

The research deals with the trajectory of art education at the Pedro II School and
introduces the various stages traversed by the discipline now called Visual Arts, through
the analysis of documentation filed in Center for Documentation and Memory of the
School (NUDOM) and the rescue of private collection of teachers, former professors
and conducting interviews, which also included former students of this school. From a
contextualization of national and international trends on the teaching of art, based on the
theoretical work of Barbosa, Efland, Gombrich, Pareyson and Read, sought to present
their reflections on Scholl, once this discipline appears, still under the name drawing, to
the present, when it is taught in mandatory character in elementary and high schools.
Initially we present the trajectory of the art school education, part of which follows
details of the teaching of art in its various stages and brief analysis of the training of art
teachers. In the following we present the trajectory of art education at the Pedro II
School, from the review of documentation and interviews. The work leads to the
conclusion that the Pedro II School presented the art education throughout its existence,
having gone through phases and names that reflected national policies, under the
influence of international trends. His teachers were able to understand and apply the
programmes proposed, having also influenced their content through their pedagogical
and political action.
KEY WORDS: Pedro II School; art education; art teachers; art/education.
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INTRODUÇÃO
A Arte é uma manifestação de todas as culturas e é encontrada em todas as
sociedades, em todos os tempos. A produção de arte faz pensar inteligentemente, em um
mundo progressivamente dominado pela imagem. Para Barbosa (1998, p.16), a arte é
uma representação simbólica dos traços espirituais, materiais, intelectuais e emocionais
que caracterizam a sociedade. E, sendo uma linguagem presentacional dos sentidos,
transmite significados que outros tipos de linguagem, como a discursiva e a científica,
não podem transmitir.
Para esta autora (1998, p.16) não é possível entender a cultura de um país sem
conhecer sua arte. No que se refere à educação, a arte
[...] como expressão pessoal e como cultura, é um importante
instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento.
Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação,
aprender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade
crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a
criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada.

Barbosa (2005a) também evoca o papel da arte na educação, em relação à
capacidade de invenção, inovação e difusão de novas ideias e tecnologias, mencionando
também suas variadas aplicações na indústria.
A imagem como elemento de transmissão do pensamento e mesmo de auxílio a
ele é um fato desde o início da caminhada do homem na direção de tornar-se um ser
simbólico e dotado de autoconsciência. Os desenhos realizados em cavernas no período
paleolítico, de caráter ritualístico, com cópias perfeitas de animais, representados em
situações de caça, com grande realismo e riqueza de detalhes, são um eloquente registro
desta função de auxílio e transmissão de modos de pensar e, segundo Hauser (1994),
serviam para expressar o que aqueles homens primitivos desejavam que acontecesse,
como se pudessem adquirir controle do que estava por vir por meio do controle das
imagens.
A arte mantém uma função de construção de realidade através da história
cultural da humanidade, criando representações do mundo real ou de mundos
imaginados, que não estão presentes, mas podem inspirar as pessoas a criarem
alternativas futuras para si. E muito do que constitui a realidade é socialmente
construído, mesmo coisas como o dinheiro e a propriedade, realidades sociais que estão
representadas nas construções sociais encontradas na arte. (EFLAND, 2002).
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As razões que levariam as pessoas a buscar a arte, ao ler livros, ouvir música, ir
ao teatro e ao cinema ou ao apreciar um quadro, estariam ligadas a um desejo de ir além
de sua própria existência, com a ânsia por uma plenitude que elas sentiriam e tentariam
alcançar, livre dos limites impostos pela individualidade. Uma plenitude que as
orientasse na busca por um mundo mais compreensível e mais justo, que tenha
significação. Como afirma Fischer (1987, p. 13), o homem
Quer relacionar-se a alguma coisa mais do que o ‘EU’, alguma coisa
que, sendo exterior a ele mesmo, não deixe de ser-lhe essencial. O
homem anseia por absorver o mundo circundante, integrá-lo a si;
anseia por estender pela ciência e pela tecnologia o seu ‘EU’ curioso e
faminto de mundo até as mais remotas constelações e até os mais
profundos segredos do átomo; anseia por unir na arte o seu ‘EU’
limitado com uma existência humana coletiva e por tornar social a sua
individualidade.

Esse desejo de se desenvolver e completar mostra que o homem é mais do que
um indivíduo, que sente que só atingirá a plenitude ao se apoderar das experiências
alheias que poderiam ser dele e lhe dizem respeito. E isso inclui tudo aquilo de que a
humanidade é capaz. A arte é o meio indispensável para a união do indivíduo com o
todo e “reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de
experiências e ideias”. (FISCHER, 1987, p.13). Read (2001) considera mesmo que mais
que um princípio, a arte é um mecanismo governador a ser aplicado à vida, e sem ela a
civilização perde seu equilíbrio, mergulhando no caos social e espiritual. Seu caráter
central na existência do homem fez da arte objeto de enfoques, usos, conceitos e
preconceitos nas sociedades ao longo do tempo.
Em alguns momentos da história, a arte foi considerada questão para poucos
iniciados contrastando com outros nos quais foi vista em uma perspectiva que a
integrava em um projeto de educação para todos. No campo da educação, passou por
fases, com inclusões e exclusões, diferentes maneiras de pensar sobre suas aplicações e
funções, porém nunca experimentando a indiferença. Seu ensino escolar teve início nos
primeiros Liceus secundários que surgiram no começo do século XIX, escolas que
inspiraram, no Brasil, a criação do Imperial Colégio de Pedro II.
O ensino da arte está presente em toda a história da educação do Brasil,
passando por fases que corresponderam a diferentes tendências e metodologias,
inspiradas pelos interesses educacionais de cada época. Entretanto, este ensino careceu
de políticas consistentes até recentemente. Esta lacuna causou problemas na definição
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da disciplina, o que levou a dificuldades na sua inclusão nas matrizes escolares, em seu
reconhecimento pela comunidade escolar e na formação de professores.
No Colégio Pedro II (CP II), o ensino dessa disciplina foi influenciado pelas
tendências em relação à arte ocorridas nos seus 175 anos de existência. Esse
educandário foi palco das primeiras iniciativas que objetivaram dar um sentido prático
ao ensino da arte, concebendo-a como parte de uma educação voltada para o trabalho,
sem, contudo, excluir a necessidade de um sentido estético. Atualmente, este ensino tem
o objetivo de fornecer bagagem cultural aos alunos, capacitando-os para lidar com um
mundo globalizado e repleto de imagens, através de uma visão que permita a
decodificação ou leitura dos elementos visuais em uma perspectiva da história da arte e
do reconhecimento do seu patrimônio cultural, promovendo a inclusão social e o uso
das novas tecnologias relacionadas com a arte.
Fundado em 2 de Dezembro 1837 pelo Ministro do Império Bernardo Pereira de
Vasconcelos, no período de Regência, e batizado originalmente como Imperial Colégio
de Pedro II, em homenagem ao jovem Imperador, foi uma das primeiras providências
governamentais para a organização do ensino secundário, à época caracterizado por
iniciativas particulares, principalmente orientadas para o acesso às faculdades recémcriadas, nos chamados cursos preparatórios. Foi criado em um contexto de esforço de
organização do ensino secundário na capital do Império e nas províncias, tendo como
um de seus objetivos servir de parâmetro para as demais escolas da época. Desse modo,
todos os movimentos da legislação do período Imperial no tocante ao ensino secundário
guardam relação direta com esta escola.
Segundo Haydar (2008), o Colégio Pedro II foi criado com o objetivo de
estimular e elevar o nível da contribuição privada no ensino secundário, sem pretender
substituí-la e sem tolher a liberdade de iniciativa. Em seu primeiro plano de estudos,
segundo esta autora, predominavam as letras clássicas e eram ensinadas também as
matemáticas, as línguas modernas, as ciências naturais e físicas e a história. O ensino
das artes, mesmo não obrigatório, era apresentado, desde seu programa inicial, na forma
de música, música vocal e desenho, o que contribuiu para a configuração de seu
conhecido perfil humanístico, juntamente com o ensino das letras. Sua estreita ligação
com o governo central, mantida até hoje, fez desta instituição um objeto de referência e
de reflexos da legislação educacional, estando impressos em seus programas, planos de
ensino e anuários os muitos movimentos provenientes das influências dos debates
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filosóficos e políticos que trataram da educação nacional nas diferentes fases de nossa
sociedade.
Exposto às forças evolutivas da sociedade, o Colégio Pedro II exerceu influência
e também foi influenciado por elas, passando, desde sua instituição por transformações
correspondentes aos diferentes períodos e ideologias. A longevidade desta instituição, a
importância histórica de ter sido a primeira iniciativa do Império para a organização do
ensino secundário e a manutenção de padrões elevados de ensino o tem tornado objeto
de interesse crescente, e de estudos acadêmicos realizados por pesquisadores de
diversos campos e temáticas.
No sentido de preservar importante capítulo do ensino da arte no Brasil, a partir
de sua estruturação e desenvolvimento no Colégio Pedro II, esta dissertação contribui
para a construção da memória desse educandário. Preservar a memória do CP II em suas
várias dimensões é, de certo modo, ampliar a compreensão da evolução do ensino
secundário no país. Assim, recuperar a história da implantação da disciplina que recebe
atualmente a denominação de "Artes Visuais", refletindo sobre sua trajetória à luz das
políticas educacionais correspondentes passou a representar assunto de interesse
primordial, tendo em vista a possibilidade de contribuir com o registro da história do
Colégio. Fornecer subsídios para a melhor compreensão da evolução da disciplina na
instituição e no Brasil e fortalecer o Núcleo de Documentação e Memória do Colégio
Pedro II (NUDOM)1, já existente, cujo acervo contém documentos administrativos com
os registros dos atos praticados pela instituição desde a sua fundação, em 1837, são
objetivos centrais deste trabalho.
Para nortear a investigação, foram formuladas as seguintes questões de pesquisa:
1- Como a disciplina hoje denominada Artes Visuais tem sido tratada
historicamente na legislação e quais os reflexos no Colégio Pedro II?
2- Quais as principais transformações ocorridas na prática dessa disciplina a
partir das principais mudanças legais?
3- Como essas transformações foram assimiladas e percebidas pelos
professores?
Quanto à metodologia, trata-se de estudo desenvolvido por meio da análise de
documentos do Colégio Pedro II e de entrevistas. No que se refere à parte documental,
1

O NUDOM - Núcleo de Documentação e Memória do Colégio Pedro II- foi criado em 1995 com o
objetivo de resgatar e organizar tecnicamente o acervo documental do CP II, formalizando o movimento
iniciado em 1990 pelo professor de História e ex-aluno Geraldo Pinto Vieira e pela professora Vera Maria
Ferreira Rodrigues, então diretora da Unidade Centro.
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contamos com o acesso ao Fundo Colégio Pedro II, localizado no NUDOM, e ao acervo
reunido por uma das professoras entrevistadas. Foi analisada a seguinte documentação:
Legislação dirigida ao ensino da arte do período Imperial e da República; Avisos do
Império; Anuários do Colégio Pedro II; Regimentos do Colégio Pedro II; Decretos-Lei;
Portarias Ministeriais; Planos Gerais de Estudos (PGEs) da disciplina Educação
Artística; relatórios de cursos de reciclagem de professores e carta dos professores à
direção do Colégio Pedro II. Tais documentos, sobre os quais foi feita uma leitura
seletiva e análise de conteúdo, permitiram acompanhar a evolução da disciplina e de sua
implantação nos diversos níveis, no Colégio.
Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p.169), documento é qualquer
registro escrito que possa ser usado como fonte de informação. Regulamentos, atas de
reunião, livros de frequência, relatórios etc., “[...] podem nos dizer muita coisa sobre os
princípios e normas que regem o comportamento de um grupo e sobre as relações que se
estabelecem entre diferentes subgrupos.”
Segundo os autores, em alguns casos, “[...] a análise de documentos pode ser a
única fonte de dados – o que costuma ocorrer quando os sujeitos envolvidos na situação
estudada

não

podem

mais

ser

encontrados”

(ALVES-MAZZOTTI;

GEWANDSZNAJDER, 2000, p.169). No que diz respeito à pesquisa em tela, cabe
ressaltar que embora grande parte da documentação tenha sido encontrada nos arquivos
do NUDOM, consideramos necessário complementar as informações por meio de
entrevistas com professores e ex-alunos, seja porque parte da documentação do Colégio
Pedro II foi perdida antes da criação do NUDOM e da preservação proporcionada por
ele, seja porque havia documentos sob a guarda de um desses informantes, tornando
necessário recorrer a essas pessoas a fim de obter melhor compreensão sobre suas
práticas e ainda suas avaliações a esse respeito, possibilitando importantes achados de
pesquisa pelas comparações e contrastes que permitiram realizar.
Buscamos, com as entrevistas, abranger o período compreendido entre o ano de
1943, quando aconteceu a mudança da denominação Desenho para Trabalhos Manuais,
e o momento atual. Desse modo, foram entrevistados 18 professores, dos quais quatro
são ex-alunos. Alguns professores foram admitidos em torno da década de 1950 e estão
aposentados.
Os mencionados sujeitos foram selecionados de acordo com dois tipos de
critérios: (a) serem detentores de informações não encontradas total ou parcialmente nos
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documentos; (b) terem sido alunos e/ou professores de arte do colégio; e (c) por
trabalharem ou terem trabalhado com a disciplina, no Colégio, em diferentes décadas.

O trabalho está estruturado da seguinte forma:
Inicialmente, apresentamos, a partir dos trabalhos de vários autores (EFLAND,
1990; GOMBRICH, 1999; PAREYSON, 2001; READ, 2001) uma discussão teórica em
torno dos conceitos de arte e do ensino escolar da arte, este especialmente calcado no
trabalho de Barbosa (1988, 1997, 1998, 2002, 2005a, 2005b, 2008a, 2008b, 2008c,
2010.) de modo a oferecer um pano de fundo para a análise da trajetória da disciplina,
visando, em última instância, estabelecer, sempre que a documentação disponível
permitiu, as relações entre as diferentes denominações, os conceitos de arte subjacentes
e as políticas para a disciplina e seus reflexos no Colégio Pedro II.
Na sequência, traçamos breve histórico do ensino escolar da arte no Brasil, ao
qual se segue, na terceira seção, uma apresentação das diversas fases desse ensino: da
modalidade Desenho até as tendências atuais. A quarta parte trata da formação dos
professores de arte em geral e em particular no CPII e de suas características e
dificuldades. Na última parte apresentamos os resultados da pesquisa realizada junto aos
professores, cujos resultados atestam a coerência do ensino da arte praticado no CPII
com as diversas tendências vigentes dentro e fora do Brasil. Quanto aos anexos, muitos
dos quais não referenciados diretamente no corpo do trabalho, considerou-se a
compilação necessária, tendo em vista o grande esforço de reunião de documentação
que se encontrava esparsa, motivação à qual acrescentamos o fato de ser este o primeiro
estudo sobre a disciplina de arte desse Colégio realizada em nível de pós-graduação.
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2 TRAJETÓRIA DO ENSINO ESCOLAR DA ARTE

2.1 Anotações sobre o conceito de arte
Uma compreensão sobre o ensino da arte no Colégio Pedro II deve ser baseada
em uma definição de arte e na delimitação dos conceitos desse ensino, considerando as
modificações históricas ocorridas durante o longo período de existência deste
educandário.
Mas o que é arte? Quais as influências das diversas concepções na relação
arte/educação e nas escolhas curriculares feitas ao longo da História do C P II?
Embora reconhecendo a complexidade de uma discussão conceitual sobre a arte,
bem como sua incompletude, julgamos necessário trazer as contribuições de alguns
autores, dentre os quais Efland (1990, 2002), Gombrich (1999), Pareyson (2001) e Read
(2001), com a finalidade de melhor compreendermos e ilustrarmos as diversas fases e
principais influências presentes nas decisões relativas ao ensino da disciplina de artes no
Colégio Pedro II ao longo de sua história, na medida do que foi possível encontrar por
meio da análise da documentação e nas entrevistas.
A definição de arte tem sido um assunto abordado por diversos autores, sendo
considerado um dos mais complexos temas do pensamento humano e, segundo Read
(2001), um dos conceitos mais indefiníveis. Para este autor, a dificuldade seria
explicada pelo fato de a arte ter sido sempre tratada como um conceito metafísico,
apesar de ser um fenômeno orgânico e mensurável, que inclui elementos rítmicos como
a respiração e expressivos como a fala, estando profundamente envolvida no real
processo da percepção, do pensamento e das ações corpóreas.
Pareyson (2001) afirma que as definições mais conhecidas sobre a arte, na
história do pensamento, podem ser separadas em três grupos: arte concebida como
fazer, como conhecer e como exprimir. E essas vertentes se relacionaram de várias
maneiras ao longo do tempo, ora se excluindo, ora se associando. Na Antiguidade a arte
foi entendida como um fazer, destacando-se o aspecto manual, de execução e
fabricação, com a ressalva de que a falta de distinção entre a arte propriamente dita e o
ofício ou técnica do artesão gerou um equívoco, ficando as artes plásticas e figurativas
vinculadas às artes inferiores. A expressão foi o aspecto prevalecente no Romantismo,
com a visão de que a beleza da arte estaria ligada à beleza da expressão, pensamento
que se tornaria a base das teorias que concebem a arte como uma linguagem. A
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formulação que entende a arte como conhecimento, visão e contemplação é recorrente
no curso do pensamento ocidental e aparece em artistas como Leonardo da Vinci, que
consideram a arte seu modo de conhecer, interpretar o mundo e fazer ciência. Ressalta o
autor que este modo de entender a arte relega os aspectos de execução e de
exteriorização a um segundo plano.
Pareyson (2001, p.25-26) considera que as vertentes da expressão e do
conhecimento encerram características essenciais da arte, desde que não estejam
isoladas entre si e absolutizadas. Argumenta, porém, que não podem ser utilizadas para
definir a arte pelo fato de que também podem ser atribuídas a outras atividades
humanas. Em sua concepção, a arte é produção e realização em sentido intensivo e
absoluto, a tal ponto que é frequentemente chamada de criação, por atingir a produção
de objetos totalmente novos. Logo, a arte é invenção; muito além de ser um simples
fazer que tenha o sentido de produzir e realizar. É “[...] um tal fazer que, enquanto faz,
inventa o por fazer e o modo de fazer”, no qual a execução e a invenção caminham lado
a lado. A concepção acontece junto com a execução e o projeto é elaborado durante o
fazer. Nesse sentido, a arte é um fazer no qual a realização é um aspecto proeminente,
conectado à inventividade, sendo uma invenção tão extrema que faz surgir uma obra
absolutamente original.
Para este autor estas são as características da forma, sendo possível afirmar que a
atividade artística consiste no formar, que é executar, produzir e realizar, e ao mesmo
tempo inventar, figurar e descobrir. Em conclusão, afirma que os conceitos da forma e
da formatividade, o ato de dar forma, são os mais adequados para se definir,
respectivamente, a arte e a atividade artística.
O conceito de forma é aprofundado por Read (2001) como a propriedade ou ato
de formar, de tomar ou dar forma, sendo o aspecto que uma obra de arte assume, sem
importar seu tipo, que pode ser uma escultura, uma construção, uma pintura, poesia ou
música. Essa forma é dada pelo artista, que pode ser um homem que cria estas obras ou
mesmo móveis, roupas e sapatos, existindo todos os tipos e graus de artistas, mas
sempre pessoas que dão forma a algo. Logo, o questionamento sobre o que seria a boa
forma em arte poderia ser respondido em termos do que mais nos agradaria. As
melhores obras de arte seriam as que apresentassem a melhor forma, sendo uma forma
melhor que a outra porque satisfaria a certas condições que agradassem mais aos nossos
sentidos.
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A noção de um espectro da atividade humana ligado ao conceito de forma é
delineada pelos autores, chegando a Gombrich (1999), para quem não existe nada a que
se possa atribuir realmente o nome arte, havendo apenas artistas. Em sua concepção, é
possível atribuir o nome arte a diferentes atividades humanas e a palavra arte pode
significar coisas diferentes, em épocas e lugares diferentes, não havendo problema na
atribuição do nome arte a uma atividade que poderia ser considerada mais simples.
Argumenta não existir o que poderia ser considerado arte com A maiúsculo. Esse
conceito teria se transformado em um tipo de fetiche, sendo possível esmagar um artista
ou constranger a um observador com a afirmação de que a obra criada ou apreciada
pode ser excelente a seu modo, porém não é Arte.
Reconhecer a arte que está em todas as coisas e definir a arte propriamente dita
são questões que ocupam a Estética há muito tempo. (PAREYSON, 2001). Trata-se da
distinção entre a arte bela e a arte mecânica, com a busca pela identificação do sentido
do belo, mas levando em conta a extensão da arte a todos os campos da atividade
humana, o que aconteceu especialmente nas sociedades de elevado sentido artístico,
como a grega e a humanística. O fato de que a inventividade e a inovação são
necessárias a todas as obras leva à afirmação de que nenhuma atividade é bem sucedida
sem a formatividade, não havendo obra que não seja forma. Emerge em consequência a
questão do fazer com arte, que seria a arte de toda a atividade humana. Assim, existe
arte no mundo da técnica, no sentido de que há um apelo à arte no exercício da
formatividade. Aqui estão as artes e ofícios, com as artes da navegação, da guerra, da
cirurgia, a arte de demonstrar, convencer e também do pensar, indo do simples
raciocínio à filosofia mais complexa.
Por outro lado existe a arte em si, o fazer arte. Pareyson (2001) afirma que a arte
seria a especificação da formatividade, exercitada por si mesma e não com outro fim.
Nela, o artista não objetiva uma obra que seja também forma, mas uma obra cuja
existência é válida sendo apenas forma. Ela consistiria exatamente em ter uma
justificação que seria a própria existência, sendo uma forma que vive por si, uma
inovação radical que é única no seu gênero.
Ao analisar a questão da forma, Read (2001) elabora o pensamento de que a arte
está em tudo o que fazemos para satisfazer aos nossos sentidos, qualquer que seja a
definição atribuída a ela. Afirma o autor não existir mesmo, de qualquer modo, obra de
arte genuína que não atraia basicamente os nossos sentidos. Assim, o questionamento
sobre o que seria arte diria respeito à qualidade ou peculiaridade de uma obra que

22
atrairia nossos sentidos. Read objetiva o estabelecimento de um conceito de arte como
parte de um processo orgânico da evolução humana, portanto, como algo diferente da
atividade arbitrária e ornamental, geralmente atribuída por biólogos, psicólogos e
historiadores.
Essas considerações trazem a necessidade de uma abordagem à questão do
gosto. Gombrich (1999) afirma que não existiriam quaisquer razões erradas para se
gostar de uma pintura ou de uma escultura, sendo válidas as motivações de cada um. Se
as lembranças e evocações provocadas por uma obra ajudam a fruir do que se vê, não
haveria razão para preocupação. Ao contrário, quando um detalhe ou lembrança
irrelevante nos tornam preconceituosos, impedindo-nos de aproveitar um quadro
magnífico por não gostarmos de seu tema, temos um problema que nos deveria levar a
uma reflexão. Logo, para ele, existiriam razões erradas para não se gostar de uma obra
de arte.
Uma solução para a questão das diferenças entre os indivíduos e seus gostos é
encontrada por Read (2001) na natureza, entendida como todo o processo orgânico da
vida e do movimento que ocorre no universo, incluindo o homem, porque ela estaria
fora das idiossincrasias deste. As formas que os homens têm instintivamente atribuído
às suas obras de arte seriam as mesmas que as formas elementares existentes na
natureza. A partir deste ponto são cunhados por ele, dentro da definição de arte, o
princípio da forma, proveniente do mundo orgânico e do aspecto objetivo universal de
todas as obras de arte e o princípio de criação, peculiar à mente humana, que impulsiona
a criar, e a apreciar, símbolos, fantasias e mitos. Estes passam a ter uma existência
objetiva e universalmente válida apenas por causa do princípio da forma. Sendo a forma
função da percepção e a criação função da imaginação, atividades mentais que esgotam,
em sua relação dialética, todos os aspectos psíquicos da experiência estética. Nesta
concepção, a arte possui aspectos biológicos e sociais e a própria vida, em suas fontes
mais secretas e essenciais, é estética.
Os conceitos propostos por estes autores procuram apresentar a arte sem os
limites impostos pelas visões e gostos ligados às diferentes épocas e também pelos
excessos das tentativas de discriminar o que deveria ser considerado arte. A busca por
uma característica essencial da arte tem a consequência de libertá-la dos preconceitos
dirigidos às atividades e produções artísticas historicamente consideradas menores,
apresentadas por eles como uma base necessária para que a arte propriamente dita possa
existir.
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Esta reflexão é desenvolvida por Pareyson (2001), para quem não deve haver
uma separação entre a arte, o fazer arte, e a arte de todas as atividades humanas, o fazer
com arte. Nessa perspectiva, a arte só teria sentido por existir sobre a base da arte da
operosidade humana como um todo, havendo uma continuidade e uma gradação de um
extremo ao outro. Para o autor, esta arte propriamente dita não seria possível se a
operosidade humana não possuísse este caráter artístico, que ela prolonga e ressalta. Em
consequência, ocorre todo um exercício de formatividade, que parte do uso comum das
matérias da arte, como por exemplo, a língua ou o desenho, aos extremos da poesia e da
pintura, da harmonia existente na funcionalidade de uma máquina, à pureza artística de
uma estátua, do mais simples embelezamento de um quarto, ao topo da arquitetura, em
um infinito espectro de possibilidades artísticas, que faz com que seja injusto e sem
sentido simplesmente excluir da arte ou identificar com ela qualquer dessas
manifestações.
Visando esclarecer as razões que fazem com que um objeto seja considerado arte
nos diferentes contextos sociais e históricos, Gombrich (1999) analisa as motivações
para se apreciar ou não uma obra, que seriam as mesmas para a atribuição ou não do
nome arte. Inicia pela questão da representação da realidade, considerando que muitas
pessoas apreciam ver em quadros, por exemplo, o que lhes agradaria ver na realidade. A
habilidade para representar o mundo real com riqueza de detalhes, do modo com que as
pessoas o veem, é apresentada como um problema para o iniciante em arte, que tende a
gostar mais de pinturas que parecem reais, e isso explicaria o preconceito dirigido à arte
moderna. A questão do belo exibido pela natureza e dos artistas que o preservam em
suas obras é confrontada com a limitação que a propensão para admirar o tema bonito e
atraente pode trazer, ao impedir a fruição de obras com temas menos sedutores. Para
ele, de fato, a beleza de um quadro não tem relação com a beleza do seu tema e gostos e
padrões de beleza variam muito.
Quanto à expressão, pondera Gombrich (1999) que algumas pessoas preferem
algo que possa emocioná-las imediatamente. Porém, obras cuja expressão seja mais
difícil não devem ser desprezadas, havendo a necessidade de se compreender os
métodos utilizados e suas linguagens, para se captar os sentimentos que tentaram
transmitir. Ideias como beleza e expressão preocupam aos observadores externos muito
mais do que aos artistas. Estes estão concentrados em coisas muito mais difíceis de
descrever com palavras, que talvez pudessem ser definidas como um fazer certo. Para os
artistas, conceitos como beleza e expressão seriam coisas básicas, inquestionáveis.
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Quando, na execução de sua obra, o artista atinge o ponto em que tudo lhe parece certo,
todos nós entendemos que ele produziu algo irretocável, a que nada pode ser
acrescentado.
Mas não é possível dizer com palavras quando se percebe estar diante de uma
grande obra. A questão relevante, segundo Gombrich, (1999) residiria então no fato de
que todas as considerações e discussões levariam as pessoas a apurar o gosto e a
percepção sobre as obras de arte, com o desenvolvimento de uma sensibilidade para o
tipo de harmonia que cada geração de artistas pretende criar e, quanto maior fosse essa
sensibilidade, mais dessas harmonias seria possível desfrutar. Nessa concepção, as
grandes obras de arte parecem apresentar um aspecto diferente a cada vez em que nos
colocamos diante delas e, para aproveitá-las, é necessário um espírito leve e não
obstruído por conceitos e frases feitas, capaz de captar todos os indícios e harmonias
ocultas, sendo preferível nada saber sobre arte a possuir um meio conhecimento
propício ao esnobismo.
Estes conceitos compuseram as bases do ensino da arte, no Brasil, nos diferentes
contextos históricos. O ensino do desenho como cópia do real, com o uso de estampas e
modelos da natureza ou mesmo modelos vivos e do desenho geométrico foi
característico dos tempos iniciados pela revolução industrial. Aqui, o fazer e o conhecer
determinaram um ensino com pouca liberdade de expressão, com o objetivo de educar
para o trabalho, mas que incluía a intenção de ensinar a arte para todos, em uma
tentativa de ruptura com a visão de que a arte seria algo dirigido ao refinamento das
classes dominantes. O ensino dos Trabalhos Manuais, instituídos no secundário a partir
de 1942, também guarda relação com este pensamento.
Posteriormente, a expressividade passou a ser considerada e mesmo privilegiada.
Isto aconteceu em razão de um maior entendimento sobre o mundo infantil, a partir do
aparecimento da psicologia como ciência e da descoberta da dimensão inconsciente do
funcionamento mental. Assim, surgiram as práticas baseadas na livre expressão infantil,
que no Brasil tiveram início com o modernismo e foram mais tarde representadas pelas
Escolinhas de Arte, baseadas no pensamento de Read (2001).
O ensino da arte entendido como ensino do desenho, utilizou-se, como
constataremos adiante, durante grande parte de sua história, do fazer como reprodução
de formas ideais e treinamento da vista e da mão, dentro de uma ideologia que propunha
uma educação estética objetivando preparar os jovens para uma vida regrada e
organizada. O caráter acadêmico, com o ensino da técnica do desenho e cópia de
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modelos, foi dominante em relação à livre expressão e à arte moderna, por muitas
décadas. A dimensão expressiva passou a ser considerada de modo mais consistente a
partir do início da década de 70 do século XX, quando a reformulação do ensino
imposta pela Lei 5.692/71 determinou, pela primeira vez na história, a obrigatoriedade
do ensino da arte nas escolas, com a denominação Educação Artística. Atualmente o
ensino da arte, delimitado como o ensino de Artes Visuais, associa o fazer, isto é, o
trabalho de atelier, à contextualização histórica e à apreciação crítica da obra de arte, o
que representa a conexão das dimensões relacionadas com a forma e o fazer, a
expressão e o conhecer.
2.2 Origens do ensino da arte no Brasil

O ideal de que a educação seria algo bom para todos e não só para os clérigos e
os médicos surge no século XV com os humanistas italianos. Eles também deram um
respeitado lugar para a arte, ressaltando sua semelhança com a literatura e a história.
Segundo Efland (1990), a separação entre as belas artes e o artesanato também viria a
ter grandes consequências para o ensino da arte. Este autor relata que esses escolásticos
humanistas estabeleceram a prática de leitura dos clássicos nos originais, como Platão,
deixando em segundo plano as traduções. Sua educação teve sucesso com a criação de
escolas que pareceram mais promissoras do que as escolas monásticas e seus primeiros
exemplos foram as escolas da corte na Itália, nas quais posteriormente inspiraram-se o
Ginásio Alemão, as escolas de Gramática Latina na Inglaterra e o Liceu Francês, futura
base do Imperial Colégio de Pedro II. Assim ficou formado o modelo de um novo tipo
de educação secundária que iria dominar a educação europeia por muitos séculos.
Ressaltamos que no Colégio Pedro II, escola que, ao longo de sua existência,
tem servido como parâmetro para as demais escolas de nível secundário do país, a
inspiração humanista esteve presente desde o início de sua história, vindo a se tornar
uma de suas principais características. Esse estabelecimento foi testemunha das
transformações determinadas pela passagem do tempo, com suas ideologias, tecnologias
e objetivos e, nele, o ensino da arte existe do primeiro programa, de 1838, até a
atualidade.
O humanismo teria sua vertente, no Brasil, pelas mãos dos religiosos da
Companhia de Jesus, enviados pela Coroa portuguesa para a catequização e o ensino das
populações de colonos, em seus vários níveis sociais. Nascimento (2008) lembra que os
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jesuítas consideravam as “artes literárias” a base de um raciocínio reto e, assim, o
estudo da língua materna e do latim tinham prioridade em relação à introdução nas artes
e ofícios. Isto porque facilitaria a catequização e ensejaria a contemplação dos clérigos.
A contemplação como principal atributo da santificação, ideia que, em certa medida,
está presente até a atualidade, explicaria, segundo o autor, a visão de que a arte seria
dispensável no currículo escolar, devendo ocupar uma posição subalterna relativamente
aos outros saberes.
O humanismo dos jesuítas determinou a educação brasileira até sua expulsão em
1759. Sua influência, entretanto, deixou profundas marcas através do ensino a
sucessivas gerações. Por não existirem professores capazes de compreender as
modificações propostas pela reforma Pombalina, foram os professores formados pelos
jesuítas os primeiros a ministrar as Aulas Régias que dariam início ao novo período
educacional, de cunho científico.
Do início da colonização portuguesa aos dias de hoje, o ensino da Arte, no
Brasil, percorreu uma longa trajetória, com enfoques que se desenvolveram de acordo
com os interesses políticos e econômicos de cada época. Esses interesses passaram
inicialmente pela exploração dos recursos da terra, dos povos nativos e dos escravos e
pelas necessidades relacionadas com a ocupação, proteção e administração do território.
A análise das origens permite uma compreensão mais precisa sobre os rumos do ensino
da arte no Brasil.
Sua primeira manifestação formal aparece já no começo da colonização
portuguesa, pela ação dos religiosos jesuítas enviados pela coroa e pelo papado para
cooptar, domesticar e catequizar os indígenas, com o objetivo de integrá-los ao mundo
cristão e civilizado, e também para educar os primeiros colonos vindos de Portugal. Os
jesuítas realizaram o trabalho de transposição da cultura europeia para a nova colônia,
trazendo hábitos, religião, leis e a própria arte, impondo-os aos povos indígenas, aos
negros e mestiços, além de educar os colonos e a seus filhos.
Os jesuítas praticavam uma educação estratificada, com enfoques específicos
para as diferentes classes sociais. Ensinavam o teatro, a dança e a música como parte de
um projeto de atração e de educação dos nativos, que visava também aos mestiços.
Eram realizadas cópias de estampas com imagens religiosas trazidas de Portugal, o que
tinha grande utilidade para a transmissão de informações e também para a formação de
artesãos. (NASCIMENTO, 2008). O estilo barroco foi o modelo para o ensino da arte,
em um sistema educacional que objetivava manter sob controle os povos, em benefício
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do Império. Considerado a arte da Contrarreforma, o barroco, por sua expressividade,
facilitou a apresentação dos valores trazidos e sua assimilação, ou aceitação, sob
coação, pelos nativos iletrados do Novo Mundo, em um exemplo da força da imagem
como linguagem universal.
Para Barbosa2 (2005a), os jesuítas separavam as artes liberais dos ofícios
manuais ou mecânicos, próprios dos trabalhadores escravos. As atividades manuais
eram rejeitadas nas escolas dos homens livres e exploradas em função do consumo nas
missões indígenas ou no treinamento dos escravos. Nesse período, a tradição decorativa
portuguesa barroca, que se destacava na arquitetura das igrejas e na escultura em pedra,
madeira, barro e bronze era ensinada em ateliês anexos aos conventos a pessoas de
origem popular, principalmente mestiços, considerados simples artesãos pelas camadas
superiores. A arte era caracterizada como instrumento para outros fins e não como
atividade em si mesma, objetivando difundir os padrões de comportamento da Igreja
Católica, com o teatro, a música, a dança e depois os ateliês, com a arquitetura, pintura e
escultura.
Entretanto, mesmo sendo a filosofia norteadora da atividade educacional dos
jesuítas fortemente contrária à liberdade de iniciativa, coibindo qualquer expressão de
criatividade, o trabalho dos artesãos brasileiros fez surgir um estilo com características
particulares, com formas e tonalidades mais marcantes e exageradas. O Barroco
dominante tornou-se florescente, chegando com o tempo a um estilo muito diferente do
português, o chamado Barroco brasileiro, muito mais sensual, sedutor e até mais kitsch3,
como descreve Barbosa (1998).
A Reforma Pombalina, iniciada em 1759 com o objetivo de promover uma
renovação metodológica que abrangeria as Ciências, as Artes Manuais e a Técnica, teve
como resultado imediato a expulsão dos jesuítas e o desmantelamento de parte da
estrutura administrativa de seu sistema de ensino, com a substituição da uniformidade
de sua ação pedagógica pela diversificação das disciplinas isoladas. Embora os jesuítas
mantivessem um sistema educacional baseado no conhecimento universal da cultura
clássico-medieval, haviam obtido êxito com a transmissão de uma educação
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Ana Mae Tavares Bastos Barbosa é a principal referência no Brasil para o ensino de Arte nas escolas.
Foi a primeira brasileira com doutorado em arte-educação e formuladora da Proposta ou Abordagem
Triangular.
3
Termo de origem alemã usado para categorizar objetos de valor estético distorcido e/ou exagerado,
cópias consideradas inferiores ao original, associados à predileção pelo gosto mediano e à pretensão de
tomar para si valores de uma tradição cultural privilegiada.
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homogênea, com a mesma língua, mesma religião e mesma visão de mundo por todo o
país. (BARBOSA, 2005a).
Decorreram então 13 anos, até que as primeiras providências para a substituição
dos educadores banidos fossem tomadas, tendo o Estado assumido somente após esse
período, e pela primeira vez, os encargos da educação. (ROMANELLI, 2010). Apesar
das dificuldades criadas, essa reforma permitiu um novo posicionamento para o ensino
da Arte, tendo como uma das primeiras consequências a inclusão de Desenho no
currículo do Seminário Episcopal de Olinda, além da introdução das aulas régias4. Essas
não obedeciam a nenhum plano estabelecido, eram avulsas e versavam sobre filosofia,
retórica e outros assuntos. (BARBOSA, 2005a).
A vinda de D. João VI para o Brasil marca o nascimento do ensino superior
brasileiro e o processo de autonomia política que iria culminar na Independência do país
anos depois. A transferência do governo para o Brasil, com a chegada da Corte
portuguesa, criou uma situação única para uma colônia. Ocorreram transformações
culturais com a implantação da Imprensa Régia (1808), da Biblioteca Pública (1810) e
do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (1810) e ainda do Museu Real (1818). Também
foram criadas as Faculdades de Medicina e Direito, a Escola Militar e uma Academia de
Belas Artes, havendo um esforço centralizado no desenvolvimento de profissões
técnicas e científicas. D. João VI instituiu cursos de desenho técnico em Vila Rica, na
Bahia e no Rio de Janeiro, que não tiveram muito sucesso em razão da tradição do
sistema de ensino colonial, avessa ao trabalho manual, e da ausência de indústrias.
(BIASOLI, 1999).
Para Barbosa (1998), a contratação do grupo que ficou conhecido como a
Missão Artística Francesa, organizado por Joachim Lebreton e formado por
neoclássicos convictos, interferiu ostensivamente na mudança de paradigma estético no
Brasil, criando uma Escola neoclássica de linhas retas e puras, contrastando com a
abundância de movimentos do nosso barroco. Assim instalou-se um novo preconceito
de classe baseado na categorização estética: o barroco seria coisa para o povo; as elites
ficariam ligadas ao neoclássico, que passou a ser símbolo de distinção social. Ainda
segundo esta autora, D. João VI transpôs para o Brasil o hábito das cortes europeias de
4

Aulas de disciplinas isoladas que substituíram o ensino dos colégios jesuítas com a Reforma Pombalina.
Eram esparsas e avulsas e se constituíram no primeiro tipo de ensino público no Brasil. Os professores
Régios eram selecionados por concurso e pagos pelo governo.
Em 1800 foi criada uma aula régia de desenho e figura, regida por Manoel Dias de Oliveira, O Manoel
Brasiliense, com a introdução do modelo vivo no ensino.
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incluir as Artes na educação dos príncipes, restando à Arte o caminho estreito de
símbolo de distinção e refinamento. Acontece, então, uma interrupção no
desenvolvimento da arte barroca, que já era uma arte brasileira e popular. A Academia
de Belas Artes passou a ser o centro de referência para os jovens que sentiam vocação
para a arte e a classe dirigente impôs o estilo neoclássico, tornando-o a base curricular
do ensino de Belas-Artes, o que levou a um distanciamento entre a arte acadêmica e a
popular. Os poucos alunos da Academia são encontrados na aristocracia. Para Biasoli
(1999), o barroco brasileiro, até então ensinado em oficinas de artesãos, foi substituído
pelo neoclassicismo, ensinado nas academias, e a concepção popular de arte foi
substituída por uma concepção mais estilizada.
Consolida-se, assim, a partir dessa época um ensino da arte com ênfase no
desenho, pautado por uma concepção autoritária de ensino, centrada na valorização do
produto e do professor. O aluno deveria ter coordenação motora, hábito de limpeza e
ordem nos trabalhos, objetivando a preparação para a vida profissional, de acordo com a
política educacional de então, voltada para as necessidades do Estado, em que o ensino
tinha um objetivo imediato, marcadamente profissionalizante. (MARTINS, 2008).
Essa ênfase no ensino do desenho caracteriza o segundo momento no ensino da
arte no Brasil e está relacionada com as necessidades de modernização e
industrialização, ocorridas após a chegada da corte portuguesa em 1808 e ao posterior
desencadeamento do processo de independência. Com a independência, surgiram as
necessidades de estruturar a nação incipiente, educando para a vida livre que se
prenunciava. Nesse momento, o ensino da arte, na forma do ensino do desenho, de
cunho neoclássico e acadêmico, foi visto por muitos como uma eficiente via de
instrução da população para a industrialização.
A independência trouxe um clima de ideias e avanços, com a nova geração de
intelectuais e artistas procurando os caminhos e temáticas mais atualizados para a
época. De acordo com Fusari (2001), as manifestações artísticas expressavam o
momento histórico cultural vivido no País. Nesse momento, alguns tentam imprimir
novos rumos à educação, apresentando projetos de lei ou criando escolas. Para os
intelectuais brasileiros progressistas da época, como Rui Barbosa e André Rebouças5, o
ensino do desenho estaria intimamente relacionado com o sucesso de países como a

5

Engenheiro abolicionista ligado a D. Pedro II. Publicou um dos primeiros textos sobre a necessidade da
exigência do ensino do desenho nas escolas secundárias, no jornal “O Novo Mundo”, de Nova York,
sugerindo a aplicação imediata no Colégio Pedro II.
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França, a Inglaterra e os Estados Unidos da América, ensejando a criatividade e a
inventividade de seu operariado, e deveria ser adotado, no Brasil, para ser um motor do
avanço da sociedade.
Para Xavier (1994), a partir da década de 30 do século XIX apareceram os
primeiros currículos seriados nas províncias, logo uniformizados pelo modelo que viria
a se formar com a criação do Colégio Pedro II (1837/1838), no Rio de Janeiro,
constituído a partir da extinção do seminário de São Joaquim, cujas instalações foram
adaptadas pelo arquiteto Grandjean de Montigny6 para as novas funções. Segundo
Haydar (2008), seu regulamento previa a concessão do diploma de bacharel em letras, o
que garantiria a matrícula nas Academias do Império sem a prestação dos exames de
preparatórios. Este educandário apresentava, já no início das atividades, as disciplinas
de Desenho, Música Vocal e Música. (Regulamento número oito, de 31 de janeiro de
1838 – Estatutos para o Colégio Pedro II).
O século XX traz a compreensão sobre os processos internos da criança, sobre
seu mundo particular, com o consequente entendimento de que ela é um ser com
necessidades próprias, diferentes daquelas dos adultos. Inicia-se, no ensino da arte, uma
fase de experimentações, em que artistas e intelectuais modernistas, como Anita
Malfatti e Mário de Andrade teriam destaque, no movimento de valorização estética da
arte infantil e no uso de novos métodos de ensino, baseados no deixar fazer, explorando
o expressionismo e o espontaneísmo da criança. (BARBOSA, 2005a).
A Semana de Arte Moderna de 1922 provocou uma ruptura no pensamento
sobre a arte, com a exposição da cultura brasileira às correntes expressionista, futurista e
dadaísta da arte contemporânea. Segundo Barbosa (2005a), a partir desse momento deuse a cristalização de duas vias de pensamento: a valorização do desenho como técnica e
a exaltação dos elementos internos expressivos como constituintes da própria forma.
Após a Segunda Guerra, e sob a influência da Bauhaus7, consubstanciaram-se as
condições para “[...] o desdobramento dialético das tensões entre o Desenho como Arte
e o Desenho como Técnica, entre a expressão do eu e a expressão dos materiais”
(BARBOSA, 2005a, p.115) e as concepções sobre o universo infantil. Surgem as
"escolinhas de arte”, que se espalharam pelo país, fundamentadas na ideia da livre
6

Integrante da Missão Artística Francesa.
Escola alemã de ensino artístico fundada por Walter Gropius em 1919, com o objetivo de associar as
vertentes arte, artesanato e indústria. Manteve suas atividades até 1933, notabilizando-se pela difusão da
arte do mobiliário e do cartaz, firmando o desenho industrial. Foi a primeira escola de design e teve
nomes como Kandinsky e Klee como professores.
7
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expressão das crianças. Embora não tenham exercido maior influência nas escolas,
representaram mudança radical na filosofia e nos objetivos do ensino da arte e foram
referência, mais tarde, para grupos de professores de educação artística que procuravam
um resgate da identidade perdida nos anos 1970, quando a legislação criou a figura do
mestre polivalente em artes. (BARBOSA, 1998).
No presente, sob a denominação Artes Visuais e desde o ano de 1971, quando
passou a chamar-se Educação Artística com a reforma instituída pela Lei no 5.692, o
ensino da arte é obrigatório nas escolas, devendo ser ministrado por professores com
formação específica, de nível superior. As diferenças nas condições do ensino praticado,
considerando as escolas públicas dos três níveis de administração, as escolas privadas e
as diversidades encontradas pelas regiões do país, criaram discrepâncias quanto à ênfase
e os métodos. Embora a LDB de 1996 tenha mantido a obrigatoriedade da presença da
arte nos programas e dado a nota da relevância desta disciplina, o que foi
consubstanciado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, ainda são
encontradas manifestações pedagógicas que caracterizaram períodos, ideologias e
metodologias passados, com a manutenção de preconceitos típicos de outras eras.
Mesmo em um grande centro urbano como o Rio de Janeiro, que já foi capital do país e,
portanto, sede dos debates sobre a educação nacional por extenso período, é possível
encontrar escolas nas quais a presença da disciplina hoje denominada Artes Visuais é
pequena ou praticamente inexistente, permanecendo em um canto da matriz curricular,
com o objetivo apenas de atender às exigências legais. Ainda são frequentes os
questionamentos sobre a necessidade de se estudar arte, sobre a utilidade dessa
disciplina para a vida acadêmica e a instituição da obrigatoriedade desse ensino, com as
características de uma disciplina formal.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte inspiram-se na Abordagem ou
Proposta Triangular, formulada por Ana Mae Barbosa, na qual estão privilegiadas as
ações básicas de leitura de obra de arte, contextualização histórica e fazer artístico. Os
PCN enfatizam o uso da imagem na sala de aula e aprofundam a questão da filosofia de
ensino e sua metodologia, mas sua implantação ainda é um desafio.
Após essa breve apresentação da trajetória do ensino da arte no Brasil,
passaremos, em seguida, a apresentar de maneira mais detalhada as diferentes fases
atravessadas pelo ensino escolar da arte buscando, sempre que possível, mostrar as
influências predominantes. O objetivo é tornar mais claras, na parte final da pesquisa,
quando apresentaremos o resultado da análise de documentação e das entrevistas, as
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políticas, concepções e práticas desse ensino no Colégio Pedro II em cada fase.
Iniciaremos pela apresentação do ensino da arte entendida como desenho, e, após breves
considerações sobre a livre expressão artística no ensino da arte, analisaremos na
sequência o ensino com foco em Trabalhos Manuais, a sistematização da Proposta
Triangular e seus reflexos nos PCN arte e, finalmente, as tendências contemporâneas. O
ensino da arte como Educação Artística, por suas características singulares de reduzida
base teórica e intensa participação dos professores de arte na formulação de propostas
para os programas, será apresentado na pesquisa.
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3 O ENSINO ESCOLAR DA ARTE SOB DIFERENTES PERSPECTIVAS
3.1 O Ensino da Arte sob a Denominação Desenho

O ensino escolar da arte tem suas origens nas modificações ocorridas no mundo
a partir do Iluminismo, com o advento do pensamento científico e suas consequências.
A era industrial trouxe a necessidade da educação escolar para as populações e foi
iniciado o movimento por escolas públicas, providas pelo estado, já nas primeiras
décadas do século XIX. Naquele momento, ler e escrever havia se tornado habilidades
de caráter prático. As novas condições socioeconômicas exigiram de profissionais como
carpinteiros e construtores a capacidade de compreender instruções escritas, desenhos e
esquemas, além de criar produtos nos diferentes campos de atuação, e os desenhistas
passaram a ser necessários nas fábricas. (EFLAND, 1990).
Na Espanha, no final do século XVIII, a educação popular dos artesãos era vista
como fornecedora de conhecimentos cristãos, morais e úteis que permitiriam aos
cidadãos conduzir-se com honra e dignidade e tornarem-se produtivos e apreciáveis.
(HERNÁNDEZ, 2000). Segundo este autor, o desenho era ensinado tanto em seus
princípios gerais quanto em suas aplicações, junto com as cinco regras, que eram somar,
diminuir, multiplicar, dividir e medir, e aparece dentro da educação literária, ligado ao
ensino das primeiras letras ou à arte de ler e escrever. Logo, seria apropriado que os
professores de primeiras letras o soubessem e ensinassem obrigatoriamente, porque
tanto o desenho artístico quanto o de projetos seriam necessários para todas as artes,
inclusive a da guerra, assim como para a arquitetura, a escultura, a ourivesaria, o
bordado, a arte de tecer e outras.
Nos Estados Unidos da América e na Inglaterra a educação artística surge junto
com a mobilização por escolas públicas, segundo Efland (1990). Este autor afirma que a
educação era entendida como algo que poderia compensar os problemas sociais
relacionados com a revolução industrial, como a concentração de trabalhadores pobres
nas favelas das cidades industriais e a criminalidade, o alcoolismo e a prostituição,
condições agravadas pela imigração. A educação escolar passou a ser vista como uma
solução para a pobreza e o ensino do desenho e da música vocal foi proposto também
como modo de elevar os padrões morais. O ensino de desenho era considerado
facilitador da escrita e uma habilidade industrial importante, além de força moral.
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As propostas inovadoras daquele tempo incluíam o ensino do desenho linear e
da pintura, além do fim dos castigos físicos, uso do quadro negro, exercícios físicos e
trabalhos em agulha. O desenho geométrico baseado em regras claras e na razão foi
diferenciado do desenho chamado de extravagante, que não obedecia a quaisquer
normas, tinha caráter ornamental e era ensinado a meninas em escolas privadas, como
um item de luxo. O ensino da música vocal teve início em Boston, então a capital
cultural dos Estados Unidos, no ano de 1838. (EFLAND, 1990).
Nessa época, a procura pelos mais novos métodos de ensino fez com que os
responsáveis pela organização do sistema educacional das cidades americanas
empreendessem viagens pela Europa, onde travaram contato com os métodos propostos
pelo suíço Pestalozzi. Este, influenciado pelo pensamento de Rousseau, via a natureza
como o melhor professor, a fonte da verdade, pensando que a base de todo o
aprendizado humano fosse constituída pelas impressões recebidas da natureza através
dos sentidos. Seu método de ensino era uma resposta às condições impostas pelas
guerras napoleônicas, que haviam deixado um rastro de destruição e inúmeros órfãos.
Nesse caso, a natureza deveria ser auxiliada pela arte, uma vez que a capacidade de
aprender teria sido prejudicada pelas condições adversas. Assim, o ensino do desenho
deveria basear-se na ideia de simplificação, partindo de formas elementares como a
linha, os ângulos e as curvas, objetivando a elaboração de figuras simples e progredindo
para as mais complexas. Pestalozzi acreditava que essas formas elementares, a linha, a
curva e os ângulos, poderiam ser lidas como em um alfabeto de impressões sensoriais.
(EFLAND, 1990).
No Brasil, o ensino do desenho começa após a expulsão dos religiosos da
Companhia de Jesus, em iniciativas esparsas, como o curso de desenho do Seminário
Episcopal de Olinda, fundado em 1800 para substituir o Colégio Real dos Jesuítas e a
aula Régia de desenho e figura ministrada por Manoel Dias, o Brasiliense, no mesmo
ano, no Rio de Janeiro. (BARBOSA, 2005a). A Missão Artística Francesa chega em
1816, trazendo seu modelo de ensino artístico que associava o neoclassicismo ao
mercantilismo. Isto significou a ruptura com o jesuitismo e a instituição de uma visão
sobre o ensino do desenho ligada à industrialização, e não só às Belas Artes, segundo
Nascimento (2010). Esse autor esclarece que, para a Missão Artística, ensinar
significava utilizar a ciência do desenho para associar as artes e os ofícios, objetivando
o progresso da indústria nacional. Com o propósito de reduzir a compartimentalização
causada pela educação jesuítica, seu coordenador, Lebreton, planejou um ensino
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interligado de artes e ofícios, o que significava a fundação de uma dupla escola das artes
do desenho, com uma escola de belas artes e uma escola gratuita de desenho Sua
proposta ligava os dois campos, combinando conteúdos, procedimentos e equipe
docente. (LEBRETON. Apud NASCIMENTO, 2010).
A Escola Gratuita de Desenho acompanharia os procedimentos da Escola de
Belas Artes até o estudo “baseado no vulto”, que seria o desenho feito a partir de
pinturas e esculturas, ficando o desenho de modelo vivo restrito à formação artística. As
recomendações de Lebreton continham o ensino dos elementos gerais do desenho, dos
princípios elementares aos avançados, ditos acadêmicos, e cópias de modelos
desenhados e assinados pelos professores. Incluíam o desenho segundo o vulto,
seguindo até a figura acadêmica da natureza e considerando desejável o aprendizado do
desenho de flores e animais, na escola de ofícios. Porém, a aversão ao trabalho manual e
a associação da arte à erudição e ao luxo, heranças, no Brasil, de um jesuitismo que
privilegiava o ensino literário fizeram com que este projeto não fosse adiante e a
Imperial Academia de Belas Artes ficou voltada para o ensino superior da arte.
(NASCIMENTO, 2010).
O projeto do Liceu de Artes e Ofícios, fundado no Rio de Janeiro em 1856, teria
sido, segundo Barbosa (2005a), uma alternativa à proposta de Lebreton, diferente
apenas na maneira de implementação, e também enfrentou dificuldades, descritas à
época por Rui Barbosa. Outra iniciativa para conectar o ensino superior da arte ao
ensino dos ofícios foi empreendida por Araújo Porto Alegre durante seu curto período
como diretor da Imperial Academia de Belas Artes. Porto Alegre, reconhecido pintor,
caricaturista, escritor e jornalista, foi também um dos primeiros professores de desenho
do Imperial Colégio de Pedro II (GABAGLIA, 2009), que apresentava já no ano de sua
inauguração, 1838, o ensino do desenho, da música e música vocal, coincidindo com o
que ocorrera em Boston, quanto à música, no mesmo ano.
O século XIX foi o período da história educacional brasileira em que o ensino da
arte teve maior destaque e foi mais debatido, considerando que naquela época este
ensino era entendido como o ensino do desenho. (BARBOSA, 2005a). Essa autora
afirma que os intelectuais preocupados com a educação e o desenvolvimento do país
tinham conhecimento dos avanços que aconteciam nos Estados Unidos e na Europa e
compreendiam a relevância do ensino do desenho para o desenvolvimento daquelas
nações. Ainda segundo a mesma autora, Rui Barbosa teria sido um dos seus principais
defensores, e isto está claro nos pareceres que elaborou e apresentou ao parlamento, a
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respeito da reforma do ensino secundário, superior e da reforma do ensino primário,
proposta por Leôncio de Carvalho. Embora não representassem conhecimento novo, as
ideias contidas nos documentos elaborados por ele eram inovadoras no país e visavam o
desenvolvimento industrial. Baseavam-se na tradução das “Primeiras lições de Coisas”,
manual do norte-americano Norman Calkins, inspirado nas orientações de Pestalozzi.
Rui Barbosa foi um dos representantes centrais da corrente liberal, cujo
pensamento entendia o ensino do desenho como um modo de fornecer ampla, fácil e
eficaz formação profissional à população, visão diferente daquela contida na proposta
positivista, outra corrente de grande influência na época, que considerava este ensino,
na escola primária e secundária, um instrumento capaz de educar a mente para a
regeneração do povo, de acordo com Barbosa (2005a). A autora descreve o ensino do
desenho determinado por esses modos de pensar, afirmando que, para os positivistas, a
arte, entendida como desenho, propiciaria o desenvolvimento do raciocínio desde que,
ensinada pelo método positivo, subordinasse a imaginação à observação. Esses
intelectuais deram um excessivo rigor ao ensino da arte, com base no princípio da
ordenação de formas e no pensamento de que o individual seria insignificante para o
próprio indivíduo. Para o positivismo a metodologia tinha um cunho realista enquanto
que para o liberalismo era romântica.
Essas ideias foram articuladas para o ensino primário e secundário no início do
século XX, o que ficou explícito no Código Epitácio Pessoa, dirigido principalmente ao
ensino secundário. Foi proposta uma solução eclética para o desenho, na qual o objetivo
principal seria o desenvolvimento das ideias e do raciocínio, o modelo propedêutico
positivista, e a metodologia seria a associação das propostas de Rui Barbosa, transcritas
dos pareceres, com o estudo de ornatos, da Escola Nacional de Belas Artes.
(BARBOSA, 2005a).
A influência da pedagogia positivista determinou uma matematização do
desenho e a gradual transferência do estudo gráfico da geometria para a área do
desenho, em uma adesão às propostas metodológicas liberais. A matriz curricular ficou
organizada da seguinte maneira: Desenho a mão livre com aplicação especial ao ornato
geométrico plano, no primeiro ano; estudo de sólidos geométricos acompanhados dos
princípios práticos de execução das sombras e ornatos em relevo, no segundo ano;
desenho linear geométrico e elementos de perspectiva prática à vista, no terceiro ano:
elementos de desenho geometral ou da representação real dos corpos, no quarto ano.
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(BARBOSA, 2005a). Ressaltamos que estes programas tinham abrangência Nacional, a
partir do Colégio Pedro II, parâmetro para as demais escolas.
Além do pensamento de Rui Barbosa, tiveram relevância os projetos de
Bethencourt da Silva, arquiteto e discípulo da Missão Francesa e Theodoro Braga.
(NASCIMENTO, 2010). De acordo com este autor, o primeiro foi o fundador do Liceu
de Artes e Ofícios, instituição que representou uma alternativa para a profissionalização
das crianças pobres e uma resposta artística e educacional ao processo de
industrialização. Sua criação foi relacionada com a Exposição Universal de Londres, em
1851, na qual ficaram explícitas as falhas no sistema educacional britânico, em razão da
baixa qualidade do material produzido, e as consequências danosas do elitismo da
academização da arte para a aplicação do desenho à formação industrial. Esta exposição
deixou patente a necessidade da educação da população para a arte industrial,
articulando o conhecimento artístico com as necessidades da indústria.
Segundo Nascimento (2010), para Bethencourt da Silva a missão da arte seria
transmitir o belo ideal, e não simplesmente copiar a natureza. Para o autor, esta visão da
arte está relacionada com os princípios do neoclassicismo e do romantismo e teve
presença no método de ensino de desenho elaborado pelo pintor Vítor Meireles de
Lima, a pedido da direção do Liceu de Artes e Ofícios. Nascimento afirma que este
método tinha em sua essência a aplicação de dez estampas que visavam iniciar o aluno
nas principais regras do desenho, com suas retas e figuras retilíneas, as curvas e as
figuras humanas, sombras e projeções. As estampas também possibilitavam a realização
de exercícios e atividades relacionadas pelos professores e alunos, não levando em
conta a expressividade infantil e considerando que, ao final do percurso proposto, o
aluno entenderia o desenho como um estudo racional e proveitoso.
Theodoro Braga foi o propositor da aplicação dos motivos da fauna e da flora
nacionais à arte decorativa, estilizando dessa maneira o desenho de ornatos originados
na Europa. Este pensamento foi bem recebido por artistas e intelectuais do final do
século XIX, em geral republicanos e abolicionistas, contrários a uma produção artística
ligada ao poder imperial. Eles acreditavam no aparecimento de uma arte nacional com o
abandono, pelos artistas, da idealização do estado, dos mitos e da história, substituídos
pela realidade física do país. (CHIARELLI, 1995. Apud NASCIMENTO, 2010).
Essas vertentes do pensamento educacional

dirigido à arte fizeram

constantemente propostas sobre o ensino ministrado no Imperial Colégio de Pedro II,
considerando ser esta instituição o parâmetro para a ordenação do ensino secundário no
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país. Questões como a obrigatoriedade do ensino do desenho em todos os anos de
estudo, a exemplo do que havia sido então recentemente instituído na França e a
proposta de contratação de professores europeus para esta disciplina, como ocorrera nos
Estados Unidos, foram levantadas. A influência das metodologias oriundas dos
diferentes modos de pensar sobre o ensino da arte está registrada nos programas do
Colégio Pedro II, os quais serão analisados no capítulo final da dissertação. As
tendências matematizantes determinadas pelo pensamento positivista expressaram-se
também no fato de que o ensino da arte, na denominação Desenho, permaneceu ligado
ao Departamento de Matemática.
Consideramos notável o fato de que, apesar de ter sido apontado por muito
tempo como uma escola formadora da elite brasileira, o Colégio Pedro II teve seu
programa de ensino de desenho alinhado desde o início com o que existia de mais
moderno no campo da educação para a indústria, para o trabalho, com a aplicação dos
princípios racionalistas que associavam o desenho à geometria e à matemática. A
influência do academicismo pode ser detectada nos programas, e um exemplo é o
programa de 1882, no qual, sob o nome “Artes Liberaes” constam o desenho imitativo,
com paisagem, flores, frutas e animais e a figura humana, mas não teve o sentido de
tornar o ensino da arte elitista.
Este ensino do desenho vinculado à indústria, cujos propositores nos Estados
Unidos afirmavam ser baseado na geometria e preferiam chamar de ciência gráfica a
educação artística, passou a receber críticas naquele país, publicadas já nos anos de
1875/1876, oriundas de educadores que não acreditavam nas suas possibilidades de
fornecer bons desenhistas para a indústria. Nessa perspectiva, os desenhistas
necessitariam de um treinamento puramente artístico, que não poderia ser fornecido sem
que o elemento mecânico fosse afastado, sendo necessário educar os homens como
artistas para obter desenhistas artísticos, e não ensinar a arte como parte da manufatura.
(EFLAND, 1990).

3.2 A Livre Expressão Artística no Ensino da Arte

O aparecimento da psicologia como ciência e a descoberta do universo mental
inconsciente foram determinantes para a educação a partir do final do século XIX. Os
avanços tecnológicos haviam trazido recursos como a fotografia, que liberou os artistas
da função de fazer retratos de pessoas e paisagens, ou seja, do registro do mundo
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exatamente como ele era. Novas tintas e pigmentos ampliaram as possibilidades de
manejo das cores, o que permitiu a exploração de possibilidades estéticas não
imaginadas anteriormente. Estas condições propiciaram o aparecimento de movimentos
artísticos e educacionais como o Expressionismo e a Livre Expressão Artística.
(EFLAND, 1990).
Segundo Barbosa (2005a), a nova compreensão sobre o universo infantil levou a
um interesse sobre o pensamento e o grafismo da criança. A pedagogia passou a ser
considerada um campo da ciência e surgiram estudos psicológicos sobre as imagens
produzidas.
Os reformadores da Escola Nova do século XIX consideravam o desenho por
sua contribuição para a formação estética das pessoas. Hernández (2000) afirma que a
questão do desenho livre como parte de um desenvolvimento livre da criança era vista
como um dogma no começo daquele movimento. Este enfoque manteve-se por muito
tempo no ensino da arte e esteve envolvido nos debates ocorridos, nos anos 1920/1930,
sobre os limites da livre expressão na educação e sobre a questão do ensino baseado no
desenho espontâneo ou na cópia, em um choque com as correntes que reagiam a essa
livre educação e ao uso do desenho e da arte como modos de promovê-la. Uma via
alternativa foi proposta e considerava não existir oposição entre o desenho livre e sem
modelo e o desenho com modelo.
Para Hernández (2000) esta questão permanece até a atualidade, manifestandose no pensamento de que o ensino da arte deve ter o foco no ensino do desenho e das
Belas Artes, em oposição à ideia de que só há sentido em ensiná-los em um contexto da
história da arte e da cultura, da estética e das relações sociais e de produção.
No Brasil, um movimento de renovação no ensino primário é iniciado pelo
Estado de São Paulo, com ênfase no aspecto de formação, de modo contrário à corrente
que via esse ensino como modo de preparo para concursos. Algumas escolas paulistas
tiveram destaque na pedagogia geral e no ensino do desenho, neste pelo caráter
naturalístico e de experimentação individual. É introduzida a consciência de que a
criança é um ser com características próprias, havendo a necessidade de
questionamentos científicos sobre sua natureza, e o desenho passa a ser visto como um
elemento informativo de natureza psicológica. (BARBOSA, 2005a).
A compreensão de que o desenho seria a expressão do mundo interno da criança
e refletiria a sua organização foi o resultado das novas ligações entre o Desenho e a
Psicologia. Já o valor estético da arte infantil teria sido reconhecido no Brasil apenas
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com a chegada do Modernismo, com destaque para o trabalho de Mário de Andrade e
Anita Malfati. Eles propuseram uma nova metodologia para o ensino da arte, com base
no deixar fazer e na livre e espontânea expressão da criança, dando início a uma
tendência de redução do uso de modelos externos e introdução dos modelos internos, do
mundo mental da criança, nas aulas de desenho. (BARBOSA, 2005a).
De acordo com Nascimento (2010), a artista Anita Malfati foi uma das principais
articuladoras do Modernismo no Brasil. Ela própria avalia que seu plano de ensino do
desenho seria um método original, pratico e eficiente para o ensino da arte às crianças.
O autor afirma que as várias manifestações e publicações modernistas fizeram com que,
nos anos 1930, as experiências educacionais baseadas na expressão fossem aceitas,
ficando a arte acadêmica relegada a um passado a ser esquecido. O método de Anita
Malfati baseava-se no desenho de objetos e do natural e rompia com a tradição do
desenho de ornatos, propiciando assim o aparecimento do expressivismo.
Na Europa, os traumas da Segunda Guerra Mundial fizeram com que autores de
inspiração psicanalítica considerassem as possibilidades de todo um ensino realizado
através da arte. Para eles, a educação deveria ser baseada na livre expressão e na
ausência de repressão. Um desses autores foi Read (2001), que elaborou uma proposta
educacional baseada em Platão, na qual a criança deveria ser deixada livre para
expressar-se. As ideias do suíço Jung sobre a existência de um mundo psíquico
inconsciente coletivo, comum a todas as pessoas, também foram incluídas por Read.
Hernandez (2000) afirma que, na Espanha, este pensamento esteve presente até os anos
1960, na voz de professores de desenho e trabalhos manuais que o consideravam em
uma perspectiva de democracia para a sociedade.
A ideia de promover a compreensão internacional através da arte foi objeto de
discussão no primeiro encontro da United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), no ano de 1947, na Cidade do México. Read presidiu o grupo
de especialistas criado posteriormente para debater as resoluções tomadas. Este grupo
recomendou a formação de comitês nacionais, com pessoas representantes dos países
membros na UNESCO, a fim de ensejar as trocas culturais na arte. Em 1950 foi
aprovada pela UNESCO a troca contínua de informações em artes visuais, incluindo a
troca de trabalhos infantis. Em seguida, em 1951, foi criada a Sociedade Internacional
para a Educação Através da Arte. (EFLAND, 1990).
A Escolinha de Arte do Brasil foi fortemente inspirada no pensamento de Read.
Segundo Barbosa (1988), ela foi fundada pelo artista Augusto Rodrigues, no Rio de
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Janeiro, em 1948, e era um tipo de ateliê no qual as crianças podiam pintar e expressarse livremente. Teve muito boa recepção no meio dos artistas de vanguarda da época e da
parte de educadores como Anísio Teixeira. Noêmia Varela, fundadora da Escolinha de
Arte do Recife, em depoimento concedido a Azevedo (2008, p. 234), afirma que, apesar
de o Movimento Escola Nova ter facilitado uma aproximação com o desenho e a
pintura, havia uma grande diferença entre este e o Movimento Escolinhas de Arte do
Brasil, basicamente no que dizia respeito à intenção, representada pelo pensamento de
Read, sobre educar tendo a arte como base, ou seja, educar através da arte. Para ela, essa
seria “[...] uma educação da paz, que trabalha os instintos agressivos para o encontro da
harmonia”.
Estas Escolinhas de Arte tiveram a intenção de permanecer fora do sistema
escolar oficial, mas tendo influência sobre ele. Ocuparam um lugar de relevo na
formação de professores de arte durante muitos anos e assumiram um papel de suporte
nos anos 1970, quando a criação dos primeiros cursos de graduação em Educação
Artística instituiu a figura do professor polivalente em Artes. Com a insituição da
polivalência, estava criada a situação em que o mestre deveria ensinar as artes visuais,
música, teatro e dança, após ter participado de um curso de preparação de apenas dois
anos de duração, a chamada Licenciatura Curta em Educação Artística. Para Barbosa
(2002), isto foi consequência de uma interpretação errônea do conceito de
interdisciplinaridade em arte, à época em voga nos Estados Unidos da América, país
que forneceu apoio às reformas educacionais realizadas pela Lei 5.692/1971. A autora
chama atenção para a seguinte e paradoxal situação: os recém-formados pelos novos
parâmetros não eram capazes de ensinar e os professores que tinham experiência não
mais poderiam lecionar por não possuírem o diploma de graduação. As Escolinhas de
Arte tiveram então o papel de apoiar e nortear os professores, graduados ou não, que a
elas acorreram em busca de auxílio e resgate de sua identidade.
A livre expressão artística não teve influência no ensino da arte no Colégio
Pedro II, a não ser indiretamente a partir da década de 1970, com a procura dos
professores pelo apoio da Escolinha de Arte do Brasil. No Colégio Pedro II, a evolução
do ensino da arte aconteceu da denominação Desenho para a denominação Trabalhos
Manuais, em 1942.
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3.3 O Ensino da Arte na Denominação Trabalhos Manuais.

O treinamento manual como parte da educação geral foi proposto nos Estados
Unidos por John Runkle, presidente do Massachusets Institute of Technology , no ano
de 1876. Inspirado por uma exibição da Escola Técnica Imperial de Moscou realizada
na exposição Philadelphia Centennial, Runkle apresentava, com uma série de
exercícios, o treinamento manual como modo de fornecer disciplina mental adequada
para todas as crianças e preparar os estudantes para acessar algumas áreas da indústria.
(EFLAND, 1990). Estas duas vias nortearam as propostas de Runkle, que logo foram
apoiadas por Calvin Woodward, da Universidade de St. Louis. Nessa perspectiva, o
treinamento manual educaria a mente através da mão e ensinaria valores morais como
precisão, lógica, diligência e economia. Segundo Segismundo (1939), Runkle teria sido
o primeiro a perceber que tal tipo de instrução continha elementos de valor para um
plano geral de educação. Este autor afirma que Della-Vos foi o responsável pela
introdução de um método para o ensino do uso de ferramentas na Imperial Escola
Técnica de Moscou, em 1868. Woodward (Apud SEGISMUNDO, 1939) elabora um
histórico do manual training, avaliando que o método de instrução em ferramentas
professado por Della-Voz foi fundamento para as etapas que se seguiram.
Os trabalhos manuais em madeira foram propostos por Otto Salomon, no
método sueco denominado Sloyd. De acordo com Efland (1990), estes trabalhos teriam
sido originados no norte da Suécia, onde as longas noites de inverno impediam os
trabalhos nos campos e pradarias, o que fazia com que os camponeses realizassem
tarefas em seus próprios lares. Os homens confeccionavam ancinhos, partes de
instrumentos, colheres de madeira, bancos, mesas e outros artigos de necessidade nas
casas e nas granjas. As mulheres faziam bordados e rendas. O autor afirma que o Sloyd
foi transformado em uma produção manufatureira, mas a Suécia decidiu reestabelecer a
produção doméstica, através das chamadas escolas de Sloyd, que tiveram a função de
transmitir para as crianças a ideia de uma indústria nacional. Posteriormente o Sloyd
teve o sentido de estar a serviço da escola, por suas vantagens educativas.
Vasconcelos Junior (1900, Apud SEGISMUNDO, 1939) define trabalho manual
escolar como uma série de manipulações em papel, cartão, argila, gesso, madeira e
metal, em um momento em que este ensino era vinculado apenas ao primário, no Brasil.
Fonseca (Apud SEGISMUNDO, 1939) recorre aos conceitos formulados pelo
Ministério da Educação da Inglaterra para afirmar que os trabalhos manuais são um
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meio educativo geral e uma orientação educativa e didática, cuja intenção é fazer com
que o ensino se torne mais eficiente, dando realidade às outras matérias e tornando-as
menos abstratas. Seriam de auxílio para a criança na confecção de coisas de sua
necessidade, desenvolvendo sua habilidade e uma disposição mental que não poderia ser
obtida de outro modo. Um sentido de construção, o conhecimento dos materiais e uma
capacidade de enxergar as coisas plasticamente seriam outras contribuições deste
treinamento, que facilitaria a transmissão de conhecimentos tanto por meio dos sentidos
quanto pela atividade da mão.
No Brasil, o preconceito contra o trabalho manual originado na educação
jesuítica e agravado pela existência do trabalho escravo exigiu um esforço contínuo que
proporcionasse uma mudança para o paradigma do trabalho como fonte de riqueza e
felicidade. A existência de tal preconceito no ensino de trabalhos manuais no CPII pode
ser ilustrada pelo depoimento da entrevistada N:

[...] pra falar a verdade, inicialmente assim Trabalhos Manuais não
era uma matéria valorizada, de jeito nenhum. Era assim, tinha as
matérias, matemática, português, geografia e história e tinha
Trabalhos Manuais (risos) que a gente se sentia assim (risos) um
pouco assim a parte né? (risos). [...]

A reforma Benjamin Constant instituiu em 1890 o ensino dos trabalhos manuais,
além do desenho e da música, para o primário e o secundário. A escola normal também
incluía os trabalhos de agulha em seu programa. Esta disciplina teve presença marcante
no estado de São Paulo, no qual ocorriam exposições anuais dos trabalhos realizados ao
longo do ano letivo, inclusive com a venda de peças, segundo Gaeta (2002).
Segismundo (1939) afirma que a crescente atenção para com os trabalhos
manuais levou à sua aplicação por educadores como Anísio Teixeira e Fernando de
Azevedo, respectivamente, nas escolas da Bahia, em 1924, e no Distrito Federal, em
1927 e à obrigatoriedade de seu ensino, decretada pela Constituição de 1937 em seu Art.
131, nas escolas primárias, normais e secundárias, juntamente com a educação física e o
ensino cívico. O autor afirma que os trabalhos manuais deveriam ser entendidos como
uma metodologia de ensino, além de uma simples disciplina, lembrando que eles
estariam ligados organicamente a todas as disciplinas, segundo os princípios da Escola
Nova. Argumenta que o ensino ministrado até aquele momento era baseado em
memorizações desprovidas de compreensão, nas quais estavam excluídas quaisquer
experiências reais com os objetos de estudo. Os alunos decoravam sob a ameaça de
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castigos praticados por professores que tinham apreço por sua própria capacidade de
oratória, em aulas verbalistas, sem conexão com o mundo real. Os trabalhos manuais
teriam criado uma didática viva e atrativa, que prepararia para a vida. De acordo com
Segismundo (1939, p. 15-16),“Constituindo, como constituem, a matéria de integração e
de unicidade da educação, os trabalhos manuais intervêm em quase todas as disciplinas,
melhorando-as, complementando-as, absorvendo-as, pois eles são a sua mais íntima
essência”.
O curso secundário ainda enfrentava o fato de ser considerado mera passagem
para os cursos superiores, quando foi proposta a reorganização de Francisco Campos,
pelo Decreto nº 19.890 de 18 de abril de 1931. A partir dessa Reforma, ficaram mais
claras as obrigações do Estado com o provimento de instituições de ensino. Na
perspectiva de um ensino de caráter utilitário, o trabalho manual, segundo Segismundo
(1939) ganha importância no ensino secundário, guardando relações com todas as
disciplinas, possibilitando diversos tipos de trabalhos conjuntos. Nessa concepção, em
lugar de decorar lições, o próprio adolescente efetuaria as experiências.
No Colégio Pedro II a Disciplina de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica
foi instituída no ano de 1943, determinada pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, o
Decreto-Lei nº 4.244 de abril de 1942, com programas posteriormente expedidos pela
Portaria Ministerial nº 557, de novembro de 1945. (Anexo1) Permaneceu como
disciplina relacionada com o ensino da arte até o ano de 1971, quando foi extinta pela
Lei 5.692/71, que determinava, pela primeira vez no Brasil, a obrigatoriedade do ensino
escolar da arte. Esta relação com a arte foi abordada por Efland (1990), ao afirmar que,
em suas fases iniciais, o movimento pelo treinamento manual teria ressaltado as
habilidades, o que o aproximava de muitos objetivos dos arte-educadores. O desenho
também teria íntima relação com os trabalhos manuais e seria aplicável no ensino de
disciplinas como História, Geografia e Ciências Físicas e Naturais. Para Mallart y Cuto
(Apud Segismundo, 1939), o fato de suas técnicas serem consideradas manuais
posicionaria o desenho no interior da atividade geral da denominação de Trabalho
Manual.
Hernández (2000, p.76) afirma que na Espanha os trabalhos manuais tiveram um
papel vinculado à educação feminina no pós-guerra civil. A imposição da educação em
separado para meninas e meninos e a ideia da superioridade do sexo masculino foram
determinantes para este tipo de educação naquele país. No ano de 1939 foi criada a
disciplina de “Lar” nas escolas de meninas, cujo objetivo seria o de “[...] educar a
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vontade, a atenção, a concentração, a constância, o esforço, a precisão, o método e a
responsabilidade”. Estas condições permaneceram por mais de trinta anos e também
determinaram a educação artística ministrada na educação de professores para o ensino
fundamental. Hernández estabelece paralelo entre esta disciplina de “Lar” e a disciplina
de “prendas domésticas” ou “economia doméstica” no Brasil, ligada à disciplina de
Trabalhos Manuais do Colégio Pedro II.

3.4 Origem e Sistematização da Proposta Triangular

A avaliação de que os programas de ensino norte americanos seriam
demasiadamente flexíveis levou, na passagem dos anos 1950/1960, a um esforço no
sentido de fornecer mais rigor e coerência teórica às disciplinas aprendidas nas escolas,
com atenção especial às ciências. Esta visão foi dirigida basicamente ao nível
secundário, segundo Efland (1990), e surgiu em razão da disputa entre os Estados
Unidos e a União Soviética, no período conhecido como Guerra Fria. O sistema
educacional foi questionado sobre sua capacidade de proporcionar as condições
necessárias para enfrentar a corrida nuclear e espacial e, no ano de 1954, o Congresso
votou o Cooperative Reseach Act, lei que objetivava melhorar a educação através da
pesquisa básica, com a promoção do desenvolvimento de novos conhecimentos sobre a
educação e melhor utilização do conhecimento já existente.
Eisner (1997) afirma que os professores de arte tiveram participação nessa ação,
revendo questões como a função da arte na educação das crianças e a metodologia de
ensino. Nesse campo, os trabalhos publicados diziam que a arte teria um conteúdo a
oferecer e que o aprendizado artístico deveria ir além da habilidade com o uso dos
materiais, com os professores desempenhando um papel ativo e exigente, que fosse
além da posição de fornecedores desse material e de apoio psicológico.
Segundo Efland (1990), a definição de disciplina fornecida pela ciência havia
imposto à arte a condição de organizar-se dessa forma para não perder a legitimidade. A
partir de 1962 o setor de Artes e Humanidades da Secretaria de Estado de Educação
norte americana promoveu conferências sobre as artes visuais, com foco no treinamento
de professores, na concepção da arte em si mesma como disciplina, na formulação de
conceitos para o currículo e entendendo que os historiadores e críticos de arte seriam
também modelos para a pesquisa na educação artística. Essas discussões formaram as
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bases do que viria a ser a educação artística como disciplina, isto é, a instrução em arte
associada à crítica de arte e à história da arte.
De acordo com Eisner (1997) esses debates tiveram lugar na universidade, mas
não causaram as esperadas mudanças nas escolas pela falta de apoio material, tanto das
organizações governamentais quanto das fundações privadas, situação que seria
corrigida com o engajamento, anos mais tarde, da Fundação Getty para o ensino da arte.
Esta instituição forneceu o suporte financeiro para o trabalho do grupo que viria a criar
o sistema denominado Arte-Educação como Disciplina – Discipline-Based Art
Education, (DBAE), a partir de 1982.
Este sistema tomou como base as principais ações praticadas pelas pessoas em
relação à arte: ver; entender o lugar da arte na cultura, através do tempo; fazer
julgamento sobre suas qualidades; fazer arte, nomeando-as como produção, crítica,
história e estética da arte. Desse modo, estaria estabelecida uma resposta à necessidade
de conferir ao ensino da arte a condição de disciplina, com suas quatro vertentes bem
delimitadas que poderiam ser abordadas de modo integrado ou isolado, seguindo como
cursos paralelos ou como componentes de uma atividade-núcleo, com o objetivo de
esclarecer as relações entre os diferentes conceitos. Além disso, estaria formulada uma
solução para a clássica oposição entre o laissez-faire dos educadores progressistas
defensores da livre expressão e o ensino tradicional de arte, com sua rigidez excessiva.

3.4.1 A Proposta Triangular

Ainda na década de 1980, por ocasião do Festival de Inverno de Campos de
Jordão, naquele ano dirigido aos professores de arte, Barbosa (1988) mencionava a
necessidade da História da Arte como modo de evitar que o fazer artístico e a educação
artística fossem mantidos em uma situação de ingenuidade pouco construtiva. Logo,
relacionar a experiência do indivíduo com a de outras pessoas artistas deveria ser a base
do ensino da arte para os adultos e, na formação do arte-educador, as informações
permitiriam uma leitura individual e cultural sobre o próprio fazer artístico. Este foi o
ponto de partida para a formulação de seu sistema de arte-educação, inicialmente
denominado Metodologia Triangular e posteriormente Abordagem ou Proposta
Triangular.
Para Bredariolli (2010), este XIV Festival de Inverno de Campos de Jordão teve
origem na vontade de reconfigurar a educação artística praticada nas escolas públicas
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nos anos 1970 e foi considerado pioneiro por Barbosa, por interligar a análise da obra
de arte e/ou da imagem, a história e o trabalho prático. Barbosa (2008a) afirma que a
Proposta Triangular foi elaborada com base nas condições estéticas e culturais da pósmodernidade. Para ela, a pós-modernidade em arte/educação foi caracterizada pela
entrada da imagem na sala de aula, com sua decodificação e interpretações somadas à
expressividade. Na Inglaterra, esta pós-modernidade seria representada pelos Critical
Studies e nos Estados Unidos pelo DBAE. A Proposta Triangular é baseada em ações:
fazer, ler e contextualizar, o que a diferencia do DBAE, que é estruturado em
disciplinas: estética, história, crítica e em uma ação, o fazer artístico.
Para Rizzi (2008, p. 335-6), a Proposta Triangular é o resultado da reflexão de
Ana Mae Barbosa sobre três abordagens epistemológicas, que são: as Escuelas Al Aire
Libre, do México; o Critical Studies, da Inglaterra; o Discipline-Based Art Education,
dos Estados Unidos. As Escuelas Al Aire Libre apareceram no México em 1910, após a
Revolução mexicana, com o objetivo de resgatar o orgulho nacional perdido pela
imposição dos parâmetros europeus nas escolas. Incluíram a ideia de arte como
expressão e cultura, sendo inovadoras nesse sentido no campo do movimento
modernista e propuseram a inclusão dos padrões visuais indígenas, que foram
sistematizados e receberam um status de design. O movimento Critical Studies aparece
na Inglaterra nos anos 1970 com uma proposta com “[...] possibilidade de leitura,
análise e reconhecimento de uma obra inserida em um universo histórico, estético e
mesmo técnico [...]”, indo além do uso da crítica com o sentido de fruição, no ensino da
arte.
Barbosa (1998) esclarece que a primeira denominação de sua abordagem do
ensino da arte não foi a melhor, em razão de utilizar o termo metodologia –
Metodologia Triangular. Argumenta que a metodologia é algo que deve ser determinado
em sala de aula pelo professor e a palavra “proposta” passou a ser considerada mais
adequada. A autora afirma que a Proposta Triangular foi elaborada com base em um
pensamento em duas vias. A primeira teria natureza epistemológica, determinando os
componentes do ensino/aprendizado por três ações mental e sensorialmente básicas, que
seriam: criação – o fazer artístico, leitura de obra de arte e contextualização. A segunda
constitui-se da incorporação das abordagens conhecidas como Escuelas Al Aire Libre,
os Critical Studies e o movimento de apreciação estética ligado ao DBAE.
Segundo Rizzi (2008), a expressão “leitura de obra de arte” é resultado da
influência do movimento de crítica literária e ensino de literatura conhecido como
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Readers Response. Barbosa (1998, p. 35) afirma que este movimento dá valor aos
elementos formais e ao objeto, sem priorizá-los ou cultuá-los, exaltando a cognição,
sem deixar de considerar o emocional na compreensão da obra de arte. A assimilação e
a acomodação são os processos básicos na relação leitor-objeto. Este fundamento é
justificado pelas condições existentes na educação brasileira, com crianças fora da
escola, sem proteção, e professores sem formação específica, em razão da
desvalorização da educação. Daí a importância do enfoque na leitura: “[...] leitura de
palavras, gestos, ações, imagens, necessidades, expectativas, enfim, leitura de nós
mesmos e do mundo em que vivemos”. Leitura e alfabetização como valores
fundamentais para a nossa educação e, com influência de Paulo Freire, leitura como
interpretação cultural.
Azevedo (2010) entende que a Proposta triangular surgiu quando havia o
predomínio do modo conhecido como Educação Artística, na vigência da Lei 5.692/71.
Nessa perspectiva, o arte-educador era um detentor das técnicas e estimulador da
criatividade. Tinha a função de decorar as festas escolares, destacando os melhores
alunos de arte. Era visto como menos importante pelos professores de disciplinas como
matemática, língua portuguesa, história e geografia, pelo fato de que a arte era entendida
como simples atividade que não exigia esforço intelectual, fundamentada em uma tênue
ideia de criatividade. Para este autor, a Proposta Triangular é crítica, baseia-se na Teoria
Crítica, apresentando uma pedagogia da arte que visa à emancipação através da
apropriação dos saberes estéticos e artísticos, tendo sentido oposto à ideologia
dominante.
O entendimento de que a Proposta Triangular seria uma simples tradução do
DBAE encontra resposta em Rizzi (2008), com o argumento de que o sistema
americano representa a disciplinarização do ensino da arte enquanto que a abordagem
formulada por Barbosa significa uma postura transdisciplinar para a construção do
conhecimento em arte, articulando os três níveis e ações: fazer, ler, contextualizar.

3.5 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)– Arte

No ano de 1996, o Congresso Nacional promulga a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394, que amplia a responsabilidade do poder público
quanto à educação em geral e especificamente quanto à educação fundamental. Esta Lei
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encontra-se de acordo com o estabelecido pela Constituição de 1988, no sentido da
obrigação da elaboração, pelo Estado, de parâmetros no campo curricular a fim de
orientar as ações educativas do ensino obrigatório. Este ensino deveria ser adequado aos
ideais democráticos e à busca pela qualidade na educação.
O art. 22 da LBD afirma que a educação básica, que inclui o ensino
fundamental, deve assegurar a todos a formação comum para o exercício da cidadania e
os meios para avançar no trabalho e em estudos posteriores. (BRASIL, 2000). Afirmam
os PCN – Arte que a legislação educacional brasileira reconhece a importância da arte
na formação e desenvolvimento de crianças e jovens. No ensino fundamental a Arte
passa a existir como área de conhecimento e de trabalho, visando à formação artística e
estética dos alunos. A área de Arte diz respeito às linguagens artísticas que são as Artes
Visuais, a Música, o Teatro e a Dança e tem o objetivo de ressaltar a criação e a
percepção estética dos alunos, em seus aspectos essenciais.
Após uma resenha histórica sobre o ensino da arte e seus princípios, os PCN
entendem a área da Arte como um tipo de conhecimento, abrangendo o aprendizado
sobre a arte, seja através de obras de arte e suas reproduções, seja por meio de
produções sobre arte, com textos, vídeos, e gravações. Consideram também o aspecto
do fazer artístico. “Fazer arte e pensar sobre o trabalho artístico que realiza, assim como
pensar sobre a arte que vem sendo produzida na história [...]”. (BRASIL, 2000, p.44).
Os conteúdos da disciplina são articulados e apresentados por ações em três
eixos norteadores, que são produzir, apreciar e contextualizar. Produzir é o fazer
artístico. Apreciar implica a percepção, decodificação, interpretação e fruição da arte.
Contextualizar é “[...] situar o conhecimento do próprio trabalho artístico, dos colegas e
da arte como produto social e histórico, o que desvela a existência de múltiplas culturas
e subjetividades”. (BRASIL, 2000, p.50).
Os PCN-Arte para o ensino médio localizam a Arte na área de Linguagens,
Códigos e suas Tecnologias, destacando seus aspectos de estética e comunicação.
Concebem as produções artísticas como um conjunto de ideias elaboradas “de maneira
sensível, imaginativa, estética por seus produtores ou artistas”, que serão comunicadas e
apreciadas por outras pessoas. Mencionam a possibilidade de os alunos desenvolverem
saberes, através de reflexão e práticas sensíveis de produção e apreciação artísticas, que
permitam a compreensão e o envolvimento com decisões estéticas, “apropriando-se,
nessa área, de saberes culturais e contextualizados referentes ao conhecer e comunicar
arte e seus códigos”. (BRASIL, 2000, p. 93-4).
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A questão da interdisciplinaridade é proposta na elaboração de projetos
educacionais envolvendo os conhecimentos adquiridos pelos alunos em Informática,
Educação Física, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, através de parcerias entre os
professores das várias disciplinas. Ficam estabelecidas as competências a serem
desenvolvidas pelos alunos, tais como, “realizar produções artísticas e compreendê-las;
apreciar produtos de arte e compreendê-los; analisar manifestações artísticas,
conhecendo-as em sua diversidade histórico-cultural”. (BRASIL, 2000, p. 98-9).
A crítica aos PCN – Arte refere-se ao fato de que foram elaborados sem levar em
conta toda uma história da arte-educação brasileira e, assim como os PCN das demais
áreas do conhecimento, foram dirigidos por um educador estrangeiro, segundo Barbosa
(2008a). Para esta autora, os PCN desconsideraram, por exemplo, o trabalho de Paulo
Freire no campo do currículo, quando secretário municipal de educação da cidade de
São Paulo, nos anos 1989/1990. Além disso, teriam tomado como base a Proposta
Triangular, porém modificando a terminologia que especifica as três ações básicas –
fazer arte, leitura de obra de arte e contextualização – para produção, apreciação e
reflexão, no ensino da primeira à quarta série, e produção, apreciação e
contextualização, da quinta à oitava série, com sua aplicação sendo estendida do campo
para o qual foi elaborada, as artes visuais, aos outros campos, a música, a dança e o
teatro.
Guimarães (2010) reforça a crítica ao citado documento. O modo de utilização
da Proposta Triangular pelos PCN, interpretando-a erroneamente, segundo esse autor,
teria levado a um receituário metodológico. Lembra Guimarães que essa interpretação
errônea é a única que alcança, muitas vezes, os professores na educação básica. Barbosa
(2008a) avalia que os PCN – arte não tiveram o êxito esperado, tendo o ministério da
Educação tomado medidas adicionais como os Parâmetros em Ação, manual para o uso
dos PCN, que chega a especificar a imagem a ser apreciada, o tempo para essa atividade
e o diálogo que os professores devem ter com os alunos sobre o assunto, em uma
demonstração de incompreensão quanto à essência do conhecimento produzido e
estabelecido no campo do ensino da arte, que tomaram como base.

3.6 Cultura Visual

Um mundo de imagens carregadas de significados, geradas por diversas fontes e
afetando diretamente a existência das pessoas foi a base para a estruturação do campo
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denominado Cultura Visual. Hernández (2000) faz referência a uma educação para o
consumidor de imagens, que estaria presente na evolução do conceito de expressão
plástica dos anos 1970 para a educação visual e plástica, determinante nas reformas
espanholas dos anos 1990. Lampert (2010, p.445) afirma que a Cultura Visual
relaciona-se com diferentes áreas do conhecimento, considerando aspectos “[...]
ideológicos, institucionais, sociais, políticos e econômicos como traços vinculados à
produção cultural de determinado contexto”. Hernández (2000) considera que a Cultura
Visual, também denominada Estudos de Cultura Visual ou Estudos Visuais, não
constitui uma disciplina, mas um novo campo de estudos voltado para a questão da
constituição do visual nas artes, na mídia e na vida cotidiana.
Uma definição de Cultura Visual é proposta por Tavin (2009, Apud LAMPERT,
2010.), com três aspectos: o efeito das imagens, das novas tecnologias do olhar e
práticas do ver, mostrar e retratar, sobre as pessoas; um conjunto de imagens, objetos e
aparatos; um campo de estudos sobre as manifestações e experiências visuais em uma
cultura. Lampert (2010) afirma que a produção acadêmica sobre o tema gira em torno
da questão da contextualização da visualidade na vida contemporânea, a despeito das
diferentes terminologias, com enfoque nos aspectos da cultura que se relacionem com
imagens visuais. Assim surgem estudos sobre cinema, vídeos, moda, quadrinhos,
publicidade, televisão e videogames.
A tendência desta abordagem ao ecletismo é apontada por Hernández (2000),
que ressalta a sua origem na ideia de que o visual remeteria à imagem, em torno da qual
estaria uma linguagem, em termos de um conjunto de códigos visuais. Em seu
entendimento, a proposta curricular que objetiva a formação de consumidores de
imagens não consideraria que artes visuais contemporâneas como as instalações,
performances e multimídias não podem ser enquadradas na definição de imagem.
Barbosa (2010) afirma que a Arte e a cultura Visual devem ser ensinadas na escola, mas
levando em conta uma contextualização social, histórica e vivencial. Para ela, do
mesmo modo que o fato de estar em um museu não é garantia da qualidade de uma obra
de arte, a excelência de uma publicidade não atesta que um produto seja bom, sendo
necessário desconstruir o discurso de convencimento da publicidade a fim de ter
liberdade quanto a ideologias, comportamentos e produtos.
A questão da necessidade de adaptação dos professores a um mundo
rapidamente mutável, no qual o conhecimento avança muitas vezes no período de uma
existência humana é abordada por Hernández (2000), que analisa a necessidade de
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apropriação de saberes que auxiliem na tarefa de dar sentido ao que surge e ao mutável,
a fim de que possamos compreender a nós mesmos e ao mundo em que vivemos, os
professores e os alunos. Para esse autor, a educação foi estudada pela psicologia,
antropologia, pedagogia e sociologia, mas nos últimos anos foram criados outros
campos disciplinares, como os estudos culturais, dos meios, da cultura visual, com
abordagens metodológicas que permitem compreender os novos problemas surgidos na
escola. Estes problemas estariam ligados às relações dos alunos com os novos saberes,
com a criação de novas expressões de subjetividade, através da Internet ou das relações
com a música e com a imagem. Estes modos de relação ocorrem através da imersão em
indústrias culturais, que os jovens buscam e das quais fazem parte, sem a consciência
dos professores e dos responsáveis pelas políticas educativas. Os Estudos da Cultura
Visual propiciam a aproximação com essas realidades, a partir da reconstrução das
próprias referências culturais e dos modos pelos quais os jovens e seus responsáveis se
enxergam.
Barbosa (2010) argumenta que não é possível desconsiderar as manifestações da
Cultura Visual que são mais diretamente determinantes no comportamento social e, no
seu entendimento, isto seria tão danoso quanto sonegar a arte na escola. Logo, a Arte e a
Cultura Visual devem conviver nas salas de aula e a análise de suas imagens deve ser
realizada rigorosamente a fim de que as formas colonizadoras das mentes e dos
comportamentos

sejam

combatidas.

Lampert

(2010)

aborda

a

questão

da

compatibilidade da Proposta Triangular com as questões da Cultura Visual
contemporânea, lembrando que a “dominação” da sociedade por uma cultura visual que
se manifesta pela televisão, cinema, Internet, propaganda e outros modos de produção
corporativa vem exigindo soluções do campo do ensino da arte, através da definição de
práticas pedagógicas que capacitem os alunos a lidar com os códigos dos sistemas
mediados pela cultura de massa.

53
4 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ARTE
O início da história da formação de professores de arte encontra-se nos primeiros
anos do século XIX, quando o ensino escolar da arte passou a ser considerado na
Europa por pensadores que viam suas utilidades para a formação geral das pessoas e
para a indústria que surgia. Para Thistlewood (1986. Apud NASCIMENTO, 2010), a
nova ordem social deu ao ensino do desenho, como era denominado o ensino da arte,
dois enfoques básicos: uma educação pautada pela instrução manual, associada aos
princípios mercantilistas e liberais e a educação da vista e da mão, apoiada filosófica e
pedagogicamente pelas ideias de Rousseau. Esses enfoques enfatizavam o ensino do
desenho como um suporte para o currículo e para a indústria.
Para Hernández (1998, Apud NASCIMENTO, 2010), as orientações de
Rousseau contribuíram para que as artes mecânicas tivessem participação na criação de
uma nova identidade social. As artes se tornaram um bem útil, de modo contrário à
visão de que seriam ligadas ao luxo e ao adorno, assumindo um significado como bem
de troca e não de uso, mais ligado à vontade de quem o executa do que à de quem o
adquire. Uma consequência dessa nova realidade foi o reconhecimento da dignidade do
trabalho manual e também de artífices e operários que passaram a ser objeto de ações
educacionais, e essas novas condições viriam a ser determinantes para a formação dos
professores de arte.
Este enfoque chegou ao Brasil com a Missão Artística Francesa, cujo
pensamento no campo das artes foi consubstanciado pelo projeto de seu líder Joaquim
Lebreton. Direcionado para um ensino artístico ligado aos fins mercantilistas e baseado
na criação de uma dupla escola das artes do desenho, com a construção de uma escola
de Belas Artes e de uma Escola Gratuita de desenho acoplada a ateliers práticos, este
projeto tinha como questão fundamental a articulação das artes e ofícios, com o objetivo
de abrandar a separação produzida pela educação jesuítica. (NASCIMENTO, 2010).
Sua concepção eliminava as barreiras técnicas, fazendo com que os conteúdos,
procedimentos educacionais e equipe docente fossem intercambiáveis. Estas seriam as
bases do ensino da arte, entendido como o ensino do desenho, no contexto dos
primórdios da promoção da educação pelo Estado no Brasil Império. Porém, a
dicotomia entre as artes e os ofícios não pôde ser totalmente abolida e isto ficou claro
com a posterior manutenção de uma Escola de Belas Artes de caráter elitista e um Liceu
de Artes e Ofícios dirigido às camadas mais pobres da população. (NASCIMENTO,
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2010). Estas iniciativas, que diziam respeito às artes, foram anteriores às primeiras
providências formais para a organização da instrução pública e criaram as vias para a
formação do professor de arte, na denominação Desenho.
Essa foi a base das estruturas que iriam permitir formação aos professores de
arte que, durante o século XIX, eram oriundos da Imperial Escola de Belas Artes ou do
Liceu de Artes e Ofícios. Os professores deveriam ser ao mesmo tempo autodidatas e
academicamente rigorosos. Sua seleção consistia na execução de uma obra acadêmica,
com a avaliação centrada na capacidade de executar o desenho. Os mais habilidosos
seriam direcionados para a escola de Belas Artes e os outros iriam para a escola gratuita
de desenho. Lebreton entendia a ciência do desenho como a base da arte e aqueles que o
ensinavam eram considerados úteis à escola. O bom docente era definido pelo domínio
pedagógico e artístico do desenho. (NASCIMENTO, 2010).
A fundação do Liceu de Artes e Ofícios visou também promover a organização
do ensino do desenho na escola primária e secundária, propiciando um modo de
profissionalização das crianças pobres. Esta instituição iniciou o processo de
escolarização

do

ensino

do

desenho,

principalmente

do

ensino

técnico-

profissionalizante, tendo significado uma política de profissionalização das crianças
pobres a fim de atender às necessidades da industrialização, segundo Nascimento
(2010). O respaldo para as realizações nesse campo estava no projeto de Lei sobre a
instrução pública, de 15 de outubro de 1827, que determinava a obrigatoriedade da
aprendizagem da costura e bordado para as meninas e do desenho dirigido às artes e
ofícios nos Liceus, para os meninos. Para Nascimento, o conhecimento necessário para
o ensino era o que permitia a associação do estudo das Belas Artes com o
aperfeiçoamento dos ofícios e profissões industriais e os professores deveriam ser
capazes de realizar esta articulação, tendo uma sólida formação neoclássica.
Outra via para a formação dos professores de arte é aberta com o processo de
instituição das Escolas Normais no Brasil. A história da organização das escolas
normais foi iniciada com a proposta da instrução popular pela convenção e, no ano de
1795, foi fundada uma Escola Normal em Paris. (SAVIANI, 2009). Durante o século
XIX, países como a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos também estabeleceram suas
Escolas Normais, em um processo relacionado com a institucionalização da instrução
pública no mundo moderno e a extensão do ensino primário a todos os cidadãos. Esta
forma de instrução cresceu nesse período em que aconteceram a consolidação dos
Estados Nacionais e a implantação dos sistemas públicos de ensino. (TANURI, 2000).
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Segundo Saviani (2009), a questão geral da formação dos professores fica
explícita após a independência, momento em que a organização da instrução pública
passa a ser pensada, A Lei das Escolas de Primeiras Letras marcou o inicio desse tempo
ao determinar que os professores fossem treinados pelo método do ensino mútuo,
levantando o problema do preparo didático sem, no entanto, mencionar a questão
pedagógica. (TANURI, 2000). Essa autora afirma que a Lei também determinou o
estabelecimento de exames de seleção para os mestres, embora muitos parlamentares da
época tenham proposto a dispensa das mulheres dessa exigência. Para ela, essas
providências tomadas pelo governo central para o ensino primário e a formação dos
professores tiveram poucos resultados práticos.
As Escolas Normais foram instituídas no Brasil a partir do ano de 1835, com a
criação da Escola Normal de Niterói, um ano após a determinação da responsabilidade
das províncias pela instrução primária pelo Ato Adicional de 1834. Desse modo foi
iniciado um processo de tentativas de organização da formação de professores, com
avanços e retrocessos provocados por críticos como Couto Ferraz, que fechou esta
escola em seu período como Presidente da Província do Rio de Janeiro, estabelecendo o
método dos Professores Adjuntos, no ano de 1849. As demais províncias seguiram o
caminho da criação de escolas normais e Minas Gerais, em 1840, Bahia, em 1841 e São
Paulo, em 1846, foram as próximas. São Paulo terminou por liderar a criação das
escolas normais, tornando-se parâmetro. (SAVIANI, 2009).
Os conceitos sobre a instrução manual foram incluídos no Decreto no 7.247, de
19 de março de 1879, conhecido como a Reforma Leôncio de Carvalho, que representou
a primeira providência do Governo Central para as escolas de formação dos professores.
Segundo Tanuri (2000), o currículo proposto abrangeria disciplinas como língua
nacional e francesa, aritmética, álgebra e geometria, caligrafia e desenho linear, entre
outras. A economia doméstica e os trabalhos em agulha deveriam ter suas noções
ensinadas às moças enquanto que os rapazes receberiam instrução em prática manual de
ofícios. Assinalamos que, dessa forma, ficam bem definidos os campos que iriam
caracterizar a formação dos professores de arte na denominação Trabalhos Manuais.
Fornecida pelas Escolas Normais, esta formação dirigiu-se primeiramente aos
professores do primário. Passa a ser também uma formação do professor de arte do
secundário no ano de 1942, com a Lei Orgânica do Ensino Secundário. Os professores
de arte eram então habilitados em Trabalhos Manuais pela Escola Normal.
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Esses primeiros movimentos ocorridos no campo do ensino da arte e da
incipiente formação de seus professores no Brasil adquirem relevo em nosso estudo ao
considerarmos que o Colégio Pedro II passou a existir nesse mesmo contexto de
organização geral do ensino. Dirigido ao secundário, teve a disciplina de desenho em
seus programas desde o início, passando um longo período sob esta denominação em
seu ensino da arte, com professores formados segundo os parâmetros e possibilidades
então em vigor. Nele, as disciplinas relacionadas com a instrução manual seriam
incluídas a partir do ano de 1943 com o nome de Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica e seus professores tinham formação obtida nos Cursos Normais, como
informa a professora Y:

[...] Minha formação era como professora primária do Instituto de
Educação... por que o Curso Normal te dava essa qualificação... Era
muito puxado na escola normal, os professores saíam trabalhando
muito bem... O Normal era a obrigatoriedade. Por que você recebia
um registro de professora de Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica [...]

O estabelecimento e a expansão das Escolas Normais aconteceram efetivamente
no período entre 1890 e 1932, tendo como parâmetro a reforma da instrução pública do
estado de São Paulo, em 1890. Os reformadores paulistas entendiam que o ensino não
poderia ser eficaz sem a existência de professores bem preparados e com uma base
científica à altura dos problemas da época. Pensavam que esta formação só poderia ser
obtida com Escolas Normais organizadas adequadamente e propuseram reformá-las,
dando ênfase no enriquecimento dos currículos e nos exercícios práticos de ensino, o
que resultou na criação da Escola Modelo, anexa à Escola Normal. Esta reforma
espalhou-se pelo interior de São Paulo e tornou-se referência para outros estados que
enviavam observadores e recebiam missões de professores de São Paulo. (SAVIANI,
2009).
O advento dos Institutos de Educação abriu nova fase na formação dos
professores, considerando-se que as reformas da Escola Normal haviam perdido o
ímpeto após dez anos de República. Estes institutos foram criados para serem espaços
de cultivo da educação, com enfoque no ensino e pesquisa. Segundo Saviani (2009), as
duas iniciativas mais significativas foram o Instituto de Educação do Distrito Federal,
implantado por Anísio Teixeira em 1932, e o Instituto de educação de São Paulo, criado
no ano seguinte por Fernando Azevedo. Anísio Teixeira considerava que as escolas
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Normais encerravam um “vício de constituição” que ele pretendia erradicar. Esse vício
consistia no fato de que elas pretendiam ser escolas de cultura geral e profissional ao
mesmo tempo, falhando nos dois aspectos. A solução proposta expressou-se por meio
do Decreto n. 3.810, de 19 de março de 1932, com a transformação da Escola Normal
em Escola de Professores e a inclusão de disciplinas que procuravam atender às
exigências da pedagogia, equilibrando o currículo profissional, pobre nas Escolas
Normais, com o ensino de humanidades e ciências até então hipertrofiado dessas
escolas.
Quanto à formação de professores para o secundário, nível que correspondia aos
anos finais do atual ensino fundamental e ao ensino médio, apenas no começo do século
XX apareceram as primeiras preocupações com a sua organização. Gatti (2010) afirma
que o modelo de Escolas Normais promoveu a formação de professores para os
primeiros anos do ensino fundamental e a educação infantil até recentemente, quando a
Lei 9.394 de 1996 passou a exigir a formação de nível superior para esses profissionais.
Já os professores do secundário eram profissionais liberais e autodidatas formados nas
poucas universidades disponíveis e, a partir do final dos anos 1930, foi acrescentado um
ano nos programas com disciplinas do campo da educação para a concessão de
licenciatura, em uma formação conhecida como 3+1.
O curso de Pedagogia foi criado em 1939 com o objetivo de formar bacharéis
especialistas em educação e professores para as Escolas Normais em nível médio,
havendo a possibilidade de trabalho em algumas disciplinas do curso secundário. Na
arte, esses professores eram formados pela Escola Normal, com a habilitação em
Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, e também pela Escola Nacional de Belas
Artes, o que fica explícito no depoimento da professora Y:

[...] Qual era a proposta do Pedro II ou do Ministério da Educação?
Era que se fizessem Trabalhos Manuais. E essa formação era dada
pelo curso Normal. Você se formava em Trabalhos Manuais e
Economia Doméstica [...].Concomitante com isto o que eu fazia? Eu
fazia faculdade, UFRJ, que era Desenho e Educação Artística,
entendeu? Começou como Desenho e depois se transformou em
Educação Artística. Então você fazia uma reciclagem. Agora nós
tínhamos esse curso de Desenho, era um curso que foi dividido: Artes
e Desenho. Nós dávamos Matemática, fazíamos prova de Matemática,
quando entramos pra faculdade. Então, ao mesmo tempo nós tínhamos
que fazer desenho de figura humana, nós fazíamos pintura de nu
artístico. Era um curso completo, entendeu?
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O primeiro curso superior para a formação de professores de desenho foi
organizado por Anísio Teixeira e encerrado com o fechamento da Universidade do
Distrito Federal pela ditadura implantada no Brasil entre 1937 e 1945. Aos alunos do
professorado de desenho restou ter aulas de arte na Escola Nacional de Belas Artes e as
disciplinas sobre educação no curso de pedagogia, como única solução para a conclusão
da formação. Depois desses fatos, foram criados cursos de professorado de desenho em
muitas faculdades e universidades, substituídos a partir de 1971 pelos cursos de
educação artística ou de artes plásticas. (BARBOSA, 2008a). Segundo esta autora, esses
cursos tiveram caráter convencional, traço que se mantém até hoje, e a única
experiência inovadora no campo foi idealizada pelo próprio Anísio Teixeira, no novo
Distrito Federal, entre os anos de 1960 e 1965. Tratava-se de um ensino interdisciplinar
de arte que associava o sistema de créditos ao sistema tutorial nos ateliês dos
professores. Foi palco do primeiro encontro de Arte Educação em uma universidade
brasileira antes de ser encerrado e transformado em um departamento de desenho pela
ditadura militar.
Estes foram os meios para a formação dos professores de arte, na vigência das
denominações Desenho e Trabalhos Manuais até a década de 1970, abrangendo,
portanto, um período de cerca de 150 anos. Os primeiros cursos de Licenciatura para
professores de arte foram instituídos no Brasil somente após a Lei 5.692/1971, com o
estabelecimento da Educação Artística como uma área curricular, na forma de uma
atividade nas primeiras séries do primeiro grau, de uma área de estudo nas últimas
séries deste nível e de uma disciplina, no segundo grau. (ROSA, 2005). Neste momento
foi extinta a denominação Trabalhos Manuais e Economia Doméstica.
O movimento Escolinhas de Arte do Brasil havia sido iniciado por Augusto
Rodrigues em 1948, no Distrito Federal. Inspirado no pensamento de Read (2001) e
fazendo a proposta de uma educação através da arte, baseava-se na livre-expressão da
criança. Manteve-se fora do sistema escolar e foi referência para os professores de arte,
especificamente a partir das condições impostas pela Lei 5.692/1971 no que dizia
respeito à formação. Barbosa (2008a) afirma que as Escolinhas de Arte do Brasil,
representadas principalmente por algumas de suas escolas especializadas, tiveram uma
ação multiplicadora no final da década de 1960, tendo influência sobre os professores
que iriam atuar após as mudanças ocorridas em 1971. Para Rosa (2005), concebidas
após o período de perseguição aos educadores da Escola Nova pela ditadura Vargas, as
Escolinhas foram parte das tentativas de reviver o pensamento escolanovista.
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Nesse momento, a Educação Artística foi tornada disciplina obrigatória no 1º e
2º graus e nos cursos de Educação Artística e de licenciatura em artes plásticas, após
1973. Dessas instituições, as mais ativas na formação de professores foram a Escola de
Arte Brasil, a Escolinha de Arte de São Paulo e o Centro Educação e Arte, do Estado de
São Paulo. Do Rio de Janeiro, a Escolinha de Arte do Brasil e o Núcleo de Arte e
Cultura. A Lei 5.692/1971 determinou a inclusão da Educação Artística no currículo
escolar e só posteriormente tratou da formação dos professores para o ensino da nova
disciplina, nas licenciaturas curtas e plenas polivalentes. (COUTINHO, 2008). Para
Barbosa (2008a), o interesse da ditadura em tornar obrigatório o ensino da arte nas
escolas públicas foi dar uma face humanística a uma Lei extremamente tecnicista, que
objetivava profissionalizar os alunos na Escola Média.
Segundo Biasoli (1999), o art. 30 do Capítulo V dessa Lei determinou a
exigência mínima de formação para o professor de Educação Artística. Para o ensino de
primeiro grau, da 1ª à 4ª série, o professor deveria ter habilitação específica de 2º grau.
Da 5ª à 8ª série, habilitação específica de grau superior, no nível de graduação, com uma
licenciatura de 1º grau realizada em curso de curta duração. Ou possuir habilitação
específica obtida em curso superior de graduação correspondente à licenciatura plena.
Ficou criada uma situação na qual os professores habilitados eram os formados nas
Escolinhas de Arte. Mas eles não podiam atuar pelo fato de a Lei exigir o grau
universitário para o ensino a partir da 5ª série, o que a maioria não possuía. A ausência
de opções para a formação universitária fez com que o governo federal criasse, a partir
de 1973, cursos com a finalidade de formar os professores de educação artística.
A Resolução nº 23 do Conselho Federal de Educação, de 23 de outubro de 1973,
afirma em seu artigo 1º que o curso de Educação Artística tem o objetivo de formar
professores para as atividades, áreas de estudo e disciplinas de 1º e 2º graus relacionadas
com o setor da arte. O artigo 2º estabelece que o curso de Educação Artística seja
estruturado como licenciatura de 1º grau, de curta duração, como licenciatura plena ou
ainda como uma mescla das duas modalidades, na dependência da instituição que o
ministrar.
Os professores de arte do Colégio Pedro II foram formados de acordo com os
parâmetros e os usos vigentes em cada fase da história do ensino neste educandário. Na
denominação Desenho, a Imperial Academia de Belas Artes, na República denominada
Escola Nacional de Belas Artes, e o Liceu de Artes e Ofícios nortearam a preparação
dos mestres que, posteriormente, já na denominação Trabalhos Manuais e Economia
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Doméstica, foram instruídos nos Cursos Normais. O documento de identidade
profissional da professora Y 8ilustra esta afirmação.

Figura 1- Registro Profissional de Professora de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica

A mudança de denominação de Trabalhos Manuais para Educação Artística e a
exigência de formação de professores nos novos cursos de licenciatura instituídos pelo
MEC foram consequências da Lei 5.692/71. O corpo docente para o ensino da arte do
Colégio Pedro II era então composto por professores de Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica que possuíam formação obtida nos Cursos Normais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 estabeleceu a
formação a nível superior para os professores, sendo este o parâmetro em vigor
atualmente.

8

A Professora Yolanda Dutra de Medeiros autorizou a sua identificação neste trabalho.
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5 O ENSINO DA ARTE NO COLÉGIO PEDRO II

5.1 Contexto e sujeitos da pesquisa

O Colégio Pedro II, denominado Imperial Colégio de Pedro II na sua fundação,
foi inaugurado em 1838 para o ensino de nível secundário, o equivalente ao atual
período escolar do sexto ao nono ano do ensino fundamental, em seu segundo ciclo, e
ao ensino médio. Sua primeira sede foi localizada na esquina da Rua Larga com Rua do
Valongo, atuais Avenida Marechal Floriano e Rua Camerino. Criado para ser um
educandário de meninos, teve meninas matriculadas em um curto período, do ano de
1883 a 1885, no externato. (DORIA, 1997). Posteriormente, no ano de 1926, o ingresso
de uma aluna abriu o caminho para um número crescente de matrículas de meninas.
Este primeiro colégio, hoje a Unidade Centro I, evoluiu para uma instituição que
conta com quatorze unidades. Além da unidade original, existem atualmente as
unidades Duque de Caxias, Engenho Novo I e II, Humaitá I e II, Niterói, Realengo I e
II, São Cristóvão I, II, III, e Tijuca I e II. No ano de 1984 foi inaugurado o ensino do
primeiro ciclo do ensino fundamental, nas denominadas unidades I. Esta parte do
Colégio Pedro II ficou conhecida como o “Pedrinho” e existe nas unidades Engenho
Novo, Humaitá, Realengo, São Cristóvão e Tijuca. Não foi incluída nessa pesquisa pelo
fato de estar fora do contexto do ensino secundário para o qual foi fundado o Colégio
Pedro II.
De acordo com o regimento interno atualmente em vigor9, o Colégio Pedro II é
uma autarquia federal do MEC, vinculada à secretaria geral, com sede e foro no Rio de
Janeiro. Tem como uma de suas finalidades ser um campo de experiências do ensino de
1º e 2º graus e de aperfeiçoamento de pessoal para a constituição de seu corpo docente,
devendo ainda, de acordo com o artigo 2º, inciso 1º, ministrar ensino de 1º e 2º graus
com o objetivo de “[...] desenvolver a cultura filosófica, científica, literária e artística,
que possa servir de base a estudos mais elevados de formação moral e cívica [...]”. (RIO
DE JANEIRO, 1987, p.2). As outras finalidades incluem a formação intelectual, moral e
9

Mudanças encontram-se em curso na instituição, no momento da redação dessa dissertação. A Lei nº
12.677, de 25 de junho de 2012, alterou a configuração do Colégio Pedro II que passa a integrar a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação. O CP
II é equiparado aos institutos federais para efeito das disposições que regem a autonomia e a utilização
dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de regulação, avaliação e supervisão das
instituições e dos cursos de educação profissional e superior e terá a mesma estrutura e organização dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
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cívica dos adolescentes, a promoção de pesquisa e experimentação pedagógica, a
aplicação de métodos e currículos do ensino de 1º e 2º graus, por iniciativa própria ou
por sugestão do MEC, a difusão dos resultados do aprimoramento de métodos e técnicas
de ensino e a promoção do aperfeiçoamento de seus recursos humanos.
Quanto à organização, o Capítulo II do Regimento dispõe, na Seção II, artigo 3º,
que a estrutura básica do Colégio Pedro II é composta pela Congregação, Conselho de
Curadores e Direção Geral. A Congregação é um órgão deliberativo com funções de
Conselho Superior. É constituída por um Diretor Geral que será seu Presidente,
Diretores das Unidades Escolares, Professores Titulares, representantes da Carreira do
Magistério, um representante dos Professores Eméritos e pelo Secretário de Ensino. O
Conselho de Curadores é um órgão de fiscalização financeira e patrimonial. A Diretoria
Geral representa, coordena, superintende e administra o patrimônio e os interesses do
Colégio Pedro II, segundo o Art. 11, seção IV do Regimento Interno. De acordo com o
Art. 19, a Secretaria de Ensino é o “[...] órgão central de planejamento, supervisão,
acompanhamento e avaliação, registro e controle das atividades de ensino e normas
pedagógicas do Colégio Pedro II” (RIO DE JANEIRO, 1987, p.6). Os Departamentos
Pedagógicos e os órgãos de serviços especiais, ligados aos objetivos do colégio, ficam
centralizados na Secretaria de Ensino. A disciplina Artes Visuais, atual denominação
para o ensino de arte, está vinculada ao Departamento de Desenho e Artes Visuais,
atualmente chefiado por uma professora de Artes Visuais.
O presente estudo foi realizado por meio de análise documental e realização de
entrevistas com professores de diferentes épocas. A análise documental incluiu a
legislação e documentos da instituição já mencionados anteriormente, tais como
programas da disciplina objeto desta pesquisa, em suas diferentes denominações, e
publicações relativas à história do Colégio. Esse material foi obtido no Núcleo
Documentação e Memória do Colégio Pedro II (NUDOM), instância incumbida da
guarda e organização da documentação histórica do Colégio Pedro II.
Localizado na Unidade Centro, na Avenida Marechal Floriano, o NUDOM é um
núcleo institucional de pesquisa interdepartamental que tem como objetivo resgatar,
organizar e divulgar o acervo manuscrito, iconográfico e documental da história e
memória do Colégio Pedro II, visando estimular o trabalho de pesquisa na comunidade
escolar em nível de graduação e pós-graduação. (NUDOM, 2012). O acervo do
NUDOM é composto por Atas da Congregação, Anuários, Compêndios, Decretos e
Leis, Livros de Exames, Livros de Concursos para a Cátedra, Livros de Matrículas,
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Livros de Ocorrências Disciplinares e de Registros. Outros documentos são os Planos
de Estudos e Programas de Ensino, Relatórios e Regulamentos, obras de professores,
periódicos e Teses de Concursos e produção acadêmica atual. O atendimento ao
pesquisador é realizado pela equipe do NUDOM de forma personalizada.
Além das necessárias consultas ao acervo do NUDOM, também foram
consultados documentos cedidos por professores que os mantinham sob sua guarda, o
que facilitou a pesquisa, visto que parte do acervo relacionado com o ensino da arte no
Colégio Pedro II concernente ao período anterior à criação do NUDOM foi perdida.
Nas entrevistas, o objetivo foi abranger o maior período possível, de modo que
se buscou obter informações de professores aposentados, ativos, efetivos e contratados,
que trabalham ou trabalharam apenas no Colégio Pedro II ou também em outras
instituições, privadas ou públicas. Foram formuladas perguntas que permitissem obter
dados sobre sua experiência no Colégio, além das informações necessárias para a
caracterização desses sujeitos. Procurou-se abordar os diferentes contextos do ensino da
arte na instituição, com seus fatores determinantes, bases teóricas, influência da
legislação, iniciativas individuais e dos grupos de professores envolvidos. As entrevistas
foram semi-estruturadas, com perguntas que propiciassem um diálogo aberto e o livre
fluxo de ideias, a fim de se obter a maior quantidade possível de informações.
Foram realizadas 18 entrevistas. Do total de entrevistados, 13 são atualmente
professores de Artes Visuais nas várias unidades da instituição, com ingresso a partir do
ano de 1984. Quatro são os professores aposentados, três deles com idades entre 70 e 80
anos de idade e um, recém-aposentado, com 54 anos. Destes, duas professoras
ingressaram no Colégio Pedro II na década de 1950 para exercer o magistério na
disciplina de Trabalhos Manuais e também em Economia Doméstica. Cabe ressaltar que
dois dos professores, um aposentado e outro em atividade, não foram professores da
disciplina de arte – o aposentado, professor da disciplina de Geografia, foi escolhido por
ter sido aluno nos anos 1940, justamente a fase inicial do ensino de arte com a
denominação Trabalhos Manuais. O outro é professor de desenho e foi entrevistado por
ter estudado no Colégio Pedro II de 1958 a 1964. Outros professores aposentados foram
procurados, mas não tiveram condições de fornecer informações, em razão da idade
avançada ou por problemas de saúde.
A análise dos documentos e as entrevistas foram trabalhadas de modo a
responder às questões da pesquisa, com o objetivo de acompanhar a história da
disciplina dedicada ao ensino da arte no Colégio Pedro II em suas diferentes
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denominações, procurando estabelecer as relações com a legislação e seus fatores
sociais determinantes.

5.2 Trajetória da disciplina

O ensino da arte no Colégio Pedro II tem início já na sua inauguração, com a
denominação Desenho. Foi parte do mais moderno pensamento educacional existente
no mundo àquela época, ligado à inauguração de grandes Liceus de ensino secundário e
ao ensino da arte como forma de modificação do status da atividade manual, da arte e
do artesanato, com conexões com a implantação da indústria. Este ensino da arte como
Desenho esteve presente durante todo o período Imperial e parte da República e, nos
anos 1940, evoluiu para a disciplina de Trabalhos Manuais. Ocorreu uma mudança de
sentido: a disciplina de Desenho continua a existir como o desenho geométrico e de
figura. Porém, o ensino da arte passa a ser considerado como o ensino de Trabalhos
Manuais, representando a segunda denominação da disciplina.
É relevante notar que, à mesma época, aconteciam os Movimentos Escola Nova
e Escolinhas de Arte do Brasil, este último fortemente inspirado no pensamento de Read
(2001), de base psicanalítica e sentido pacifista, voltado para a livre expressão da
criança, segundo Efland (1990). O ensino da arte no Colégio Pedro II não foi, no
entanto, pautado pelas tendências livre-expressionistas. Nele, a denominação Trabalhos
Manuais manteve-se ao longo das décadas de 1940, 1950 e 1960 e foi extinta pela Lei
5.692/1971, passando à denominação Educação Artística. A partir desse momento os
professores de arte procuram o apoio das escolinhas, como descrito por Barbosa (1988),
em uma tentativa de resgate da identidade profissional perdida com as condições
impostas pela legislação que criara a figura do professor polivalente, nas primeiras
graduações em Educação Artística do Brasil, instituídas a partir do ano de 1973.
Ressaltamos, entretanto, que não houve polivalência no Colégio Pedro II, fato
atestado por todos os professores entrevistados e esclarecido por seus depoimentos.
A Lei 5.692/1971 mudou a denominação do ensino da arte de Trabalhos
Manuais para Educação Artística e trouxe, pela primeira vez, a obrigatoriedade do
ensino da arte para nossas escolas. Segundo Barbosa (2005b), este foi o resultado da
colaboração dos legisladores brasileiros com os educadores norte-americanos, nos
conhecidos acordos MEC-USAID, na vigência da ditadura militar. A arte passou a ser
considerada uma atividade curricular, obrigatória, entretanto sem as características
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plenas de uma disciplina. Posteriormente, a abertura política da segunda metade dos
anos 1980 permitiu a elaboração da Constituição de 1988 e, na década seguinte, foi
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Essa Lei
manteve a obrigatoriedade do ensino da arte tornando-a uma disciplina – Artes Visuais
– baseada, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, na ideia de
reunir o fazer artístico, a crítica de arte e a contextualização histórica, sendo esta a
denominação atual.

5.2.1 O Ensino da Arte na Denominação Desenho

A pesquisa sobre o ensino da arte na denominação Desenho foi baseada na
legislação da época e nos programas dessa disciplina, do ano de 1850 a 1942, obtidos no
NUDOM. O material original não pode ser manipulado rotineiramente por questões de
conservação, razão pela qual a instituição disponibiliza para o pesquisador o trabalho
“Programa de Ensino da Escola Secundária Brasileira”, organizado por Vechia e Lorenz
(1998), com cópias dos programas originais. Não foi possível encontrar professores ou
alunos que tivessem vivenciado o ensino da arte sob esta denominação, não havendo
depoimentos sobre o assunto neste trabalho.
No início do século XIX o ensino da arte era o ensino do desenho. A capacidade
de retratar a vida com fidelidade era a habilidade esperada e requerida dos artistas e o
desenho era considerado a linguagem básica e necessária para a concretização dessa
função. O registro de imagens de pessoas em retratos, a pintura de paisagens e de
naturezas mortas estavam assentados na capacidade de desenhar. Por outro lado, as
necessidades da indústria que surgia e se espalhava pelo mundo incluíam o desenho de
máquinas e de produtos, com esquemas, planos e projetos. Essa foi a época da invenção
de inúmeros produtos que até hoje são utilizados e o desenho geométrico, com sua razão
e precisão, teve neste campo larga aplicação. Naquele tempo, o desenho foi proposto
por autores como Rousseau e Pestalozzi como um instrumento pedagógico eficiente e
esta visão inspirou realizadores e legisladores pelo mundo. (EFLAND, 1990).
Seu ensino teve início no Brasil com a reforma proposta pelo Marquês de
Pombal e, segundo Barbosa (2005a), no ano de 1800 já existia uma Aula Régia de
desenho no Rio de Janeiro. Esta aula foi instituída pela Carta Régia de 20 de Novembro
de 1800, tendo como professor Manoel Dias de Oliveira. (DORIA, 1997).
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A chegada da Missão Artística Francesa inicia um período de projetos e
tentativas com o objetivo de encerrar a visão elitista quanto à arte, modificando a
posição do trabalho manual na sociedade e facilitando a educação para o mundo do
trabalho, de crianças sem recursos. (NASCIMENTO, 2010). É no contexto de uma
sociedade em mutação, recém-independente e iniciando a formação de suas instituições
que o Imperial Colégio de Pedro II é criado com o objetivo de se constituir como um
parâmetro para a organização do ensino secundário na Capital do Império e para as
demais instituições de ensino deste nível.
A disciplina de Desenho do Colégio Pedro II tem seu início registrado no
Regulamento nº 8, de 31 de janeiro de 1838. Nesse documento estão os Estatutos para o
Colégio Pedro II, decretados pelo Regente Interino, em nome do Imperador Dom Pedro
II. O Título III, “do ensino”, traz, no Capítulo XIX, “Do objeto do ensino”, no Art. 117,
as tabelas com os estudos do Colégio. O Mapa das Lições (Anexo 2) especifica as aulas
semanais, incluídas as de Desenho.
Segundo Haydar (2008) o período da Regência, momento da inauguração do
Colégio Pedro II, foi um tempo de grande efervescência política, durante o qual as
propostas para a educação foram debatidas constantemente no Legislativo. As decisões
que diziam respeito ao Colégio Pedro II eram expressas na forma de Decretos-Lei,
configurando uma profusa documentação.
O primeiro professor da disciplina Desenho foi Araújo Porto Alegre (Anexo 3),
escritor, político, pintor de formação acadêmica e caricaturista. Aluno de Debret na
Imperial Academia de Belas Artes, posteriormente percorreu a Europa a fim de
aperfeiçoar seus estudos artísticos. (DORIA, 1997). Lecionou no Colégio Pedro II por
cerca de um ano e posteriormente dirigiu a Imperial Academia de Belas Artes, tendo
promovido uma das tentativas de modernização desta instituição que então mantinha um
ensino da arte considerado elitista e excessivamente acadêmico.
Os programas da disciplina permitem compreender a natureza do ensino
proposto. O Programa de Exame para o ano de 1850 (RIO DE JANEIRO, 1850) traz os
pontos da disciplina Desenho para o primeiro ano. Sob o nome Desenho Linear, são
exigidos o desenho dos diferentes tipos de ângulos e de figuras geométricas. O
programa de ensino elaborado em 1878 inclui, no primeiro ano, o desenho
geométrico à vista, com a definição do ponto, linhas e algumas figuras geométricas,
sem o auxílio de instrumentos de precisão. Os cinco tons de desenho, a explicação e
exercícios de claro/escuro, da esfera, cilindro, prisma e florões também são ministrados.
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O segundo ano tem o aprofundamento dessa matéria. O terceiro ano apresenta o
desenho geométrico executado com o auxílio de instrumentos e a resolução de
problemas de desenho geométrico, perspectiva linear e das sombras projetadas. A
segunda turma, do quarto ao sétimo ano, tem como tarefa a cópia de qualquer modelo.
O livro indicado é o “Compêndio de Dezenho Linear”, do Professor Paulino Martins
Pacheco.
Este desenho geométrico estava relacionado com as aplicações na indústria, em
projetos nos quais o raciocínio preciso e matemático fosse necessário. É, em nosso
entendimento, a expressão das tentativas de fazer com que a arte tivesse uma aplicação
prática na vida das pessoas, oferecendo a possibilidade de um ofício, o que não era o
objetivo específico do Colégio Pedro II. Ainda assim é possível notar a influência dos
programas de desenho do Liceu de Artes e Ofícios, com suas pranchas de Vítor
Meireles (NASCIMENTO, 2010), na disciplina Desenho deste colégio.
No programa para o ano de 1882, sob o título Artes Liberaes, o ensino de
desenho inclui, na primeira turma, o Desenho Linear, com seus elementos e sua divisão
em linear à vista e linear geométrico, sem o auxílio de instrumentos de precisão. Na
segunda turma, do 2º ao 4º ano, a representação de corpos de formas simples, com os
mosaicos e os ornatos industriais, a perspectiva linear e sombras projetadas e a
explicação e o traçado das cinco ordens de arquitetura e ornatos arquitetônicos. A
terceira turma, do 5º ao 7º ano, tem o Desenho Imitativo, de paisagem, frutas, flores e
animais, a lápis ou a esfuminho e a figura humana, com a cabeça, tronco e
extremidades, a esfuminho e a traço. O livro indicado é o de Martins Pacheco,
provisoriamente.
Os programas não sofrem alterações com a chegada da República, momento em
que o Imperial Colégio de Pedro II tem seu nome alterado para Instituto Nacional de
Instrução Secundária e, no ano seguinte, Gymnasio Nacional (GABAGLIA, 2009), só
retornando ao nome do patrono em 1911, como Colégio de Pedro II. (DORIA, 1997) O
Programa de Ensino para o ano de 1892 (Anexo 4) foi organizado pelo Plano de
Reforma de 8 de novembro, Art. 6º do Regulamento de 22 de Novembro de 1890.
Apresenta o ensino do desenho em “Artes”, fato que se repete em 1893. O padrão
descrito é mantido, sem a referência a “Artes”, mas com inclusões como o uso de
modelos em gesso para cópias de flores e frutos, no programa para o ano de 1898.
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O ensino da arte na denominação Desenho segue até o ano de 1942, quando é
criada a disciplina de Trabalhos Manuais10. A entrevista concedida pelo professor C
fornece uma visão do ensino do desenho no início da década de 1940:
(em) Desenho, eu fui aluno de dois professores, o professor Sabóia,
que era um cearense, um grande artista, e o Jurandir Paes Leme, que
se tornou depois diretor lá do internato... Desenho era desenho
mesmo. Eu lembro que eu aprendi... a fazer números certinhos,
bonitos, aqueles padronizados com o Sabóia. O Sabóia fazia desenho
pra gente, paisagem e tal...

5.2.2 O Ensino da Arte na Denominação Trabalhos Manuais.

Os Trabalhos Manuais existiam como disciplina desde o século XIX, inclusive
como matéria integrante da formação dos professores nas Escolas Normais. Segismundo
(1939) afirma que a evolução da educação no Brasil tornou este ensino foco da atenção
de educadores como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, que o aplicavam em
escolas na Bahia, no ano de 1924, e no Distrito Federal, em 1927, respectivamente. Este
autor faz referência à Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, que decretou
a obrigatoriedade do ensino dos Trabalhos Manuais, em seu Art. 131 11.
No Colégio Pedro II, a disciplina de Trabalhos Manuais passa a existir apenas
com o advento da Lei Orgânica do Ensino Secundário, o Decreto-Lei no 4.244, de 9 de
Abril de 1942. De acordo com Romanelli (2010), esta Lei foi um reflexo do momento
político pelo qual passava a sociedade brasileira, com o autoritarismo e o populismo do
Estado Novo. Para ela, isto estava claro na exposição de motivos do então Ministro da
Educação, Gustavo Capanema, que considerava que os pilares do ensino secundário
deveriam ser a formação de uma sólida cultura geral e a acentuação da consciência
patriótica e humanística. Essa autora afirma que a lei reforçava a tradição de um ensino
secundário acadêmico, propedêutico e aristocrático e acrescentava o elemento novo que

10

A disciplina Desenho foi mantida no Colégio Pedro II até a atualidade, com programas relacionados
com os existentes naquele momento em que Trabalhos Manuais passou a ser a denominação para o ensino
da arte.
11
“A Educação Física, o Ensino Cívico e o de Trabalhos Manuais serão obrigatórios em todas as escolas
Primárias, Normais e Secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada
ou reconhecida sem que satisfaça àquela exigência.” (BRASIL, 1937. Apud SEGISMUNDO, 1939. p.12)
A monografia de Segismundo encontra-se em separata do Volume IX do Anuário de Colégio Pedro II e
antecede em três anos a Lei Orgânica do Ensino Secundário, o Decreto-Lei no 4.244, que determinou a
inclusão da disciplina de Trabalhos Manuais no ensino secundário.
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consistia em estimular uma ideologia política baseada em um patriotismo e
nacionalismo de cunho fascista. O Art. 22 da Lei determinava a organização em dois
ciclos: o primeiro seria o ginasial e o segundo ficaria dividido em clássico e científico,
sem qualquer caráter de especialização. Este ensino tinha um claro cunho humanístico e
de cultura geral, além de uma preocupação enciclopédica, com praticamente as mesmas
disciplinas em todas as séries. Para Romanelli, (2010) seu objetivo era exclusivamente
dar acesso ao nível superior.
Efetivamente, o ensino da arte com a denominação Trabalhos Manuais foi
iniciado no ano de 1943 no Colégio Pedro II. O Decreto-Lei nº 4.244 determinou que o
curso ginasial deveria compreender as seguintes disciplinas: nas Línguas - Português,
Latim, Francês e Inglês. Nas Ciências - Matemática, Ciências Naturais, História Geral,
História do Brasil, Geografia Geral e Geografia do Brasil. Nas Artes - Trabalhos
Manuais, Desenho e Canto Orfeônico. O depoimento do ex-professor e ex-aluno C, que
ingressou na década de 40 como aluno, matriculado no primeiro ano ginasial, confirma
a existência da disciplina Trabalhos Manuais no referido ano:

[...] havia os Trabalhos Manuais, eu não me lembro bem o nome da
matéria, eu acho que era Trabalhos Manuais e a gente lidava com
serraria, fazia caixas, pregava, fazia coisas de madeira, entendeu?
Isso no primeiro e segundo ano, me parece... Não era Artes, era
Trabalhos Manuais o nome da cadeira e realmente o que a gente fazia
era pregar madeira, fazer caixinha, serrar, fazia isso tudo.

O Art. 11 da Lei nº 4.244 trata da seriação das disciplinas e localiza os Trabalhos
Manuais nas duas primeiras séries do ginásio, juntamente com Desenho e Canto
Orfeônico, no item Artes. Nas duas últimas séries, seguem apenas Desenho e Canto
Orfeônico. Na terceira e quarta séries, o Título III, que enfoca o ensino secundário
feminino, determina a inclusão da disciplina de Economia Doméstica, no conjunto de
uma orientação metodológica geral que afirma considerar a natureza da personalidade
feminina e a missão da mulher no lar. O Capítulo II da Lei trata dos cursos Clássico e
Científico e traz, no Art. 12, em Arte, apenas a disciplina de Desenho.
Pelo disposto na referida Lei, vê-se que o ensino de Trabalhos Manuais era
entendido como parte do ensino das Artes. Esta disciplina foi associada ao ensino de
Economia Doméstica, criado para atender às crescentes matrículas de meninas nas
escolas, processo iniciado no final da década de 1920, fornecendo instrução nas
questões concernentes ao lar, como sua administração econômica e seu manejo nos
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problemas práticos diários. A Professora N, admitida no colégio Pedro II no ano de
1957 para a unidade Humaitá e transferida para a Unidade Tijuca no ano seguinte, faz
referência às disciplinas: “É, lá então naquela época era assim, Trabalhos Manuais e
Economia Doméstica, e aí eu fiquei dando aula das duas disciplinas, né? Eu tinha duas
matrículas”. Quanto ao nome da disciplina para a qual foi admitida no Colégio Pedro II
e à formação para o seu ensino, ela diz:
De Artes, no caso era Trabalhos Manuais ‘né?’ Como eu tinha feito
Normal, eu tinha registro de Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica. Então eu podia dar todas as matérias do primário e no
ginásio podia dar essas duas matérias. Aí eu entrei dando, começando
com Trabalhos Manuais.

A professora Y também menciona a formação necessária, à época, para o
magistério dirigido à disciplina de Trabalhos Manuais. Aborda também as diferenças
entre o entendimento do conceito de formação do passado e do presente:
Então, a maioria das pessoas eram professoras primárias e eram
altamente competentes naquilo a que se propunham.” [...] Qual era a
proposta do Pedro II ou do Ministério da Educação? Era que se
fizessem Trabalhos Manuais. E essa formação era dada pelo curso
Normal. Você se formava em Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica.” [...] [...] “Aliás, tenho dois registros. Um de Trabalhos
Manuais e Economia Doméstica, outro de Trabalhos Manuais e
Desenho.” [...] “Tinha especialista, eram especialistas, não com a
conotação que tem hoje o nome de especialista, você precisa fazer um
curso especial de tantas (horas), o meu é de 460 horas, uma coisa
assim. Era um curso grande que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas.
Mas eu vou te falar uma coisa, elas eram especialistas em quê?
Bordavam maravilhosamente bem, quando não existia bordado à
máquina entendeu? Não se comprava quase nada bordado à máquina,
era quase tudo feito à mão. Elas ensinavam aquelas meninas a bordar.
Uma era especialista em couro, trabalhava em couro, outra era em
macramê.

Sobre o programa de Economia Doméstica dialogam os entrevistados N e C, até
que surge a lembrança. Esclarece N:

Ah! Lembrei! Tinha aula de etiqueta, era para meninas. Elas
aprendiam a servir a mesa à francesa, a como se apresentar na
sociedade, como arrumar uma mesa. Tinha uma professora que dava
umas aulas práticas. Então levava um faqueiro de prata, taças, um
monte de coisas e as alunas tinham que mostrar o que tinham
aprendido. (risos) Hoje em dia tem umas escolas que oferecem essas
aulas, extra. Como Receber. Ah! Tinha até um livro de etiqueta.

71
Os programas para o ensino da arte ministrado no Colégio Pedro II, assim como
os das demais disciplinas, deveriam ser seguidos por todas as escolas de ensino
secundário do país. Este lugar de padrão, no sentido de parâmetro, encontra-se explícito
na legislação correspondente. A Portaria Ministerial nº 14, de 7 de janeiro de 1946,
(Anexo 5) expede os programas de Economia Doméstica e suas respectivas instruções
metodológicas, determinando sua execução no curso ginasial do ensino secundário. A
Portaria nº 614 do Ministério de Estado da Educação e Saúde, de 10 de maio de 1951,
(Anexo 6) determina em seu Art. 1º que os programas das disciplinas lecionadas no
Colégio Pedro II serão elaborados pela sua Congregação e expedidos pelo Ministro da
Educação e Saúde. O Art. 3º diz que os programas aos quais se refere a presente portaria
serão adotados por todos os estabelecimentos de ensino secundário do país. A Portaria
considera que o órgão técnico normal de que dispõe o governo para propor programas
do curso secundário é a Congregação do Colégio Pedro II e faz referência ao fato de que
esta é composta por professores catedráticos, admitidos por concursos de títulos e
provas. Lembra que o Colégio Pedro II é, por tradição, o estabelecimento padrão do
ensino secundário. (BRASIL, 1951).
A Portaria nº 966, de 2 de outubro de 1951, aprova os programas elaborados
pela Congregação do Colégio Pedro II. (Anexo 7). As instruções Metodológicas para a
disciplina de Economia Doméstica na 3ª série ginasial estabelecem como seu objeto a
vida em família e o papel que nela compete à mulher, além da necessidade da economia
doméstica e dos estudos que comporta. A proposta de separação do ensino de Trabalhos
Manuais e Economia Doméstica entre meninos e meninas teve repercussões e
interpretações da parte dos professores do Colégio Pedro II, como é possível constatar
com as palavras dos entrevistados N e C:

C: Economia Doméstica só era dada pras turmas de alunas, por isso
lá no internato não existia, por que só tinha homem. Era terceiro e
quarto ano.
N: [...] teve uma época em que eles quiseram também dar
separadamente trabalhos masculinos e trabalhos femininos e a gente
até foi um pouco contra isso por que era uma coisa assim, ah, os
meninos, [...] certos artesanatos eram mais femininos, entendeu?
Outros mais masculinos, então separava. Então como nós éramos em
dupla, uma parte ficava com as mulheres, uma parte ficava com os
homens. Só que nós professoras éramos todas mulheres, então... era
um preconceito, né? E aí não achamos isso bom.[...]
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O programa da disciplina de Trabalhos Manuais foi especificado nas Instruções
Metodológicas expedidas pela Portaria Ministerial nº 557, de 16 de Novembro de 1945.
Estas instruções estabelecem que os Trabalhos Manuais no ensino secundário não têm
objetivos profissionais ou ligação com as atividades industriais, apresentando um
objetivo essencialmente educativo. Mas não representam uma mera atividade ou
exercício de manualização, devendo estar baseados nos princípios psicológicos
estabelecidos com clareza. Afirmam que o primeiro desses princípios diz que o trabalho
com as coisas, observando a aplicação dos diferentes tipos de materiais e a ação do
trabalho, faz com que os adolescentes possam passar do caráter egocêntrico e fabuloso,
próprio da infância, para a objetividade e realismo do mundo adulto. Outro princípio
seria a visão de que o trabalho deveria ser considerado uma fonte de satisfação
intelectual e de exercício do bom gosto. A precisão no trabalho não exclui, antes disso,
solicita a ação integral da personalidade, com as aptidões e capacidades de quem o
executa. Estes conceitos são acrescidos da ideia de que o processo natural de
aprendizagem está na própria atividade do aluno, o que seria atendido especificamente
pelos Trabalhos Manuais, mostrando a eficácia do ensino ativo.
Segundo as Instruções Metodológicas, estes princípios deveriam ser postos em
prática em um sistema de projetos, em acordo com a vontade ou com a concordância do
aluno. Quanto aos materiais, deveriam ser utilizados a madeira, o metal e a massa
plástica.
Os conceitos propostos pelas Instruções Metodológicas estão presentes no
ensino de Trabalhos Manuais do Colégio Pedro II, como é possível verificar no
depoimento de Y. Essa professora também rebate as críticas dirigidas a uma alegada
falta de criatividade nesta disciplina, o que a afastaria da arte:

[...] programa que era dado com madeira, o menino aprendia a fazer
coisas com aquela serrinha tico-tico, aprendia a trabalhar, aprendia a
esculpir. Como que não existia um homem criador se formando ali?
... Existia, porque ele bolava o trabalho dele... ele fazia o projeto, ele
dizia “eu quero aqui que faça tal coisa... entendeu?

O relato da professora N e a figura 2 permitem visualizar as aulas, de acordo
com o programa:
Trabalhos Manuais era assim, tinha trabalho de madeira, trabalho em
metal e trabalho de couro [...] então era assim, bem determinado.
Tinha aquele programa certo, marcador de livro de madeira, de metal
(risos). Aí tinha a serrinha tico-tico... lixa pra metal [...] depois a
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gente foi introduzindo o artesanato... essa época...Tinha também
bordadinho... alguma coisa assim de rococó... mas aí já era Economia
Doméstica... época em que... antes da Educação Artística, era mais de
artesanato.

Figura 2- Trabalhos Manuais. Marcador de Livros. 1958.

Os parâmetros apresentados na proposta de programa para a disciplina Trabalhos
Manuais estão em acordo com o pensamento de Runkle e Woodward, que no século
XIX propuseram o treinamento manual como modo de educar a mente nos Estados
Unidos da América, inspirados pela exibição russa na exposição internacional da
Filadélfia, em 1876. (EFLAND, 1990). Naquele tempo, os objetivos estavam
relacionados com a necessidade de educar as populações desassistidas, incluindo
americanos pobres e imigrantes. Este treinamento manual fora mencionado por Corinto
da Fonseca (Apud SEGISMUNDO, 1939. p.6) como um “meio educativo geral, uma
orientação educativa e didática, visando tornar mais eficiente o ensino.”
O programa proposto pela legislação brasileira para o secundário incorpora os
princípios filosóficos da disciplina de Trabalhos Manuais, vinculando-os à pedagogia e
cuidando de separá-los de uma aplicação prática e imediata. De um ponto de vista
teórico, trata-se da arte entendida como fazer e como conhecer, de acordo com Pareyson
(2001). O fato de aproximar-se mais de um fazer com arte do que propriamente do fazer
arte, como define este autor, explica o preconceito dirigido a esta disciplina ao longo do
tempo. Não seria enquadrada, de acordo com Gombrich (1999), na pretensão de uma
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arte com A maiúsculo, não possuindo a relevância de uma arte acadêmica, de acordo
com esse pensamento.
As Instruções Metodológicas de Trabalhos Manuais expedidas pela Portaria nº
557 de 1945 (BRASIL, 1945) abordam a questão do respeito pelas profissões manuais e
artísticas ao afirmar : “Por igual, não deverá o professor desprezar as oportunidades que
se apresentarem para explicar os ramos e tipos de trabalhos acentuando sempre a
dignidade das profissões manuais e artísticas, quando proficientemente exercidas.”
(BRASIL, 1946, p. 291).
Porém, a realidade no relacionamento com os demais professores e a própria
instituição continha o preconceito que os legisladores pensaram evitar. Esta constatação
está respaldada pelos depoimentos das professoras Y e N, que ingressaram no Colégio
Pedro II com formação Normal, para o magistério na disciplina de Trabalhos Manuais.
Y relata que os professores das demais disciplinas eram convidados anualmente para as
exposições promovidas pelas professoras de Trabalhos Manuais, porém jamais
comparecendo. O depoimento dessa professora permite compreender o longo esforço
para manter posição em um contexto desfavorável. Em diversos momentos faz
referência, com ênfase, ao orgulho de ter sido professora de Trabalhos Manuais. Afirma
ela:
[...] “nós fazíamos os trabalhos, mas só ia ver a exposição quem? Os
pais é que iam. A gente fazia sempre no fim do ano. Mas era difícil
um diretor geral se dignar a sair da sua pompa e circunstância e bater
em uma unidadezinha calhambeque, daquelas para inaugurar uma
exposição, tem dó que não vai, né? Eram todos catedráticos, olha a
distância que tinha de uma professora de Artes, de Trabalhos
Manuais, para um catedrático de renome no Rio de Janeiro. É uma
distância grande! Então eles não iam mesmo.
[...] Só os trabalhos manuais, não. Hoje em dia existe preconceito
dos outros professores. Está melhorando com relação à Educação
Artística ou às Artes Visuais. Porque eu me lembro, assim como me
perguntaram: aqueles trabalhinhos são vocês que produzem? Eu
também senti esse preconceito com a minha pessoa quando o
professor de... Eu tinha feito um trabalho de Ciências, naquela
época. Eram umas flores com uns insetos... Eram crianças pequenas
de 5ª série, 6ª série ... e o cara: ‘ah, vocês é que fazem aqueles
trabalhinhos no corredor, daquele corredor cheio de trabalho, é?

O lugar preparado para as aulas de Trabalhos Manuais na Unidade Tijuca, nos
fundos da construção, pode ser considerado um exemplo da visão da instituição sobre a
disciplina. Segundo a professora N:
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Tinha o Forte Apache né? Era lá na Tijuca e tinha uma parte assim
que... entrando, tinha as salas, as salas de aula e tudo e lá no final,
depois da quadra, tinha uma sala que era o Forte Apache. Era de
madeira né? Era feito um forte mesmo (risos). Casinha de índio.

A professora Y também faz referência às instalações destinadas aos Trabalhos
Manuais:

[...] só que, na hora em que quiseram ampliar a escola, eles fizeram o
quê? Puseram os professores de Trabalhos Manuais dando aula lá
num galpão, que era a antiga garagem. Dividiram com alguma coisa?
Não, você dava aula aqui de um lado e do outro lado tinha aula de
Desenho, eram sempre os professores de Desenho, de Artes e de
Educação Física, consideradas talvez naquela época as menos nobres
disciplinas...

As Instruções Metodológicas de Trabalhos Manuais (BRASIL, 1945, p. 291)
mencionam o aspecto de que muitos exercícios deverão estar relacionados com lições de
outras disciplinas e os projetos poderão ser combinados com os outros professores,
sendo elaborados trabalhos como “pequenos aparelhos nas Ciências Naturais,
construção de modelos para desenho, descrição dos trabalhos nas aulas de
linguagem...”. Os professores de Trabalhos Manuais deveriam coordenar noções
teóricas e práticas, utilizando-se das demais disciplinas e também ficando a serviço
delas. Segue a professora Y:

Eu fazia mapa! Eu fazia quebra-cabeça de mapa para criança, coloria e
depois passava a serrinha tico-tico e dividia os estados brasileiros para
fazer um joguinho. Será que nós não estávamos ajudando à
Geografia? A minha colega Gilza, que era de Geografia, ficava
encantada e dizia: - puxa, que maravilha, seus alunos são os melhores
em Geografia! - Isso ajudava o professor e era a interdisciplinaridade
que estava surgindo.

Segismundo (1939) entende que os Trabalhos Manuais constituem a disciplina
de integração e unicidade da educação, intervindo em quase todas as outras,
melhorando-as e completando-as. Para ele, este ensino seria também uma resposta à
tendência à elitização na educação e, praticado desde a escola primária, constituiria uma
ocupação agradável e não imposta, que faria com que os alunos compreendessem que
não existiriam diferenças entre eles, não havendo pobres ou ricos, pretos ou brancos,
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mas brasileiros sendo preparados, pelos mesmos professores e processos, para a vida
individual e coletiva.
As palavras da professora Y ligam a realidade do ensino do Colégio Pedro II a
esses aspectos previstos pelos propositores do ensino dos Trabalhos Manuais:

Então eu via nas colegas um mérito enorme, por que elas pegavam
aquelas crianças... crianças que precisavam de dinheiro... que
produziam artesanalmente para vender em feiras hippies que estavam
começando a surgir, para vender para os familiares, ou o patrão do
pai, o patrão da mãe, entendeu?... vendiam para os próprios
professores e faziam uma fonte de renda daquilo, muito bonita até.

O retorno à normalidade após o período ditatorial iniciado em 1937 foi
consubstanciado em uma nova Constituição, pautada pelo espírito liberal e democrático,
promulgada no ano de 1946. Esta carta determinou que caberia à União legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional e distanciou-se da Constituição de 1937 quanto
ao direito à educação e ao papel do Estado no seu provimento, aproximando-se, assim,
da constituição de 1934, inspirada nos princípios propostos pelos pioneiros. A doutrina
elaborada pela Carta de 1946 foi a base para a formação de uma comissão de
educadores com o objetivo de estudar e elaborar um projeto de reforma geral da
educação nacional. Este projeto deu entrada na Câmara Federal em 1948 e tramitou por
13 anos, até ser votado como a Lei 4.024, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em
dezembro de 1961. (BRASIL, 1961).
A nova Lei representou um avanço para a unificação do sistema escolar e sua
descentralização, mas não foi capaz de impedir que, em um tempo em que acontecia a
expansão do capitalismo industrial no Brasil, a educação escolar se mantivesse restrita a
uma mentalidade pré-capitalista. (ROMANELLI, 2010). No ensino escolar da arte, não
resultou em modificação na denominação ou metodologia, tendo sido mantidas as
disciplinas de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, agora incluídas no conceito
de Práticas Educativas.
A Lei 4.024/61 estabeleceu em seu Art. 44º que o ensino secundário admitisse
variedade de currículos, de acordo com as matérias optativas preferidas pelos
estabelecimentos. O Parágrafo 2º afirma que entre as disciplinas e práticas educativas de
caráter optativo no 1º e 2º ciclos deveria ser incluída uma vocacional, de acordo com as
necessidades e possibilidades locais. O conceito de Prática Educativa criado por essa
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Lei incluía Trabalhos Manuais, Economia Doméstica, Educação Física e Canto
Orfeônico.
A Comissão de Ensino Primário e Médio do Conselho Federal de Educação faz,
em seu Parecer nº 131, de 30 de julho de 1962, a distinção entre disciplina e prática
educativa. Assim, disciplina diria respeito às atividades escolares destinadas à
assimilação de conhecimentos sistematizados e progressivos, passíveis de mensuração,
sendo condição para o prosseguimento dos estudos. Práticas educativas abrangeriam as
atividades que deveriam atender às necessidades de ordem física, artística, cívica, moral
e religiosa do adolescente, tendo ênfase na maturação da personalidade, com a formação
de

hábitos

correspondentes,

embora

implicassem

a

assimilação

de

certos

conhecimentos. (BRASIL, 1962).
O Regulamento Geral do Colégio Pedro II, (Anexo 8) publicado através da
Portaria nº 597 de 28 de agosto de 1968, determina, no Art. 43, que no curso secundário
será ministrado o ensino de disciplinas obrigatórias, facultativas e optativas. O Art. 49
faz referência à organização das disciplinas em Departamentos: Português e Literatura;
Línguas Clássicas; Línguas modernas estrangeiras; Matemática e Desenho; Ciências
Naturais; Ciências Sociais e Filosofia; Práticas Educativas. (Trabalhos Manuais,
Educação Física, Canto Orfeônico e Economia Doméstica). O Capítulo II – “Do Ano
Escolar”, em seu Art. 59, reserva, dos dias de trabalho escolar efetivos, 24 horas
semanais obrigatórias para o ensino de disciplinas e práticas educativas. Outro aspecto
formal é a questão da avaliação, abordado no Capítulo XIV – Dos Exames de
Suficiência, que dispõe no Artigo 49 que as duas provas parciais serão escritas, salvo as
de Desenho, Trabalhos Manuais e Canto Orfeônico, que serão práticas.
O Plano de Estudos das Disciplinas12 que Integram o Departamento de Práticas
Educativas do Colégio Pedro II (Anexo 9) é dirigido a Canto Orfeônico, Educação
Física e Trabalhos Manuais Femininos e Masculinos. Sobre os Trabalhos Manuais, em
Considerações Gerais é dito que este ensino deveria ser ministrado a todas as séries do
curso ginasial, sendo obrigatório na primeira e segunda séries e facultativo na terceira e
quarta, no chamado Clube das Artes. O Plano de Trabalho para o ano de 1962
13

propõe que no ciclo ginasial sejam ministradas as artes masculinas e femininas na

primeira e segunda série. (Anexo 10) Em Artes Masculinas estão listados, na primeira
série, a iniciação à pintura e noção de espaço e cor. Noção de forma (modelagem),
12
13

Datilografado e sem data, parte do acervo cedido por uma das professoras.
Elaborado por comissão constituída para este fim e dirigido ao Diretor do Departamento.
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cartonagem (figura 3), rudimentos de instalações elétricas e cortiça. Na segunda série,
iniciação de trabalhos em madeira. Em Artes Femininas, Trabalhos de agulha (bordado),
com suas variações, para a primeira e a segunda série.

Figura 3- Trabalhos Manuais. Ventarola. Trabalho de Cartonagem. 1958.

Indagada sobre o conteúdo da disciplina Trabalhos Manuais no período em que
foi aluna, a entrevistada A, professora admitida em 1984 e aluna do Colégio Pedro II
nos anos 1960 responde, comprovando a existência desta disciplina até o final dos anos
1960:

[...] Fui... (aluna) 68, 65, 66, 67 mais ou menos, por aí, até essa data
mais ou menos. E era (disciplina de) Trabalhos Manuais, artes eram
Trabalhos Manuais. ...Nós fazíamos bolsa de couro, aí queimava né?
... esqueci o nome daquele ferrinho. Pirógrafo! ... E também
trabalhávamos com vela,... com couro, acho que era a moda hippie,
né? ... Como é o nome daquilo? Gravura! Gravura, exatamente, então
eram trabalhos... para enfeitar a casa é... gesso, pintura em gesso com
aquele negócio dourado, né? A única coisa de utilidade eram as
bolsas. ... o restante era tudo para ornamentar a casa.” [...]

O professor P, ex-aluno nos anos de 1958 a 1964, fala de sua lembrança sobre
Trabalhos Manuais, comparando com o ensino contemporâneo de Artes Visuais no
Colégio Pedro II:

O que eram Trabalhos Manuais? Pras meninas um pouco de corte e
costura, ensinava a fazer molde de roupa... peças em madeira, era
legal. A gente aprendia a mexer com aquarela, com guache... fazia
mais ou menos alguns trabalhos que vocês fazem (hoje) em artes.
Mas não (era)... história da arte, não era isso. Era ensinar... a mexer
com uma serra tico-tico, fazer umas pecinhas de madeira...
bonequinho articulado...
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 4.024 (BRASIL, 1961),
sancionada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart, foi uma
consequência dos tempos de abertura e democracia expressos na Constituição de 1946.
E esses tempos de democracia logo seriam encerrados, dando lugar à ditadura militar
que determinaria os rumos do país por 21 anos. A disciplina de Trabalhos Manuais e
Economia Doméstica foi mantida como denominação para o ensino da arte até o ano de
1971, quando foi extinta pela Lei 5.692/1971. Esta Lei tecnologicamente orientada e
profissionalizante traz, pela primeira vez, a obrigatoriedade do ensino da arte nas
escolas, agora com a denominação Educação Artística. (BARBOSA, 2005b) Para esta
autora, as artes passam a ser, aparentemente, a única matéria relacionada com as
humanidades e o trabalho criativo.
5.2.3 O Ensino da Arte na Denominação Educação Artística.

As mudanças no campo do ensino escolar da arte a partir de 1971, com o
advento da Lei 5.692/1971, aconteceriam no contexto mais amplo da reforma
educacional levada a cabo pelo governo militar, uma das consequências de mais uma
etapa dos embates ocorridos na sociedade brasileira em suas rupturas com a velha
ordem oligárquica, agora radicalizados nas posições de direita e esquerda. O Brasil
precisava decidir sobre os rumos de seu desenvolvimento, em termos de uma revolução
social e econômica pró-esquerda ou na facilitação da inserção definitiva no campo de
controle do capital internacional, e foi esta última a opção feita e posta em prática pelas
lideranças do movimento de 1964. (ROMANELLI, 2010).
A percepção do significado da educação para o desenvolvimento aconteceu
desde o início por parte do regime e o aumento da demanda da sociedade pela educação
agravou as antigas e permanentes deficiências do sistema educacional. A crise que se
seguiu nesse campo ensejou uma série de acordos entre o MEC e a Agency for
International Development (AID) para o provimento de assistência técnica e ajuda
financeira, objetivando organizar o sistema educacional brasileiro, no que ficou
conhecido como “Acordos MEC-USAID”. (ROMANELLI, 2010) Para essa autora, a
partir desse momento aconteceu a compreensão, da parte do governo e com o auxílio da
USAID, sobre a necessidade de se tomar medidas concretas a fim de ajustar o sistema
educacional ao modelo de desenvolvimento econômico que se intensificava no Brasil.
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Barbosa (2008a) lembra que a ditadura de 1964 perseguiu professores e
desestruturou escolas experimentais. A experiência da Universidade de Brasília, onde
era criada uma Escolinha de Arte baseada em pesquisa e em ideias da Bauhaus sobre
circundar a criança com o bom desenho foi destruída, com a invasão de campus pelo
exército. O modelo delineado pela Lei 5.692/1971, para o ensino de 1º e 2º graus, tem o
objetivo geral de proporcionar a formação necessária ao desenvolvimento das
potencialidades do educando como elemento de autorrealização, qualificação para o
trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania. (ROMANELLI, 2010).
Para atingir tais objetivos, a Lei promove mudanças na estrutura do ensino,
ampliando a obrigatoriedade escolar para 8 anos, na faixa etária dos 7 aos 14 anos. Esta
intervenção aumenta a obrigação do Estado em relação à educação do povo e implica
em uma mudança profunda na educação elementar. Dela decorre a junção do curso
primário com o ginasial, formando um só curso fundamental de 8 anos de duração e
eliminando os exames de admissão para a passagem do primário ao ginasial. Por outro
lado, é encerrado o dualismo existente entre a escola secundária e a escola técnica,
criando uma escola única de 1º e 2º graus, com o primeiro grau visando a uma
sondagem vocacional e iniciação para o trabalho, além da educação geral fundamental,
e o segundo grau focado na habilitação profissional de grau médio. Quanto ao ensino da
arte, foi incluído no currículo pelo Art. 7º, que dispõe sobre as matérias obrigatórias de
Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde.
De acordo com Barbosa (2005b), a obrigatoriedade das artes nas escolas de 1º e
2º graus foi uma criação ideológica dos educadores norte-americanos que reformularam
a educação brasileira através dos acordos MEC-USAID, estabelecendo os objetivos e o
currículo apresentados na Lei 5.692/1971. Esta Lei determinou uma educação
tecnologicamente orientada, iniciando a profissionalização da criança a partir da 7ª série
e tornando o ensino do 2º grau totalmente profissionalizante. Para Barbosa, esse foi o
modo de fornecer mão de obra barata para as empresas multinacionais que adquiriram
grande poder econômico no Brasil no regime da ditadura militar. As artes ficaram como
a única disciplina ligada às humanidades e à criatividade, em um currículo do qual
foram retiradas Filosofia e História. Fusari e Ferraz (2001) consideram que a inclusão
da educação artística como disciplina obrigatória no currículo escolar foi uma tentativa
de melhoria do ensino da arte, ao incorporar atividades artísticas com ênfase na
criatividade dos alunos. Mas avaliam que a arte compôs um currículo que continha a
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proposta da valorização da tecnicidade e da profissionalização, em detrimento da cultura
humanística e científica dos anos anteriores.
A Lei 5.692/1971 determinou a existência de Educação Artística como atividade
nas primeiras séries do primeiro Grau, área de estudo nas últimas séries do primeiro
Grau e disciplina no segundo Grau, segundo Rosa (2005). O Parecer n. 853/1971 do
Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1971) faz a distinção entre os termos
atividade, área de estudo e disciplina: na atividade, o aprendizado é desenvolvido em
experiências obtidas em situações concretas, principalmente, ficando a apresentação
sistemática dos conhecimentos em segundo plano; nas áreas de estudo, formadas pela
integração de conteúdos afins, há um equilíbrio entre as situações de experiência e
estudos sistemáticos e, finalmente, nas disciplinas, as mais específicas, o aprendizado
acontece predominantemente sobre conhecimentos sistemáticos.
O conceito de prática educativa, que abrangia a disciplina de Trabalhos
Manuais na legislação anterior, foi abandonado por ser considerado equivocado, ficando
incluído em atividade. Esclarece o parecer que a progressão de atividade a área de
estudo e disciplina está relacionada com o amadurecimento da criança, que passa por
diferentes níveis de capacidade de compreensão e sistematização. Logo, um campo do
saber pode ser atividade no início da escolarização, área de estudo no período
intermediário e disciplina no tempo mais avançado.
A reforma educacional de 1971 determinou a prática da polivalência como um
novo conceito de ensino da arte, de acordo com Barbosa (2008a). As artes plásticas, a
música e as artes cênicas deveriam ser ensinadas conjuntamente e por um mesmo
professor, da 1ª à 8ª séries do 1º grau. A autora salienta que Educação Artística foi a
denominação que passou a designar o ensino polivalente de artes plásticas, música e
teatro. Para Fusari e Ferraz (2001), a Educação Artística foi enfocada de modo muito
abrangente, ficando os professores comprometidos com objetivos inatingíveis. Segundo
elas, a polivalência fez da disciplina uma pulverização de tópicos, técnicas e produtos
artísticos, empobrecendo o verdadeiro sentido do ensino da arte e colocando os
professores em um estado de perplexidade diante da formação oferecida nos cursos de
curta duração. Criados em 1973, os cursos de licenciatura em educação artística tinham
a duração de dois anos (licenciaturas curtas) e objetivavam formar esses professores
polivalentes. Após a conclusão, eles poderiam seguir em direção à licenciatura plena,
com uma habilitação específica em artes plásticas, desenho, artes cênicas ou música, de
acordo com Barbosa (2008a).
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O absurdo epistemológico de transformar um estudante jovem em um professor
capaz de ensinar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico em
um curso de dois anos de duração é abordado por Barbosa (2005b), que enfatiza que a
Lei 5.692/1971 tornou o ensino da arte obrigatório nas escolas, mas não assimilou como
professores os artistas preparados pelas Escolinhas de Arte, em razão da exigência do
grau universitário, que a maioria deles não possuía, para lecionar a partir da quinta série.
Barbosa (2008a) afirma que, a partir do início do período da ditadura militar, a
prática da arte nas escolas públicas primárias ficou restrita à sugestão de tema e
desenhos alusivos a comemorações cívicas, religiosas e outras festas. Apesar disso, nos
finais dos anos 1960 a arte tinha lugar em todas as escolas particulares de relevo, na
linha metodológica de variação de técnicas. Segundo essa autora, nas escolas públicas,
porém, eram raros os exemplos de desenvolvimento de trabalhos de arte, principalmente
nas escolas secundárias, nas quais permanecia o ensino do desenho geométrico.
Frisamos nesse ponto que esta não era a situação no ensino da arte do Colégio Pedro II,
então centrado nos Trabalhos Manuais.
O Colégio Pedro II iniciou sua movimentação em relação à Lei 5.692/1971
quando reuniu seu Conselho Departamental, no dia 15 de janeiro de 1972, com o
objetivo de levar ao Colegiado as normas recém-aprovadas pelo Conselho Federal de
Educação, advindas da Lei. O Conselho Departamental designou duas comissões com a
incumbência de elaborar os currículos que passariam a ser aplicados, já no ano de 1972,
a partir da 1ª série do 2º grau, procurando demonstrar presteza em atender às orientações
do governo. Estes novos currículos tiveram que ser adaptados com o objetivo de
contornar as consequências da acentuada redução das horas semanais direcionadas às
disciplinas consideradas de “Educação Geral”, aplicada para a introdução das chamadas
disciplinas profissionalizantes, com carga horária semanal maior. (RIO DE JANEIRO,
1972).
A preocupação com o predomínio das ciências exatas no currículo proposto pela
Lei 5.692/1971 aparece nas considerações do diretor do Colégio Pedro II à época, Prof.
Vandick L. da Nóbrega, ao afirmar que esta instituição nunca teve posição contrária ao
ensino das chamadas ciências exatas, sem que isso significasse desprezo pelas medidas
relacionadas com a formação cultural do homem. Ele aborda o risco da utilização da
inteligência sem sabedoria, com a aplicação desordenada dos conhecimentos adquiridos
e afirma que o Colégio Pedro II reconhecia os benefícios do estudo das ciências e das
disciplinas profissionalizantes, o que fez com que organizasse um currículo em que o
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ensino dessas disciplinas seria temperado pelas que contribuiriam para que o homem
fosse mais espírito que matéria. (RIO DE JANEIRO, 1972).
A constatação da pressa dessa primeira tentativa de implantação das
modificações provenientes da Lei 5.692/1971 pode ser feita com a leitura do Plano
Global de Implantação Progressiva das Habilitações Básicas (RIO DE JANEIRO,
1976), editado pelo Colégio Pedro II. Esse plano é baseado no entendimento de que não
seria possível obter resultados positivos obrigando à implantação do ensino
profissionalizante sem os recursos materiais e humanos adequados e considera que esta
teria sido a razão para o insucesso da primeira tentativa do começo do ano de 1972.
Novamente o lugar da tradição humanística é ressaltado frente às exigências das
mudanças impostas pela evolução da sociedade, aliando cultura e técnica a serviço da
humanidade. A Comissão de implantação das Habilitações Básicas selecionou as
seguintes habilitações: Construção Civil; Eletricidade; Eletrônica; Mecânica; Saúde e
Artes. A discussão sobre a implantação da Habilitação Básica de Artes foi postergada
por indefinição legal. (RIO DE JANEIRO, 1976)
A Educação Artística trouxe a proposta de estímulo à criatividade, mas o aspecto
do laissez-faire, o livre fazer muito vinculado à livre expressão artística, não cabia em
uma tradição de organização e planificação como a do Colégio Pedro II, e não
aconteceu. A polivalência foi outro aspecto da Lei 5.692/1971 que não teve repercussão
neste educandário, e todos os professores entrevistados fizeram essa afirmação. O
depoimento da professora Y fornece explicações para este fato:

Não (houve polivalência) porque o Pedro II tinha um coral
maravilhoso, e esse coral era ouvido longe em tudo quanto era
solenidade... então eu acho que a música tinha um lugar
privilegiado... ela acompanhava todas as solenidades do Pedro II...
Então, realmente a música tinha um papel já garantido... educação
musical, a educação artística, o campo visual todo e as danças, é
impossível ter essa pessoa... E como é que fica o professor
polivalente que tinha que dar essas disciplinas, que eram
consideradas artes? Isto eu acho que foi um erro, realmente.

O Ministério da Educação organizou um curso com o objetivo de preparar os
funcionários das Secretarias de Educação para a orientação da implantação da nova
disciplina já em 1971, em convênio com a Escolinha de Arte do Brasil. Um
representante de cada Secretaria Estadual de Educação faria parte do curso e teria a
função posterior de elaborar o guia curricular de educação artística de seu Estado. No
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entanto, poucos Estados desenvolveram um trabalho de preparo de professores para
aplicar as normas e atividades indicadas pelos guias curriculares. Estes, por seu lado,
pecavam pela dissociação entre objetivos e métodos, dificultando o entendimento.
(BARBOSA, 2008a).
O documento intitulado “Projeto de Dinamização do Ensino de Educação
Artística – Núcleo Comum do 2º Grau”

14

(RIO DE JANEIRO, 1975) (Anexo 11),

elaborado pelo Grupo de Trabalho para a Dinamização do Ensino de Educação Artística
nos Estabelecimentos de 2º Grau da rede oficial do Estado do Rio de Janeiro, apresenta
um programa de atividades para as três modalidades: música, artes plásticas e artes
cênicas. O objetivo geral da Educação Artística no 2º Grau é entendido como a
“formação integral do homem e sua adaptação ao meio social, instigando-o a uma
atividade criadora, diante de todas as manifestações da vida e capacitando-o a situar-se
dentro da cultura de sua época”. (RIO DE JANEIRO, 1975, p. 5). Este programa sugere
atividades que favoreçam um desempenho integrado através de projetos sucessivos, de
modo que a Educação Artística seja ministrada globalmente, e inclui orientações como
visitas a museus, galerias de arte e ateliers de artistas. O reconhecimento dos estilos,
movimentos, escolas e tendências em arte, relacionados com seu momento cultural
também tem lugar, assim como a utilização da colagem para a introdução de elementos
não convencionais nas estruturas das formas e o remanejamento dos elementos do real
na montagem de estruturas visuais. Sugere a polivalência na eventualidade da
inexistência de professores de todas as três modalidades da Educação Artística.
No Colégio Pedro II, os professores procuravam adaptar-se às novas exigências.
A existência de uma equipe capacitada em Trabalhos Manuais, desde o ano de 1943,
explica o direcionamento para as Artes Plásticas, o que consideramos natural para
aquele grupo de professores; mostra, também, acordo com o Projeto de Dinamização de
Educação Artística. O depoimento da professora N permite uma visão do momento da
transição para a Educação Artística:
Até que veio a mudança, quer dizer, ai então a matéria começou a se
chamar, passou... a se chamar Educação Artística, né? É, acho que
depois Artes Plásticas, mas primeiro foi Educação Artística, né? E
Educação Artística... a gente procurava trabalho, pintura, mas é... não
era muito... vamos dizer assim, programa. A gente que, quando
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Parte do acervo cedido pela professora Yolanda Dutra de Medeiros para esta pesquisa. Foi elaborado
pelo Grupo de Trabalho para a Dinamização do Ensino de Educação Artística nos estabelecimentos de 2º
Grau da rede oficial do Estado do Rio de Janeiro.
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chegava no princípio do ano, a gente reunia, mais ou menos... um
programa dentro do esquema que era pedido, aí fazia a... os
trabalhos que iam ser dados e tudo.

A busca dos professores por embasamento técnico e teórico aparece em registros
como as observações e sugestões quanto aos recursos humanos, incluídas no Programa
de Educação Artística – Artes Plásticas da Unidade Bernardo de Vasconcelos, seção
Tijuca (RIO DE JANEIRO, 1979, p. 4) (Anexo 12): “Todo o grupo de professores sente
que necessita de uma atualização em artes plásticas, metodologias e técnicas. Sugerimos
que nos fosse concedido um horário ou até mesmo programado um curso na Escolinha
de Arte do Brasil”.
Os professores do Colégio Pedro II, adaptados a uma tradição de programas bem
definidos, estavam agora diante de uma nova disciplina, proposta em termos de
estimular a criatividade, no âmbito de uma polivalência que não fazia sentido para eles.
E a resposta deste corpo docente foi buscar a formação que considerava necessária,
como explica a Profa. N, fazendo referência à professora Paula Wimmer, da equipe de
arte do Colégio Pedro II, e à artista plástica Carli Portella:

Até que a Paula... tinha me falado que a Carli dava aula lá no MAM...
que seria bom pra gente ter umas aulas... por que a Carli tinha aquela
história de... mais criatividade, né? De um trabalho ser transformado
em outro. Então, foi um grupo de Artes pra fazer aula com a Carli...
ela começou a dar aula pro grupo e a gente começou a montar um
programa já muito diferente do que a gente fazia, entendeu? Levando
o aluno a observar um trabalho e daquele trabalho fazia um outro em
cima... repintando, recriando... a gente fez isso, fez colagem... a Carli
mostrando... livros de pintores famosos que faziam aquele tipo de
trabalho...

O resultado deste treinamento é exemplificado pela figura 4:

Figura 4- Processo de colagem, cópia xerox e contorno com barbante finalizado com pintura.
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O processo de aquisição de conhecimento levaria este grupo de professoras com
formação da Escola Normal em Trabalhos Manuais e Economia Doméstica a realizar
um salto teórico e técnico em direção às artes plásticas. Foram acessados por elas
trabalhos de autores que despontavam na época com propostas inovadoras, entre eles os
da arte-educadora Ana Mae Barbosa. Além disso, práticas como a orientação para
visitação a museus foram adotadas, em acordo com as novas propostas da Educação
Artística, como as que constam no Projeto de Dinamização do Ensino de Educação
Artística – Núcleo Comum do 2º Grau (1975). Segue o depoimento da professora N:

Agora, uma coisa que nós... influenciamos... é que... no nosso tempo,
aluno não ia para Museu. ... e fomos nós que levamos para os pais
que eles tinham que levar os alunos ao Museu... coisa que nem pai,
nem mãe faziam naquele tempo, em colégio nenhum. ... a Paula
(Wimmer) teve muita influência, ela começou a ir a congressos ou
encontros com a Ana Mae Barbosa e começou a se envolver com
Arte Educação e a trazer essas ideias para o CPII, para o nosso grupo.
...e começamos a ler Ana Mae Barbosa, frequentar museus... Foi no
final dos anos 70 isso, início dos 80... mas quando foi Artes
Plásticas... tudo aí foi tendo um programa mais assim formal mesmo,
né? [...]

O Programa de Educação Artística – Artes Plásticas para o 1º e 2º Graus da Unidade
Bernardo de Vasconcelos – Seção Tijuca – Externato (RIO DE JANEIRO, 1979, p. 1)15.
apresenta como objetivos gerais de Artes Plásticas:

Desenvolver no educando a capacidade de criar e expressar-se através
da arte. Incentivar a apreciação crítica, a criação e preservação dos
valores sócio- econômico-culturais.[...] Promover o conhecimento das
possibilidades profissionais que as artes plásticas oferecem.

Para o 1º Grau, este programa lista parâmetros como forma, espaço, cor,
elementos da composição plástica e comunicação (figura 5). Nesta última são abordados
os elementos e sinais na comunicação de massa, a arte na comunicação visual, a
ilustração e a criação artística em artes gráficas. No 2º Grau é estudada a história da
arte, nos seguintes termos (RIO DE JANEIRO, 1979, p. 2): “O momento histórico e os
elementos da composição plástica: linha, espaço, forma e cor, nos movimentos artísticos

15

Parte do arquivo cedido pela professora Yolanda Dutra de Medeiros.

87
da arte universal e da arte no Brasil. Tendências da arte atual. Pesquisa do campo de
atuação do artista plástico.”

Figura 5- Elementos da Composição Plástica. Formas Naturais. Cores Frias e Cores Quentes.

Este programa traz uma observação, entre outras, sobre a unidade de história da
arte a ser abordada no 2º Grau ou na última série do 1º Grau (RIO DE JANEIRO, 1979,
p. 2):

[a história da arte] deve fugir à interpretação mecanicista, cronológica,
dos fatos artísticos, passando a uma abordagem onde se verifique a
análise estrutural do momento histórico, sua interferência direta,
determinando o momento artístico. Utilizar os conhecimentos da
composição plástica adquiridos pelos alunos nas séries anteriores.

Ficam identificados elementos como a contextualização histórica, relacionados
com as propostas de Ana Mae Barbosa para o ensino da arte, no que posteriormente iria
configurar a Proposta Triangular, confirmando as afirmações feitas pela professora N
sobre o estudo das ideias dessa autora. O item “Sugestões” do programa engloba
atividades artísticas co-curriculares, tais como criatividade, modelagem, escultura,
impressão e pintura. As atividades artesanais co-curriculares apresentam atividades e
técnicas da anterior disciplina de Trabalhos Manuais e Economia Doméstica, como
cestaria, tecelagem, trabalhos em agulha, pintura em tecido e nutrição aplicada,
lembrando a formação original daquelas professoras que realizavam as mudanças
naquele momento.
Um fato relevante para o ensino da arte no Colégio Pedro II, já na denominação
Educação Artística e apontado pela professora N, foi a eleição da professora Yolanda
Dutra de Medeiros para a chefia do Departamento de Desenho e Educação Artística.
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O grupo conseguiu eleger uma chefe de departamento que era
formada em Artes, que foi a Yolanda.16 Mas na verdade, foi uma
disciplina que no começo não era reconhecida... Reconhecida era sim,
não era valorizada... É. Não era valorizada... Era uma coisa...
Segunda categoria (risos). Era... Terceiro escalão (risos), mas que
com o tempo ela foi conquistando e elegeu um chefe de departamento
que na verdade... foi assim uma vitória né? Depois... quando eu me
lembro... teve uma reunião... a vitória de a gente ter uma chefe de
Departamento de Artes, né? Não ser de outra matéria, que a gente não
merecia nem um chefe de Departamento... Depois, ficamos elevadas
com aquele curso lá da Carli, né? Lá do Museu de Arte Moderna.
Começamos a fazer uma porção de cursos, por que a gente tava sem
saber o quer fazer.
A figura 6 é outro resultado da busca dos professores por formação:

Figura 6- Estudo de Texturas e Uso do Guache.

O depoimento da professora Y fornece uma dimensão da situação do ensino da
arte no Colégio Pedro II naquele momento, em comparação com outras escolas.
Também menciona o Trabalho de Ana Mae Barbosa:

Quando a Ana Mae Barbosa conseguiu projetar as Artes Visuais e a
Educação Artística... eu levei os professores todos do Departamento
pra assistir a uma reunião na UERJ. Quando eu comecei a falar, elas
(professoras de outros estabelecimentos) pensaram que era outro
assunto que nós estávamos falando... Nós já estávamos num estágio
tão adiantado no Pedro Segundo, que Ana Mae Barbosa e outras
inúmeras eram o nosso cotidiano há muito tempo, e elas não tinham
nem entrado nisso, ainda.

Outra orientação do Programa de Educação Artística proposta para o 2º Grau
pelo Projeto de Dinamização do Ensino de Educação Artística – Núcleo Comum do 2º
Grau (1975) é que fosse oferecida uma oportunidade especial aos alunos que
mostrassem inclinação particular para as artes, com a realização de atividades artísticas
16

A professora Yolanda era formada em Trabalhos Manuais e Economia Doméstica pelo curso Normal e
em Belas Artes – Licenciatura em artes e desenho – UFRJ.
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paralelas às curriculares, durante os três anos do 2º Grau. Quanto a este aspecto, a
iniciativa da professora Y criou um trabalho que permanece até a atualidade, na forma
do Curso de Habilidade Específica direcionado aos vestibulares. (figura 7)

Figura 7- Estudo da Figura Humana. Habilidade Específica.

Este curso foi mantido em atividade desde a sua criação, incluindo o período em
que a disciplina Educação Artística ficou restrita às 5as e 6as séries do 1º Grau. O
depoimento da professora permite visualizar o início desta atividade:

Ele começou na unidade Humaitá. ... os que tinham sido meus alunos
me encontravam... e diziam: - Professora tem uma prova, eu queria
que a senhora... desse sua orientação para eu fazer essa prova, que eu
quero passar pra UFRJ. [...] Eu quero ser arquiteto, ou diziam: - eu
quero ser designer - eu quero ser desenhista de moda ... Aí, eu resolvi
criar um curso, fora do meu horário.” [...] Então eu fiz um
programa... Depois no ano seguinte... todos tinham passado, aí eu
falei: - Puxa! Eu tô sendo egoísta. Porque que eu tenho que dar, se
tem tantas professoras competentes pra dar as outras séries? [...] [...]
Ah! A habilidade específica era uma aula que foi... se expandiu
quando eu fui chefe de departamento né? ...Ai a própria escola viu
que os alunos passavam, todos. E botavam até aquelas notas nos
murais, passavam todos em Habilidade Específica para a UFRJ. Ai,
quando... eu fui ser chefe de departamento... perguntei quais os
professores que se interessariam... Ai, eu já tinha um programa mais
direcionado...
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A evolução do ensino da arte no Colégio Pedro II seguia seu curso, nesse tempo
muito determinado pelas iniciativas de seus professores. No campo administrativo, os
programas de ensino passam a constar, a partir de 1981 e para todas as disciplinas, nos
Planos Gerais de Ensino – PGEs. Os PGEs organizaram os programas de Educação
Artística por 16 anos e contêm o registro da evolução da disciplina ao longo desse
tempo.
O primeiro PGE foi elaborado ao longo do ano de 1980, como consequência da
realização do 1º Encontro Pedagógico dos Professores do Colégio Pedro II. Este
encontro foi organizado pela Divisão de Educação e Ensino com o objetivo de colher as
sugestões do corpo docente da instituição para os programas, visando criar um ponto de
partida para futuras modificações metodológicas no processo didático-pedagógico do
Colégio Pedro II. Tornou-se bianual, acontecendo até a atualidade. De acordo com o
Diretor Geral daquele momento, o PGE teria como objetivo “ajustar a tradição
centenária do Colégio Pedro II, densa de cultura e humanismo, aos tempos novos e ao
mundo em processo de mudança, em síntese, criar o novo velho Colégio Pedro II”.
(RIO DE JANEIRO, 1981 [s.p.]).
Os PGEs permaneceram em vigor de 1981 a 1996. A Educação Artística estava
relacionada na Área 5 nos PGEs de 1981 e 1982, junto com Educação Física e Educação
Musical. Essa organização lembrava as Práticas Educativas vigentes antes da Lei
5.692/1971, ainda sob a denominação Trabalhos Manuais, sendo que, de fato, ainda
existia o Departamento de Práticas Educativas. Porém, o nome da disciplina na redação
do programa propriamente dito era Artes Plásticas. É nosso entendimento que isto
ocorreu por tratar-se de um período de grandes mudanças e por não ter existido a
polivalência no Colégio Pedro II, havendo, porém, a necessidade de identificar a
modalidade do ensino. No ano de 1983 o PGE estabelece, na Área 1, as disciplinas de
Desenho, Educação Artística e Matemática, estando Educação Artística dentro do
Departamento de Desenho. O nome utilizado na descrição do programa é Educação
Artística, o qual seria efetivamente mantido até o começo dos anos 2000, quando muda
para Artes Visuais por determinação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997. O
PGE de 1986 traz outra mudança, com a organização do Departamento de Desenho e
Educação Artística.
O conteúdo da disciplina Educação Artística é claramente programado pelos
PGEs, com objetivos específicos por unidade didática, estratégia didático-pedagógica e
bibliografia. A obra “Teoria e Prática da Educação Artística”, da professora Ana Mae
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Barbosa (1975) faz parte da bibliografia indicada para os professores da 7ª série em
1981. (RIO DE JANEIRO, 1981). O PGE de 1981 estabelece os objetivos gerais da
disciplina para as 5as, 6as, 7as e 8as séries. São eles: educar a percepção; desenvolver a
criatividade; desenvolver um estilo pessoal de expressão artística, a observação estética
e a sensibilidade (figura 8). A facilitação da comunicação menciona três itens: uma área
afetiva, representada pela disposição e satisfação na realização de trabalhos de artes
plásticas; uma área cognitiva, com a definição de artes plásticas, a descrição de uma
obra de arte, criticando, comparando e discriminando os valores; uma área motora, que
inclui ações como desenhar, modelar e esculpir.

Figura 8- Interpretação Pessoal de Imagens da Natureza. 1987

Ficam esboçados nos programas de Artes Plásticas, já no início dos anos 1980,
os campos cruciais das mudanças que tomariam corpo ao longo daquela década no
ensino da arte e que viriam a ser adotadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de
1997, com a junção das vertentes definidoras da arte como fazer, conhecer e expressar.
A leitura dos PGEs mostra também fatos como o estabelecimento do calendário de
provas pelo PGE de 1981, com a observação de que as disciplinas de Educação Moral e
Cívica, OSPB, Educação Artística e Educação Musical terão suas provas marcadas pelo
Diretor da unidade. Assim, fica uma referência à existência de prova da disciplina de
Educação Artística naquela época, uma demonstração do seu caráter formal. (RIO DE
JANEIRO, 1981).
A progressiva inclusão da história da arte já é vista no PGE de 1983, no qual são
listados elementos como a arte na sociedade, a arte na sociedade industrial, as origens
da arte brasileira, a arte indígena e o folclore brasileiro. (RIO DE JANEIRO, 1983). O
PGE de 1986 traz um avanço com a inclusão do item Informações sobre História da
Arte, na 6ª série. Nele constam os seguintes movimentos artísticos: Renascimento;
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Realismo; Impressionismo; Expressionismo; Abstracionismo e o Cubismo. (RIO DE
JANEIRO, 1986).
Uma crise é iniciada no ano de 1985, momento em que o PGE restringe o ensino
da Educação Artística às 5as e 6as séries, o que viria a ser mantido, na prática, até o ano
de 1999, gerando grande tensão entre os professores da disciplina. Em resposta, os
professores encaminharam à direção, aos chefes de Departamentos e colegas do Colégio
Pedro II, no ano de 1985, uma carta/projeto a fim de compartilhar as reflexões
produzidas pela equipe. Foram levantadas questões como a ampliação dos padrões de
percepção visual pela comunicação eletrônica, com seus efeitos de mudança sobre o
adolescente e seu modo de ver e de sentir o mundo. O enfoque da equipe na cultura
geral foi visto como um elemento que levaria o educando a se tornar um observador da
arte e conhecedor dos padrões culturais e artísticos, nacionais e internacionais, o que
propiciaria sua formação integral. A questão da interdisciplinaridade é abordada no
relacionamento com as demais disciplinas, inclusive com a computação, para a criação
de trabalhos artísticos. O grupo de professores afirma que espera a ampliação das ações
interdisciplinares e solicita a retomada da disciplina de Educação Artística nas 7as e 8as
séries, objetivando a coerência e a plenitude de seus projetos. (RIO DE JANEIRO,
1985).
Salientamos que as questões levantadas como argumentos pelos professores
prenunciavam caminhos que o ensino da arte iria percorrer nos anos seguintes, no
campo teórico. Também denotavam a preocupação com a perda de espaço da disciplina
na matriz curricular do Colégio Pedro II, problema que ainda iria assumir proporções
muito maiores para o ensino da arte, tanto internamente, quanto no âmbito Nacional.
Segundo Barbosa (2005b), o ano de 1986 foi especialmente danoso para o
ensino da arte no Brasil. No mês de julho houve a proposta de extinção da Educação
Artística em um Encontro de Secretários de Educação no Rio Grande do Sul, aprovada
pela maioria dos Secretários presentes. Em novembro, o Conselho Federal de Educação
aprovaria a reformulação para o núcleo comum das escolas de 1º e 2º Graus a partir de
1986, assinalando como básicas as disciplinas de Português, Estudos Sociais, Ciências e
Matemática e eliminando a área de Comunicação e Expressão, à qual pertencia
Educação Artística. Esta disciplina passou a constar em um parágrafo em que se
afirmou que o ensino de Educação Artística também era exigido no currículo,
configurando uma contradição que provocou a eliminação do ensino da arte pela grande
maioria das escolas privadas.

93
Tais condições perduraram e levaram a um esforço contínuo, da parte dos
professores de arte, para a manutenção do ensino de sua disciplina no Colégio Pedro II.
Este fato está registrado no relatório da reciclagem realizada no ano de 1993, elaborado
pelos professores presentes e assinado pela professora Paula da Silveira Wimmer,
coordenadora de Educação Artística das Unidades Engenho Novo e Centro. A
possibilidade da retirada da disciplina da grade curricular da 6ª série em 1993,
permanecendo apenas na 5ª série, provocara tal nível de inquietação na equipe que teria
prejudicado o resultado final do curso de reciclagem. Inconformados com tal
possibilidade, os professores repensaram a importância da Educação Artística e
elaboraram um documento dirigido ao chefe do Departamento de Desenho e Educação
Artística, justificando e solicitando sua permanência na 6ª série e, se possível, o retorno
às 7as e 8as séries. (RIO DE JANEIRO, 1993). Nesse período, os espaços na matriz
curricular significavam a possibilidade de sobrevivência da disciplina e a manutenção
de iniciativas como o curso de arte para as turmas de informática do 1º ano do 2º Grau
da Unidade São Cristóvão III, únicas turmas desse nível que recebiam aulas regulares de
arte. (figura 9)

Figura 9- Trabalho dos Alunos da Turma de Informática. Colagem e Desenho de Observação.

Essa luta dos professores de Educação Artística do Colégio Pedro II pela
permanência de sua disciplina nos programas aconteceu pelas mesmas razões e ao
mesmo tempo em que outra, no campo político, se desenrolava em âmbito Nacional.
Barbosa (2008a) relata a batalha iniciada pelos arte-educadores em 1989, objetivando a
manutenção da obrigatoriedade da arte na futura Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, confrontando uma resistência formada por educadores, técnicos do MEC e
políticos que não viam a necessidade deste ensino ou argumentavam que o currículo
necessitava ser recuperado por meio de conteúdos, considerando que a arte, por não
possuí-los, deveria ficar de fora.
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A ameaça da extinção da obrigatoriedade do ensino da arte, condição
introduzida pela Lei 5.692/1971, era clara e teve entre seus propositores figuras de vulto
da educação e da política. Como em qualquer confronto, aconteceram gestões políticas,
reviravoltas, discussões e debates no Congresso Nacional, até as vésperas da votação da
Lei no Senado, culminando com o êxito dos educadores que defendiam o ensino da arte
e a inclusão da sua obrigatoriedade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
em 1996. (BARBOSA, 2008a)
Consideramos que o problema enfrentado pelo ensino escolar da arte no Brasil
apresentava, naquele momento, componentes semelhantes aos da questão que levara,
nos Estados Unidos da América, na virada dos anos 1950 para 1960, à formulação do
conceito de educação artística centrada como disciplina e posteriormente ao sistema
denominado DBAE – Discipline-Based Art Education. Os arte-educadores norteamericanos haviam compreendido que a legitimidade do ensino escolar da arte
dependeria da sua transformação em uma disciplina, o que exigia a inclusão de um
corpo teórico, segundo Eisner (1997). A história da arte, a estética e a crítica foram as
vias encontradas para solucionar o problema imposto pela definição de disciplina
fornecida pela ciência. No Brasil, uma das críticas em relação à permanência do ensino
escolar da arte era baseada exatamente na suposição de que a arte não possuiria
conteúdos, o que remetia à ideia de que seria uma prática ou atividade. E isso
demonstrava o desconhecimento sobre a evolução conceitual pela qual vinha passando
este ensino, no âmbito nacional e internacional.
A vitória política e pedagógica dos professores de arte fica registrada, no âmbito
do Colégio Pedro II, no PGE de 1996, o último da série, no próprio ano da promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nele, estão os novos programas de
Educação Artística, com sua fundamentação teórica e orientações metodológicas que
aprofundavam os conceitos presentes nos PGEs anteriores, em uma antecipação dos
Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997.
O PGE menciona, na sua introdução, o preparo para a reforma que o MEC e o
Congresso Nacional organizavam para o ano de 1997. Na fundamentação teóricometodológica da disciplina Educação Artística, afirma que os mais remotos registros da
cultura humana não são os textos escritos, mas imagens resultantes do gesto singular da
mão humana. A ideia da utilidade da arte é apresentada como sendo desconhecida da
maioria das pessoas, assim como a grande quantidade de profissões relacionadas a ela.
O fato de o mundo estar repleto de imagens do cotidiano ou produzidas por artistas, pela
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TV, cinema, vídeo e computador enseja a alfabetização visual, com o objetivo de
preparar os alunos para a leitura, a observação e para pensar sobre a qualidade dessas
imagens. (RIO DE JANEIRO, 1996). O PGE estabelece como primeiro item de estudo a
Leitura da Imagem e do Mundo, mencionando a crítica da arte e a estética. Quanto ao
mundo, faz referência à sensibilização do olhar para a leitura crítica do meio ambiente e
do homem. Continua com a história da arte, em que os alunos aprenderão as
características da arte em cada época, contextualizando as obras, e conclui com o fazer
artístico, vivência prática dos processos expressivo-criadores da arte. (figura 10)

Figura 10- Trabalhos Inspirados na Pré- História. Mãos em Negativo.

O êxito dos professores de arte que lutaram pela manutenção da obrigatoriedade
de sua disciplina nos programas escolares do Colégio Pedro II fica consubstanciado na
adoção, pelo PGE, dos parâmetros que vinham sendo debatidos e utilizados
progressivamente por eles, desde os finais dos anos 1970, e, salientamos, parâmetros
alinhados com as ideias propostas pela professora Ana Mae Barbosa em sua obra, desde
os anos 1970. Os documentos relacionados com o ensino da arte no Colégio Pedro II
mostram como este processo vinha se desenrolando há anos na instituição, tendo vida
nas pessoas das professoras que haviam realizado a transição da denominação Trabalhos
Manuais para Educação Artística.
O depoimento da professora G, cujo ingresso se deu em 1992, fornece uma
medida da impressão causada pelo programa de Educação Artística, o PGE e a estrutura
do Colégio Pedro II nos novos docentes:
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Logo que cheguei aqui fui recebida por coordenadora, foi entregue a
mim o PGE, que é o Plano Geral de Ensino... Já tinha um conteúdo
programático, mas era, digamos assim, mais suave em relação à
história da arte, mas a gente já percebia essa preocupação de arte, as
artes plásticas, os artistas plásticos. Então, você já recebia do colégio,
assim que você chegava aqui, essas boas vindas do ponto de vista
pedagógico... Aí você vê toda a infraestrutura ... parece Brasília. A
Unidade São Cristóvão, o Ministério da Educação. É burocrático sim,
mas é bom ser burocrático porque é organizado e a gente viu que
tinha uma infraestrutura.

5.2.4 O Ensino da Arte na Denominação Artes Visuais

A abertura democrática foi uma aspiração da sociedade brasileira que passou a
tomar forma no início da década de 1980, resultando na promulgação da Constituição de
1988 e nas eleições presidenciais do ano seguinte. Para Barbosa (2005b), esses anos são
considerados o período da crítica da educação imposta pela ditadura militar e da busca
por soluções. A enérgica atuação política dos arte-educadores brasileiros fez com que a
Constituição de 1988 mencionasse a arte em relação à proteção de obras de arte,
liberdade de expressão e identidade Nacional. Barbosa destaca a seção sobre educação
da Constituição, Artigo 206, inciso II, que determina que o ensino seja baseado nos
princípios de liberdade para aprender, ensinar, pesquisar e disseminar pensamento, arte
e conhecimento.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro
de 1996 (BRASIL, 1996), determinou como obrigação da União, estados, Distrito
Federal e municípios, em colaboração, o estabelecimento das diretrizes para orientar os
currículos e seus conteúdos mínimos, com o objetivo de garantir uma formação básica
comum. Esta deveria ser complementada por uma parte diversificada, em cada sistema
de ensino e estabelecimento escolar, exigida pelas características regionais e locais.
De acordo com o parágrafo 2º do Artigo 26 da LDB/96, o ensino da arte será
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de modo a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte afirmam que seu objetivo é
destacar os aspectos primordiais da criação e percepção estética dos alunos e a maneira
de cuidar da aquisição de conteúdos imprescindíveis para a cultura do cidadão
contemporâneo. E que a expressão e a comunicação pessoal são mobilizadas pelas
oportunidades de aprendizagem de arte dentro e fora da escola, ampliando a formação
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dos estudantes como cidadãos. (BRASIL, 1998). No ensino fundamental, a meta é levar
as artes visuais, a dança, a música e o teatro para serem aprendidos na escola, sendo a
arte apresentada como uma área de conhecimento que requer espaço e constância, como
todas as áreas do currículo escolar. Considera-se que o aluno aprende com maior
eficiência ao relacionar seus trabalhos artísticos com a produção social da arte,
apreciando a arte e situando a produção social da arte no âmbito local, regional,
nacional e internacional. (BRASIL, 1998).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ensino Médio - Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias (1999) consideram que conhecer arte, nesse nível do aprendizado,
significa a apropriação pelos alunos de saberes culturais e estéticos incluídos nas
práticas de produção e apreciação artísticas, fundamentais para a formação e o
desempenho do cidadão. E que a promoção, na educação básica, do desenvolvimento
cultural e estético dos alunos, com qualidade, pode propiciar o interesse por novas
possibilidades de aprendizado, de ações e de trabalho com a arte em suas vidas. No
Ensino Médio, os conhecimentos de arte desenvolvidos na educação infantil e
fundamental em música, artes visuais, dança e teatro são ampliados para outras
manifestações como as artes audiovisuais. Os PCN estabelecem as competências gerais
em arte no Ensino Médio, que são: realizar produções artísticas e compreendê-las;
apreciar produtos de arte e compreendê-los; analisar manifestações artísticas,
conhecendo-as e compreendendo-as em sua diversidade histórico-cultural.
Barbosa (2008b) avalia, entretanto, que os PCN têm obtido poucos resultados.
Segundo ela, no ensino da arte, algumas escolas o têm incluído em apenas uma série do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Certas Secretarias de Educação se utilizam do
conceito de interdisciplinaridade para incluir todas as artes na disciplina de literatura,
eliminando as outras linguagens da arte, no Ensino Médio. A autora contrapõe o
exemplo do Canadá, que nunca produziu um currículo nacional e possui um dos mais
eficientes sistemas de educação, tendo resistido à globalização neoliberal que forneceu
essa orientação. Para ela, além de reservar um lugar para a arte no currículo e de se
preocupar com o modo pelo qual ela é ensinada, o poder público deveria, no Brasil,
fornecer meios para que os professores pudessem desenvolver a capacidade de
compreender, conceber e fruir arte, porque a experiência do prazer da arte é
fundamental para que as teorias de arte-educação sejam reconstrutoras.
Barbosa (2008a) critica o ensino da arte pautado pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais, editados, segundo ela, com força de Lei pelo MEC, levando a uma grande
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limitação. Azevedo (2010) lembra que os PCN se apropriaram da Abordagem
Triangular, criada para as Artes Visuais, aplicando-a também no ensino das outras
linguagens da arte, o que teria causado estranhamento nos pesquisadores mais críticos
do campo da arte-educação.
No Colégio Pedro II, o advento dos PCNs encontrou programas que estavam em
evolução desde o final da década de 1970, com base nos conceitos discutidos pelos arteeducadores daquele tempo. As dimensões do fazer artístico, história da arte e crítica da
arte já tinham lugar nos Programas Gerais de Ensino, por iniciativa dos professores de
Educação Artística que buscavam caminhos melhores para seu trabalho e eram
influenciados pelos debates a respeito do ensino da arte nos anos 1980. O PGE de 1996,
o último da série, foi consequência imediata da LDB/96 e reforçou estes conceitos, em
uma prévia das propostas que viriam, com os PCN, para o ensino da arte.
Mas as mudanças na matriz curricular aconteceram lentamente e, no ano de
1999, três anos após a LDB, o ensino da arte no Colégio Pedro II ainda se encontrava
sob a denominação Educação Artística e era ministrado, obrigatoriamente, apenas nas 5ª
e 6ª séries do ensino fundamental. O depoimento da professora B, que ingressou no
Colégio Pedro II em 1994, menciona este contexto: “Tinha na 5ª série e 6ª série do
ensino fundamental e havia também a Habilidade Específica, né?”.
O retorno da disciplina à matriz do 1º ano do Ensino Médio aconteceu em
oportunidade aberta pela inexistência de professor de Filosofia em 1999, imediatamente
aproveitada pela chefia do Departamento de Desenho e Educação Artística. Como relata
a professora B:
Bom, em 1999 houve um problema, porque não havia professor de
Filosofia, e a chefe de departamento, professora Yolanda, conseguiu
então que nós entrássemos no 1º ano, nessa brecha. A gente só tinha a
Habilidade Específica, que não era oficial. Então nós tivemos um ano
inteiro de Educação Artística, na época.

No ano seguinte, os professores de arte usaram como argumento a existência de
grande lacuna na matriz, com a ausência do ensino para as 7as e 8as séries, e obtiveram
o retorno das aulas na 7ª série, em negociação com a direção, na qual cederam o 1º ano
do Ensino Médio. De acordo com a professora B,

[...] achamos que, naquele momento, o interessante seria, já que havia
... aquele vácuo entre a 6º série e o 1º ano, que a gente pegasse todo o
conteúdo da História da Arte. Então a gente pegou desde a pré-
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história, não lembro se a gente chegou até a Arte Contemporânea,
mas acho que pelo menos até a Arte Moderna a gente conseguiu
chegar. [...] No ano seguinte... entrou a 7ª série. Saímos do 1º ano e
fomos pra 7ª série. Com a entrada da 7ª série, como ia coincidir com
a questão do Barroco, a gente achou que era o momento de entrar
com o Brasil, a valorização da História.

A relevância destes fatos reside na demonstração da disposição mantida pelos
professores da disciplina que então mudava da denominação Educação Artística para
Artes Visuais no sentido de expandir o ensino da arte pelos níveis Fundamental e
Médio. Barbosa (2008b) lembra que a LDB/1996 não explicitou que este ensino fosse
obrigatório em todas as séries, e este ponto diferencia, em nosso entendimento, o
Colégio Pedro II, que apresenta atualmente, por esforço do corpo docente de arte, a
disciplina Artes Visuais em todos os anos do Ensino Fundamental e no 1º ano do Ensino
Médio, obrigatoriamente. Como disciplinas facultativas, são oferecidas a Habilidade
Específica e o Projeto Moda e Arte, para alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio. De
acordo com a professora B,

Aí já havia a lei sacramentando a questão do ensino da arte ser
obrigatório, de ter que estar presente. Mas a lei falava assim: tem que
estar presente. Mas não falava em que série ou se era todas as séries,
então apenas dizia que era obrigatório o ensino da Arte. E aí o CP II
abriu na grade o espaço para o ensino da Arte.

O Projeto Moda e Arte teve início na Unidade Engenho Novo II, no ano de
2009, e ocorre apenas nessa unidade. É um exemplo das ações pedagógicas praticadas
pelos professores no sentido de expandir o ensino da arte por todas as séries no Colégio
Pedro II. Assinala também as mudanças na compreensão sobre o conceito de arte
através dos tempos: as práticas de costura, bordado e o vestir-se não eram considerados
algo próximo à arte no passado, na época do ensino na denominação Trabalhos
Manuais. O projeto é descrito pela professora G, sua criadora:

Em 2009... levei um grupo de alunos (à) exposição (do escultor)
Bodin... (e em seguida ao) Centro Cultural Banco do Brasil para (a
exposição) do Yves Saint Laurent... (as alunas) ficaram fascinadas...
perguntaram (se poderíamos) fazer um desfile em homenagem ao
Yves Saint Laurent no Engenho Novo II... É um projeto que... tem
todo um trabalho de pesquisa de desenho, de domínio de técnicas, de
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aquarelas, de nanquim. E também a gente vai para a rua, vai pra
Saara... comprar acessórios, porque a gente constrói... designers...
trabalha em cima de sapatos... de chapéus... de roupas... (cria) em
cima de um artista X... E o Grand Finale é sempre o desfile...
(influenciados pelo curso) tem muitos alunos indo pra moda... vão
fazer SENAI/CETIQT... já percebo frutos desse trabalho...

Figura 11- Peça Produzida por Alunos do Projeto Moda e Arte.

A Direção Geral do Colégio Pedro II criou a Diretriz nº 2/2001 com o objetivo
de regular o processo de ensino-aprendizagem por competências de ensino, na 5ª série
do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, na fase de implantação da nova
proposta curricular expressa no Projeto Político-Pedagógico do colégio Pedro II. A
Proposta de Revisão da Diretriz nº 6 para a avaliação do processo de
ensino/aprendizagem a vigorar nas Unidades Escolares II, nas séries experimentais,
durante o período letivo de 2001, menciona dois aspectos básicos que são a diagnose e a
certificação. A avaliação abrange as respectivas competências específicas das
disciplinas. O termo competência é definido como (RIO DE JANEIRO, 2001, p.2)

[...] as operações mentais estruturadas em rede que, mobilizadas,
permitem a incorporação de novos conhecimentos e sua integração
significativa nessa rede, possibilitando a reativação desses esquemas
mentais, dessas estruturas e desses saberes em novas situações de
forma sempre diferenciada. Elas são referidas a um saber que
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construímos internamente, não significam aptidão, mas sim estar apto
a potência/potencialidade. As habilidades são o saber fazer e não o
fazer. O desempenho é o fazer e está relacionado ao fazer concreto: é
ato assegurado pelas competências.

Em 2001, o Departamento de Desenho e Artes Visuais - Disciplina Artes Visuais
elabora documento sobre o ensino das artes no ambiente escolar. Apresenta a missão
comum dos componentes da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que é
tornar possível ao aluno, principalmente no Ensino Médio, o conhecimento das formas
contemporâneas de linguagem. A representação é entendida como o objeto comum aos
componentes da área e, em Artes Visuais, é especificado na representação visual e no
seu valor estético. No ensino de Artes Visuais, as ações pedagógicas devem incluir três
competências: a construção do pensamento artístico; o fazer artístico; o conhecimento
dos elementos visuais.
Segundo o Departamento de Desenho e Artes Visuais - Disciplina de Artes
Visuais (RIO DE JANEIRO, 2001, p. 2):

Os trabalhos plásticos precisam ser contextualizados e as práticas
devem envolver a fruição e a análise de obras de arte antes, durante e
depois do fazer artístico, para se alcançar uma das contribuições mais
imprescindíveis do ensino da arte: o trabalho de avaliação e de
desenvolvimento de opinião sobre aquilo que se produz. Essa é uma
atitude diferente e nova no ensino da arte.

O desenvolvimento das competências pelo aluno, através do conhecer, apreciar e
fazer permite que ele se torne capaz de integrar, em suas ações, o perceber, o pensar, o
aprender, o imaginar, o sentir, o expressar, o comunicar e o criticar. A figura 12
apresenta as competências.
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Figura 12 – Competências.

A professora B fala sobre este período de implantação do ensino por competências,
comparando o Colégio Pedro II com outras escolas:

Eu acho assim, o Ministério da Educação por muitas vezes já usou o
CP II como um projeto piloto. ... O CP II é sempre muito requisitado,
eu acho que é uma escola modelo, que serve um padrão, pra dar uma
visão do que pode acontecer. ... a gente acha que está sempre um
passo a frente, né? Houve aquele boom das competências e
habilidades, nós entramos e eram só competências e habilidades.
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Hoje em dia a nossa cabeça já mudou um pouco, nós não falamos
mais nisso. Mas, por exemplo, a escola da minha filha só fala de
competências e habilidades. Mas eu acho que o CP II está um passo à
frente, daqui a pouco vai vir... outra coisa que a gente vai estar
falando e que as escolas vão pegando depois.”

A característica de experimentação do Colégio Pedro II mencionada pela
professora B tem outro exemplo no cumprimento do disposto pela LDB/96, em seu
Capítulo V, Da Educação Especial, Art. 58. O trabalho da equipe de Artes Visuais da
Unidade São Cristóvão III (ensino médio), iniciado pela professora L no Setor de
Educação Especial, visa a inclusão de alunos cegos e com baixa visão. Esta professora
tinha experiência prévia com alunos que apresentavam deficiências e altas habilidades e
iniciou essa atividade, no Colégio Pedro II, no ano de 2007. Relata a professora L:

(os alunos cegos e com baixa visão) ficavam ali sem ver nada do que
elas mostravam, isso acaba sendo uma presença terrível para o
professor (que pensa) como é que eu vou incluir esses meninos? ...eu
comecei a fazer um acervo de materiais táteis, representativos da Arte
Contemporânea, também um pouco da Arte Acadêmica e da Arte
Moderna... e também a (professora) Cláudia fez... e alguns alunos
(sem deficiências) ...esculturas e peças que eu fui pegando... uma
escultura africana... um livro da Pinacoteca de São Paulo que tem
várias imagens perfuradas e textos em Braile... obras da própria
pinacoteca em Braile e com... as reproduções perfuradas... vou dar
aula para os cegos e para os que enxergam ao mesmo tempo e, de
preferência, com o mesmo material...

Figura 13- Esculturas Produzidas por Alunos com Deficiência Visual.
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Os programas da disciplina Artes Visuais do Colégio Pedro II estão distribuídos
no presente pelo segundo ciclo do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano, e
primeiro ano do Ensino Médio, o que permite um maior aprofundamento nos conteúdos
propostos. A comparação com os programas determinados pelos PGEs, nos anos 1980,
revela muitos pontos em comum, com maior ênfase no ensino atual para os aspectos da
crítica e da história da arte, esta última ministrada abrangendo da arte da pré-história à
arte contemporânea, distribuídas e aprofundadas pelos cinco anos de estudos.
As mudanças iniciadas pelos professores de Educação Artística que lutaram pela
preservação de sua disciplina avançaram por três décadas e foram materializadas em um
ensino de arte respaldado pela Lei e disseminado pelos vários níveis da matriz
curricular.
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6 CONCLUSÃO

A relevância do resgate da memória do ensino da arte em uma instituição como
o Colégio Pedro II, cujo porte, tradição e longevidade a posicionam como uma das mais
consistentes iniciativas no campo da educação foi a motivação principal para a
realização deste trabalho. O interesse pela influência que o pensamento educacional em
arte teve na formulação das Leis que regeram o ensino dessa disciplina no Colégio
Pedro II, desde a sua instituição no período da Regência até a atualidade, foi outro fator
para a pesquisa sobre os 175 anos dessa história, associado à condição de parâmetro
desta instituição, no sentido estrito e mantido até o final dos anos 1950, para as demais
escolas secundárias do país, que deveriam equiparar-se aos seus programas a fim de
obter permissão para o funcionamento.
O material levantado permitiu compreender que o ensino da arte sempre foi
objeto da atenção dos formuladores das políticas educacionais, tanto no âmbito nacional
quanto no internacional, nunca deixando de ser foco de debates ou mesmo de embates,
muitas vezes intensos. De fato, os legisladores brasileiros foram influenciados pelas
tendências que regeram este ensino desde os primeiros momentos da sua existência, na
época em que foram criadas as primeiras escolas secundárias no mundo.
O ensino da arte teve no desenho a sua primeira denominação no Colégio Pedro
II, como resultado do fenômeno da industrialização pelo qual passavam as nações mais
desenvolvidas. As fontes consultadas mostram que os legisladores brasileiros tinham
conhecimento das propostas europeias e norte-americanas e desejavam os benefícios
que o ensino do desenho poderia trazer para o início do processo de industrialização no
Brasil. Outra preocupação naquele momento dizia respeito à necessidade de modificar a
aversão ao trabalho manual, arraigada em uma sociedade que ainda praticava a
escravidão.
No Brasil, as políticas educacionais dos tempos do ensino da arte como desenho
tiveram no liberalismo e no positivismo as principais fontes das propostas que incluíam,
de um lado, a ideia da preparação para o trabalho e de outro, a melhora do povo através
da exatidão da matemática e da geometria. E o Colégio Pedro II teve em seus quadros
professores que faziam parte dessas correntes do pensamento educacional, com algumas
figuras notórias e influentes, ligadas à Academia de Belas Artes e ao Liceu de Artes e
Ofícios, que compreendiam as implicações e as aplicações dos modernos conceitos,
inclusive participando do debate no campo político e propondo soluções em um
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contexto em que o Colégio Pedro II era parâmetro A força desses conceitos
relacionados com o ensino da arte como desenho, associada ao bem estruturado corpo
docente do Colégio Pedro II fez com que essa disciplina permanecesse na matriz
curricular por 104 anos.
A primeira mudança de denominação no ensino escolar da arte no contexto
brasileiro acontece no ano de 1942, nos tempos da ditadura do Estado Novo, e este fator
explica a escolha dos Trabalhos Manuais para o ensino da disciplina no secundário.
Naquele momento estavam desencadeados os movimentos Escola Nova e Livre
Expressão Artística, de caráter progressista, naturalmente combatidos pelo novo regime
político de cunho fascista. A Livre Expressão não teve influência nos programas do
Colégio Pedro II, voltados integralmente para o ensino dos Trabalhos Manuais que
tiveram suas origens na Rússia, Suécia e Estados Unidos da América, com o sentido de
uma educação da mente que se processaria através do treinamento manual. Associada
ao ensino de Economia Doméstica teve também o sentido de atender à questão da
crescente demanda por educação para as meninas e foi determinada pela Lei Orgânica
do Ensino Secundário, a Lei 4.244/1942.
Os professores que lecionaram na disciplina de Trabalhos Manuais e Economia
Doméstica foram formados pelas Escolas Normais que apresentavam este ensino já nos
finais do século XIX. Tiveram papel na manutenção do ensino da arte na vigência dessa
denominação, fazendo frente ao renitente preconceito contra a atividade manual,
considerada inferior. Os depoimentos colhidos com esses mestres comprovam
amplamente a existência do preconceito, além de demonstrar a energia com que o
combateram.
Esses mesmos professores viriam a ser exigidos pelas circunstâncias em outras
ocasiões de destaque no ensino escolar da arte no Brasil e no Colégio Pedro II, com as
dificuldades impostas pelo início do ensino da arte como Educação Artística e
posteriormente pela ameaça da extinção do ensino escolar da arte.
As mudanças no panorama político mundial com o agravamento da chamada
Guerra Fria tiveram influência no Brasil através da instalação do regime militar próEstados Unidos da América. A presença norte-americana foi intensificada em nosso
país, com investimentos e a presença de suas empresas. A compreensão sobre as
necessidades de um sistema educacional que já não respondia às demandas da
população e a questão da mão de obra para a indústria levaram a uma reforma
educacional de sentido profissionalizante, planejada pelos representantes do regime
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militar em colaboração com educadores americanos. Essa reforma foi determinada pela
Lei 5.692/1971 e, primeira vez, tornou o ensino da arte obrigatório nas escolas, com a
denominação Educação Artística. A obrigatoriedade veio ligada à ideia de que esse
ensino seria uma atividade, o que significava que não era considerada uma disciplina
com todas as suas características formais.
Os professores que realizaram a mudança do ensino de arte como Trabalhos
Manuais e Economia Doméstica para Educação Artística no Colégio Pedro II, a terceira
modificação neste ensino no Brasil, tiveram que atuar em condições de reduzidas
orientações programáticas e de modificação dos parâmetros para a sua formação, com a
criação das primeiras graduações em Educação Artística. Essas graduações introduziram
a chamada polivalência, condição que nunca existiu no Colégio Pedro II. A reação
desses professores, a rigor professoras, aconteceu através da busca por embasamento
teórico e por treinamento, este obtido nas Escolinhas de Arte do Brasil e em cursos
ministrados por artistas. Este movimento levou à formulação de conceitos para o ensino
da arte, em um fenômeno que envolveu educadores da arte de todo o país e que
culminou, sob a influência do pensamento oriundo de educadores norte-americanos
progressistas, nas propostas relacionadas com o pensamento de que a arte deveria se
tornar uma disciplina.
A abertura democrática trouxe novos debates que expressavam o desejo de
reformular a educação nacional, modificando a estrutura criada pela ditadura. Nesse
momento o ensino da arte esteve gravemente ameaçado de extinção, em razão do
pensamento de que a matriz curricular deveria ser preservada para as disciplinas
formais. Novamente os professores de arte do Colégio Pedro II assumem a luta pela
preservação de sua disciplina, atuando interna e externamente, em uma luta para manter
posição na matriz curricular. A luta empreendida pelos educadores da arte teve êxito no
campo político, expresso pela manutenção da obrigatoriedade do ensino da arte na LDB
de 1996. No campo pedagógico, a vitória aparece com a inclusão dos parâmetros por
eles elaborados para o ensino da arte, em uma evolução iniciada nos finais dos anos
1970. Este ensino encontra-se hoje investido das características formais de disciplina,
regido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte.
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