
 
 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA 
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE ARTES NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

SILVANA FERNANDES SILVA, PAULA TAMYRES MOYA 
 

RESUMO 
 
O presente estudo tem por finalidade investigar as contribuições da teoria histórico-cultural 
para a organização do ensino de artes no ensino fundamental. A pesquisa foi desenvolvida 
com ênfases nas mudanças que ocorreram devido as influências no ensino de artes e no 
processo do desenvolvimento do psiquismo humano, e para tanto realizamos análises 
documentais e estudos bibliográficos. Tomamos como objeto de análise os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (DCE) e o 
Plano Nacional Educação (PNE) Arte e as Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental do Estado do Paraná. Os estudos bibliográficos foram 
fundamentados com os seguintes autores, Leontiev (1978), Luria (1991), Vigotski (2007) da 
Teoria Histórico-Cultural e obras de outros autores que trabalham com o tema desta 
pesquisa. Concluímos que o processo de apropriação dos conceitos vinculados ao ensino 
de artes garante o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, mas para que isso 
ocorra é fundamental mobilizar ações em prol da organização do ensino.   
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ABSTRACT 
  
The present study has a purpose of investigating Contributions of the Historical-Cultural 
Theory for the organization of the teaching of arts in fundamental education. The research 
was developed with emphasis about changes that occurred due to the influences in art 
teaching and in the process of the development of the human psyche, and documentary 
analyzes and bibliographic studies were used. The objects of analysis were: National 
Curricular Parameters (PCN); Paraná State Curricular Guidelines (DCE); National Education 
Plan (PNE); Arte and the Pedagogical Guidelines for the Initial Years of the Paraná 
state (Elementary School of Nine Years). The bibliographic studies were based on the 
following authors: Leontiev, (1978); Luria (1991); Vigotski (2007) of  Historical-Cultural 
Theory and works of  other authors, wich  work the theme of this research. It is possible to 
conclude that the process of appropriation of the  concepts attached  to the teaching of arts , 
ensures  the development of higher psychic functions. For working the process is 
fundamental to mobilize actions to emprove the  educational organization. 
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INTRODUÇÃO 
 

A realização desta pesquisa tem como princípios em definir quais foram as 

implicações da teoria histórico-cultural para o ensino de artes no ensino 

fundamental. 



 
 

 Assim compreendemos que a educação em artes ocorre na sociedade por 

meio da comunicação, e para que este processo de construção seja mais dinâmico é 

necessária uma interação da criança entre a concepção de arte (SANTOS, 2005). 

  Desse modo a arte torna-se um movimento educativo e cultural que visa à 

constituição do ser humano completo, sendo registrada em forma de desenho, 

pintura, dança, ou até mesmo a escrita. 

A pesquisa analisada estabelece que a manufatura se constitui a forma mais 

avançada de produção, que no qual estabeleceu procedimento inicial, de produção, 

que direcionava ao trabalhador um tempo exigido na execução de suas tarefas 

ocasionando uma limitação técnica. 

 No entanto a arte tornou-se um movimento educativo e cultural que visa à 

constituição do ser humano completo, sendo registrada em forma de desenho, 

pintura, dança, ou até mesmo a escrita (BRASIL, 1999). 

Com a revolução industrial houve um grande marco na história e na 

educação, essa forma de revolução tecnológica, trouxe um direcionamento para os 

trabalhadores, ou seja, uma forma de lutar pelos seus ideais e despertar da 

exploração aos quais eram submetidos, (CALVACANTE; SILVA, 2011).  

A arte na educação sempre esteve presente no Brasil, no entanto desde o 

século XIX, já se buscava tornar o ensino de artes uma disciplina obrigatória nos 

currículos. 

Devido a essa modernização cultural que estava em função de crescente 

demanda por meio da industrialização e do projeto educacional vigente à fim inserir 

a nova política nacional. 

Com a Implantação  da LDB nº 5692/71 (BRASIL, 1971) ocorreu a inclusão 

obrigatória da Educação moral e cívica, Educação física, Educação Artística, e 

programas de saúde sendo como componentes obrigatórios de 1º e 2º graus e o 

Conselho Federal de Educação (CFE) nº 540/1977 tinha a função de organizar os 

sistemas e componentes  curriculares, pois eram compreendidos como matérias e 

disciplinas que estavam direcionadas aos processo de formação intrínseca ou seja 

aquilo que faz parte, cabia a escola ter finalidades e transmitir como partes 

constitutivas e instransferíveis. 

Então surge o   Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2011 pela 

lei nº10.172 (BRASIL, 2001) que confirma a responsabilidade do poder público era 



 
 

em assegurar o direito a educação e estabelecer metas e diretrizes para a educação 

no decênio de 2001 a 2011 que especifica que o direito ao ensino. 

Para melhor desenvolvimento da criança foi estabelecido por Vigotski (2007) 

a gênese do psiquismo humano, nos quais são os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, trazem elementos científicos e artísticos que podem ser 

organizados e apropriados pelos alunos, resultando no desenvolvimento de funções 

psicológicas superiores.  

Dessa forma conforme afirma Derdyk (2010) o desenho consiste em uma 

atividade total, que abrange o conjunto de necessidades e potencialidades da 

criança. No entanto é por meio do desenho que a criança expressa a maneira pela 

qual sente existir, e é esse processo potencial do desenvolvimento criativo da 

criança, que proporciona o crescimento físico, emocional, cognitivo e psíquico. 

Concluímos que o saber artístico no ensino fundamental amplia o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, proporcionando uma completa 

percepção por meio da comunicação.  

OBJETIVO GERAL  
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as contribuições da teoria 

histórico-cultural, para organização do ensino de artes no ensino fundamental. 

 

METODOLOGIA  

 Por ser uma pesquisa bibliográfica, estabelecemos o desenvolvimento 

metodológico com base em autores e artigos científicos, sendo eles Leontiev, 

Vigostki, Lúria, Derdyk, e outros autores que falam sobre o tema, desse modo o 

estudo foi definido em três capítulos, sendo que no primeiro foi especificado   sobre 

as influências ocorridas no processo produtivos no ensino de artes, que 

ocasionaram grandes mudanças favorecendo o ensino de artes no Brasil.   Já o 

segundo aborda sobre a gênese das funções psicológicas e superiores, com base 

na teoria histórico cultural adequando subsídios   apropriadas para o 

desenvolvimento psíquico do aluno.  

  No último discutimos  sobre o desenho na infância e as contribuições para a 

organização do ensino, e suas  apropriações  por meio de  sistemas simbólicos que 

garantem  o desenvolvimento da  criança. 

 



 
 

RESULTADOS  

Por meio desta pesquisa chegamos aos seguintes resultado:  o desenho 

enquanto uma linguagem possibilita para a criança a apropriação de conhecimentos 

contemplando diversas áreas dos conhecimentos, dentre elas as artes, a 

matemática, a língua portuguesa, etc. o desenho enquanto um instrumento simbólico 

produzido pelo gênero humano potencializa a realização do sujeito com a realidade 

na qual ele está inserido.  

 Assim defendemos que é possível compreender que os processos de 

apropriação dos sistemas simbólicos garantem as crianças o desenvolvimento da 

percepção, memória, atenção, ou seja, todas essas funções psíquicas estão 

voltadas para o desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo e imaginário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nas perspectivas sobre as contribuições da Teoria Histórico-Cultural e as 

influências nos processos produtivos no ensino de artes, podemos analisar que a 

educação ocorreu como um processo de construção, sendo uma interação da 

criança com a concepção de arte.  

 Saviani (2008) com essa nova mudança fez se necessária universalizar a 

educação básica, garantindo um padrão de qualidade. Sendo assim o ensino de 

artes tornou-se uma disciplina obrigatória no currículo, passando estar presente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no Plano Nacional da Educação (PNE) 

desse modo, cabendo ao poder público a responsabilidade em assegurar o direito a 

educação. 

Assim é possível afirmar que o ensino de arte na escola tem um grande 

objetivo, ou seja, desenvolver a criatividade e a expressão da criança, buscando o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Por meio desta pesquisa realizada compreendemos que o desenho 

estabelece na criança relações de conhecimentos apropriados abrangendo um de 

possibilidades por meio das linguagens sobre artes visuais, porém isto significa que 

possibilidades por meio das linguagens sobre artes visuais, porém isto significa que 

esta organização depende das funções psíquicas humanas. 
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