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O ensino de Arte no Brasil já teve várias orientações teórico-metodológicas. Em alguns momentos históricos, houve dominância de uma ou outra corrente. Atualmente, correntes diversas coexistem nas escolas brasileiras pela pluralidade de posições e pelas limitações, muitas vezes, impostas aos professores em geral e aos arte-educadores em particular.
Partindo da análise feita por Libâneo (1985) das correntes pedagógicas no ensino brasileiro, vemos que a tendência idealista-liberal -  tradicional, renovada e tecnicista - é que mais informa o ensino de Arte no Brasil atual. O substrato dessa tendência é ver na escola a função de resolver/manter problemas sociais através de uma postura não-crítica da inserção do sujeito no mundo. No ensino de Arte, a centralidade do professor e os modelos de reprodução naturalista como método (Tradicional); a auto-expressão como processo de liberação do indivíduo e o aluno como centro do processo pedagógico (Renovada); ou o papel central de um plano bastante pelos manuais e livros didáticos, com objetivos descolados do horizonte docente e de seus alunos (Tecnicista), formam um espectro não-crítico idealista-liberal com presença marcante nas escolas fundamentais brasileiras. Por outro lado, a tendência realista-progressista – libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos – tem uma influência concreta menor no ensino em geral e no de Arte em particular, embora sejam concepções preponderantes no debate pedagógico. 
Em relação à estrutura curricular, o mais comum no ensino de Arte é não se ter uma teia organizadora da arte-educação nas escolas. Em muitas, nem a obrigatoriedade da existência deste ensino é cumprida. Em outras, o ensino de Arte poderia se chamar de casual, pois a área (Artes Plásticas, Música, Artes cênicas, etc.) que será trabalhada é de acordo com o professor que chegar e sua atuação será definida mais pelo critério horário/dia do que efetivamente por uma estrutura curricular pensada,  com articulação e significação próprias de uma área específica do conhecimento humano, que tem sua presença na escola exatamente pela importância histórico-cultural para a humanidade e pela potencialidade de desenvolvimento humano (em todas as dimensões) que o ensino de Arte pode proporcionar.
Apesar da preponderância dessa situação, muitas escolas (particulares e públicas) articulam o ensino de Arte, qualificando sua presença no currículo escolar. Há um esforço de pensar o ensino de várias linguagens artísticas para que o aluno se aproprie de seus conceitos fundamentais, desenvolva capacidade criadora dentro das linguagens artísticas e se relacione de forma mais intencional e qualificada com as obras de arte que estão em seu contexto espaço-temporal mais próximo ou distante. A existência dessas escolas aponta para a possibilidade e necessidade de debater o ensino de Arte  no ensino fundamental.
Por mais paradoxal que possa parecer, nos últimos anos, afora essas experiências de escola ou de redes inteiras com presença significativa da arte no currículo, o que veio colaborar, pela abrangência geográfica de circulação e pelo caráter  de oficialidade, na expansão desse debate e reafirmar a necessidade de pensar o ensino de Arte mais cuidadosamente foi o documento do Ministério da Educação, ligado à sua Secretaria de Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a Arte (Brasil, 1997). Por mais que se trate de um documento oficial, forjado dentro de uma política conhecida ou suspeitada por todos, que tem limitações de várias ordens e sobre o qual poderia objetar várias assertivas, é necessário admitir que veio contribuir no debate da questão do ensino da Arte, pelas razões já expostas e por estimular importantes publicações da área (Martins, 1998).
Os PCNs acompanharam a LDB/1996, mas mesmo antes desses fatos institucionais várias escolas se propuseram a criar novas formas pedagógicas. Este foi foi o caso da escola de ensino fundamental estudada. Essa escola ao discutir um projeto político-pedagógico (Escola Municipal Vila Monte Cristo, 1995a), consubstanciou em seu regimento (idem, 1995b) e em seu cotidiano um ensino de Arte articulado desde o primeiro até o último ano do ensino fundamental. A estruturação em três ciclos de três anos para esse nível de ensino e a organização do ensino por complexos temáticos Para saber mais sobre complexo temático ver Rocha ,1998. deram ao ensino da Arte algumas feições específicas, que devem não só serem conhecidas como debatidas e melhoradas.
Neste trabalho, abordo como questão central a estruturação do ensino de Arte nessa escola por ciclos e, secundariamente, os PCNs / Arte. Farei referência aos PCNs mais para esclarecer e pontuar diferenças-semelhanças, pois a experiência dessa escola é anterior a eles.

Em 1995, na discussão da proposta político-pedagógica da escola, várias concepções de ensino e de escola foram estudadas e debatidas.  Ao se chegar a uma estruturação por ciclos de formação, ficando o ensino fundamental ampliado em um ano – três ciclos de três anos cada, iniciando aos seis anos de idade – levou-se em conta grandes tempos de desenvolvimento e aprendizado humano – infância, pré-adolescência e adolescência. Está fora do escopo deste trabalho discorrer sobre o que significou essa quebra da seriação e as contradições dessa busca de síntese superadora da corrente crítico-social dos conteúdos e da libertadora. Focarei apenas os elementos que informem mais sobre o ensino de Arte nesta escola.
Ao se pensar o ensino de Arte em com consonância com a intenção geral da proposta, foram considerados alguns não, como critérios articulados de negação, e outros sim, para apontar possibilidades. Nesse contexto destacam-se os seguintes:
-	o ensino de Arte não pode ser visto como mera atividade, o estatuto da Arte no currículo deve ser de disciplina, pois tem objeto específico de estudo e um discurso estético articulado por suas diferentes linguagens ao longo da história da humanidade;
-	a presença das diferentes linguagens nesse ou naquele ciclo não pode ser uma questão de recurso humano disponível, deve-se uma visão longitudinal de seu desenvolvimento ao longo da escolarização;
-	a atuação polivalente não é a mais recomendada ao arte-educador, sendo sua especificidade educativa uma linguagem artística nada melhor do que poder atuar nela, mantendo em seu fazer pedagógico a abertura de diálogos inter e transdisciplinares;
-	as metodologias específicas de cada arte-educador devem ser respeitadas, mas também problematizadas através do debate com seu pares e com o todo da escola, a fim de que se busque um trabalho interdisciplinar mediado;
-	as salas de aula devem potencializar ao máximo esse fazer, portanto o ideal são as salas-ambiente em que o arranjo singular da linguagem e dos alunos e professor possa se traduzir na materialidade do ambiente.
Essas idéia iniciais levaram, após o debate com a comunidade escolar, a algumas configurações no desenho curricular e na práxis de arte-educação. O ensino obrigatório de Arte ficou estabelecido em três linguagens – artes plásticas, artes cênicas e música – com presença nos três ciclos da seguinte forma:  I ciclo – tempos semestrais intercalados por linguagem, completando ao longo do ciclo, um ano de cada uma. II ciclo – um ano contínuo de cada linguagem. Ao final do II ciclo, o aluno opta por uma das linguagens para os próximos três anos do III ciclo, em que, com horário comum, os estudantes dirigem-se aos espaços de aula de artes plásticas, música e artes cênicas. 
Além da presença obrigatória, a Arte aparece também nos complementos curriculares, que guardam certa semelhança com as oficinas extra-classes, porém diferenciando-se dessas porque estão articulados dentro da teia geral de planejamento pedagógico da escola. Por estar interligado e por não se constituir em atividade isolada, é que se chama complemento. Em outros aspectos parece com oficina: ocorre no horário inverso ao de aula, tem maior mobilidade espaço-temporal, podendo ser proposto em qualquer área de conhecimento e oferecido após aprovação no Conselho escolar. Na área de Artes, destacam-se os seguintes: grafitagem, fotografia, teatro de sombra, grupo de teatro, interanimação teatral, vídeo, flauta, canto coral e dança. O complemento pode durar qualquer tempo, porém normalmente o grupo se mantém com estudantes, ex-alunos e pessoas da comunidade.
Esse organização geral de escola traça estratégias próprias de problematização e de trabalho pedagógico coletivo, possibilitando aos professores uma práxis docente que estimula uma postura de educador como intelectual transformador e uma escola como esfera pública democrática e de pólo cultural da região.  Todos esses movimentos estimulam os arte-educadores a dialogarem no planejamento com sua área, com os pares do ciclo e com o coletivo geral da escola. Seja na delimitação do foco, dos princípios de áreas, no plano de trabalho ou nas compatibilizações necessárias, os arte-educadores estão presentes como os educadores das demais áreas.  Isso, de início, causou uma certa dificuldade. Os arte-educadores eram  mais acostumados a fazer planejamento participativo apenas com os alunos. A forma de organização instiga uma visão mais ampla de toda escola e não apenas de sala de aula. Foi necessário um esforço intencional de superação que é corroborado pela reunião da área uma e pelas reuniões gerais uma vez por semana. Dessa forma, essa escola vem gestando proposições na área desde 1995. 
Para concluir, aponto, mesmo brevemente, semelhanças e diferenças dessas proposições com as dos PCNs. Os ciclos nos PCNs são agrupamentos de duas séries para facilitar a exposição dos próprios parâmetros, seguindo os moldes da Espanha. Na escola, os ciclos são grandes fases de aprendizagem e desenvolvimento que são tratadas como totalidades. 
O ensino de Arte é visto, nas duas, como disciplina, combatendo a idéia de polivalência do professor. Também, apontam-se, nas duas, diferentes linguagens artísticas, sendo que nos PCNs há a indicação clara da Dança e na escola, não. Analisando mais detidamente, veremos outras diferenças, por exemplo, o vídeo e o cinema nos PCNs são colocados apenas dentro da linguagem plástica, na escola são vinculados também às artes cênicas.
Quanto à metodologia, os PCNs apontam claramente o ensino por projetos com temas transversais e a metodologia triangular, portando adesão à pedagogia crítico-social dos conteúdos. Na escola, há a tentativa de síntese superadora da pedagogia libertadora e da crítico-social dos conteúdos, através de complexos temáticos, projetos, com grandes conceitos que possibilitam a interface das áreas e uma possível atuação interdisciplinar; os elementos da metodologia triangular são levados em conta, embora não se adote essa metodologia.
Dessa forma, por caminhos diferenciados, tanto escolas que gestam em sua concretude propostas para Arte quanto os últimos documentos oficiais da área, PCNs, têm contribuído para o necessário debate da área no campo educacional.
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