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"Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música 

não começaria com partituras, notas e pautas. 

Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria 

sobre os instrumentos que fazem a música. 

Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria 

que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas. 

Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas 

para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes." 

(Rubem Alves) 

http://pensador.uol.com.br/autor/rubem_alves/
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RESUMO 

 

A presente pesquisa constitui-se um convite à reflexão sobre o ensino da arte na educação 

infantil, e é fruto de inquietações e questionamentos que foram despertados por meio de 

ponderações profissionais surgidas a partir da minha práxis e do conhecimento gerado durante 

o curso de graduação. A questão metodológica acerca de como é realizado o ensino da arte na 

educação infantil e qual a percepção dos professores sobre esse ensino traz como fio condutor 

o problema: As Artes Visuais na Escola: um Estudo sobre as Práticas Pedagógicas dos 

Professores de um Centro de Educação Infantil – CEI do Município de Fortaleza. Esse estudo 

foi realizado em um ambiente escolar, tendo como principais colaboradores os professores, 

objetivando compreender a percepção das professoras de um Centro de Educação Infantil 

(CEI), da Secretaria Executiva da Regional II (SER II), do município de Fortaleza, sobre o 

trabalho que é realizado com as artes visuais, no período de setembro a outubro de 2014. A 

proposta metodológica envolve uma pesquisa de campo com a aplicação de um questionário e 

observação de aulas de arte. Também foi feita uma análise reflexiva sobre parte da visão de 

autores como Barbosa (1991) (2003), Duarte (1991), Ferraz (2009), Fusari e Ferraz (1993), 

Fulghum (1988), Iavelberg (2003), Kramer (1993) e Lowenfeld (1977), os quais, entre outras 

questões, contribuíram para a compreensão da importância do ensino da arte na formação da 

criança. Neste contexto, destaca-se a necessidade de analisar qual o papel das artes visuais na 

educação infantil, qual a importância dada à arte pelos professores no contexto escolar, 

conhecer como os professores percebem o trabalho com as artes visuais na educação infantil e 

avaliar como estes escolhem as atividades de artes e trabalham com elas em sala de aula, bem 

como quais os desdobramentos das mesmas. Assim, esta pesquisa encontra relevância como 

algo provocativo/reflexivo, ao procurar perceber como as artes visuais vêm sendo trabalhadas 

pelas professoras na realidade da sala de aula. Temos como resultado a constatação que na 

pratica existe uma discrepância entre o falar e o fazer, por parte dos professores, no ensino das 

artes visuais. 

Palavras-chave: Educação infantil, Ensino das artes visuais, Arte, História da arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research deals with the art education in the early childhood. It is the result of days of 

concerns and questions that were awakened during the course and my professional practice. 

The question to be addressed is the methodological question, “How the visual art education in 

early childhood is performed by the teachers' perception?". Such question plays a vital role to 

be addressed in Early Childhood Center the Fortaleza city. This study was conducted within a 

public school in order to understand teachers' perception about the work done with visual arts. 

Therefore, the main contributions were given by the teachers of an Early Childhood Center in 

Fortaleza from September and October of 2014. The proposed methodology was verified by a 

field work through a questionnaire and the observation of art classes. Furthermore, a reflective 

analysis starts from the point of view of several authors’  e.g. Barbosa (1991) and (2003), 

Duarte (1991), Ferraz (2009), Fusari and Ferraz (1993), Fulghum (1988), Iavelberg (2003), 

Kramer (1993 ) and Lowenfeld (1977) which, among other questions, have contributed to 

understand the art education in the child development. In this context, the teachers’ visual arts 

know how, perception, evaluation in the school, play a vital role for the early childhood 

education. Moreover, these visual art activities can be analyzed and weighted. This research is 

important as something with a reflective and provocative look to seek in the reality how the 

visual arts have been worked by teachers in the classroom. Finally, the reality has shown the 

difference "speaking and doing" by part of the teachers during the visual art education. 

Keywords: education in the early childhood, teachers visual arts, art , history of art. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sensibilizações e vivências ocorridas durante o curso de Especialização em 

Docência na Educação Infantil, no período de 2013 a 2015, levaram a pesquisadora a 

questionar o seu fazer pedagógico e, em especial, a maneira como desenvolve o trabalho 

com a arte em sala de aula. Partindo para uma esfera maior, surgiu a indagação sobre 

como o ensino da arte vem sendo percebido e ensinado pelos professores de um Centro 

de Educação Infantil (CEI), da Secretaria Executiva da Regional II (SER II) do 

município de Fortaleza. 

Desta forma, esse trabalho nasceu de pesquisas, sendo gerado a partir de 

indagações pessoais e ponderações profissionais surgidas na práxis, nos estudos, 

vivências e discussões realizadas no decorrer do curso de formação. Esses 

questionamentos foram provocadores e ponto de partida para que fosse possível 

perceber a necessidade de construir uma reflexão sobre o título: “As Artes Visuais na 

Escola: um Estudo sobre as Práticas Pedagógicas dos Professores de um Centro de 

Educação Infantil – CEI” no município de Fortaleza. 

Ao pensar em arte, a autora do presente estudo remete-se à história da evolução 

humana, suas implicações no nosso dia a dia e no papel indispensável que ela ocupa na 

sociedade, em razão da sua importância para o desenvolvimento integral da inteligência, 

da percepção e da imaginação da criança, do jovem e do adulto. Iavelberg (2003, p.09) 

confirma o seu valor na construção humana, afirmando que: 

 
A Arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e 

conhecimentos necessários a diversas áreas de estudo, entretanto, não é isso 

que justifica a sua inserção no currículo escolar, mas seu valor intrínseco 

como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por 

todos.  

 

 

Portanto, faz-se necessário pensar o ensino da arte na educação de modo que 

este se mostre significativo na vida e no desenvolvimento das crianças, contribuindo 

não só para a formação de cidadãos críticos, como também para a melhoria da qualidade 

do ensino-aprendizagem na educação escolar, de modo a cooperar para uma educação 

artística e estética. 

Assim, procurou-se mostrar a posição do ensino da arte como área de 

conhecimento nos mais diferentes documentos oficiais: Leis de Diretrizes e Base (Lei n 
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9.394/96), Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCN-EI), 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e resoluções e propostas pedagógicas a nível 

federal e municipal, de modo a termos uma visão das orientações, ações e propostas 

contidas nesses documentos, indicando como a arte deve ser ensinada, além do 

reconhecimento da necessidade do trabalho com a arte e da sua importância na 

formação e desenvolvimento de crianças e jovens. 

Como a arte abrange diversas modalidades artísticas, escolheram-se as artes 

visuais como foco do meu trabalho, mais especificamente as atividades com desenhos, 

pinturas, gravuras, esculturas e colagens, papel, tinta e outros materiais. 

O estudo teve como foco principal a percepção dos professores sobre o ensino 

das artes visuais na educação infantil, mas antes ponderamos um pouco sobre a arte e 

como esse processo cognitivo se desenvolve na busca do envolvimento do educando no 

ato de aprender, no do professor no ato de ensinar, assim como a importância de se estar 

atento às interfaces dessa educação.  

Para o desenvolvimento do trabalho, partiu-se de algumas questões norteadoras 

que foram a mola propulsora dessa pesquisa. No instante em que levantei 

questionamentos procurei perceber: o que é arte para as professoras? Para elas, qual a 

importância da arte na educação infantil? Como as artes visuais vêm sendo trabalhadas 

na realidade da sala de aula? 

Como forma de avaliar esse questionamento, realizou-se uma pesquisa de 

campo por meio da aplicação de questionários com um grupo de professores, 

observação das aulas e análise de atividades de arte. Também se buscou desenvolver 

uma breve pesquisa bibliográfica, por meio da qual se extraiu informações e 

comprovações teóricas dos assuntos abordados em livros de autores que tratam desta 

temática. 

  O objetivo geral deste estudo é compreender a percepção das professoras de um 

Centro de Educação Infantil (CEI), da Secretaria Executiva da Regional II (SER II) do 

município de Fortaleza sobre o trabalho que é realizado com as artes visuais no contexto 

escolar com os educandos. 

Além disso, tem como objetivos específicos: analisar qual o papel das artes 

visuais na educação infantil; qual a importância que é dada pelos professores à arte no 
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contexto escolar; conhecer como os professores percebem o trabalho com as artes 

visuais na educação infantil; avaliar como os professores escolhem as atividades de 

artes e trabalham com elas em sala de aula e quais os desdobramentos destas para as 

crianças. 

A monografia está dividida em três capítulos: no primeiro serão apresentadas e 

discutidas as bases teóricas do ensino da arte na educação infantil; o segundo será 

constituído pela apresentação da pesquisa feita com as professoras sobre o trabalho 

realizado com as Artes Visuais e os procedimentos que foram realizados; no terceiro, 

trataremos da percepção das professoras sobre o trabalho que é realizado com as Artes 

Visuais com a apresentação e análise dos dados; e, por fim, teremos as considerações 

finais. 
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1. O ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1 A Educação Infantil  

 

 

“A Educação Infantil se configura como uma das áreas 

educacionais que mais retribui à sociedade os recursos nela 

investidos, contribuindo para o desempenho posterior” 

(CAMPOS apud KRAMER, 1999, p.1). 
 

 

 

Ao estudar a educação infantil, pode-se perceber a sua importância em relação à 

formação do indivíduo para que ele se torne um cidadão ativo e participativo dentro da 

sociedade. Portanto, o espaço da escola deve ser de formação de cidadãos capazes de 

enfrentar os novos desafios do mundo contemporâneo, mas que tenham consciência de 

suas raízes históricas e conhecimento da produção cultural de seu povo, de forma a 

afirmar a sua identidade. É ainda o espaço do ensino competente que, sem negar as 

tradições, prepara seus educandos para a plena participação na vida econômica, 

sociopolítica e cultural do seu país. 

A expansão da educação infantil é diretamente proporcional ao crescimento da 

urbanização, à participação da mulher no mercado de trabalho e à mudança da dinâmica 

familiar (BRASIL, 1998). No final da década de 70 e início dos anos 1980 a sociedade 

civil mobilizou-se a fim de exigir a extensão do direito à educação para as crianças 

pequenas, pois, nas décadas anteriores, o atendimento a essa faixa etária só tinha caráter 

médico e assistencial. Somente em 1988, de acordo com a promulgação da Constituição 

da República Brasileira, a educação foi tratada como assunto de suma importância, 

deixando para trás o caráter assistencialista (BRASIL, 1988). Já dois anos depois, em 

1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reafirmou os direitos 

constitucionais em relação à educação infantil (BRASIL, 1990). Em 1994, o Ministério 

da Educação (MEC) publicou o documento Política Nacional de Educação Infantil, que 

estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de melhoria da qualidade no 

atendimento às crianças, entre elas a necessidade de qualificação dos profissionais, que 

resultou no documento por uma política de formação do profissional de educação 

infantil (MOURA; GONÇALVES; LIMA, 2011). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 93/94/96), 

ocorreram algumas modificações na educação (CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS, 
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2006). A principal delas foi a determinação da educação infantil como primeira etapa da 

educação básica (composta pelo Ensino Fundamental obrigatório e pelo Ensino Médio). 

Assim, com a nova LDB, as prefeituras e outras instâncias governamentais transferiram, 

para o âmbito dos órgãos de educação, a responsabilidade pelas redes de creche, e a 

oferta de educação infantil passou a ser de competência dos municípios. Foi exigido 

também que os professores e educadores tivessem uma formação prévia em curso 

superior ou curso de magistério em nível médio, conforme título VI, Art.62 da referida 

lei: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na Educação Infantil e nas quatro primárias séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 

(BRASIL, 1996). 

 

 

Deve-se, ainda, destacar nas disposições transitórias, a instituição da chamada 

Década da Educação, a iniciar-se um ano após a publicação da Lei, e que até o fim da 

mesma “[...] somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço”, segundo o Art. 87§4° (BRASIL, 1996). A 

Constituinte de 1988, as Constituições Estaduais, as Leis Orgânicas dos Municípios, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional asseguram hoje o direito de todas as crianças a creches e pré-escolas. 

 

Atualmente, os marcos legais estão postos e sua divulgação e adoção 

encontram-se em andamento, ainda que de forma desigual nos diversos 

contextos do país. Mas, as creches aparecem sempre em situação mais 

precária, seja quanto à formação do pessoal, seja quanto à infraestrutura 

material, adotando rotinas rígidas baseadas quase exclusivamente em ações 

voltadas para a alimentação, higiene e contenção das crianças. 

Comparativamente, nas pré-escolas são observadas melhores condições 

quanto à formação do pessoal e infraestrutura material, sendo que as rotinas, 

também pouco flexíveis, são focalizadas em atividades de cunho escolar 

(CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS, 2006, p.117). 

 

 

Em 1999, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para a educação infantil, sendo este um dos principais 

instrumentos para elaboração e avaliação das propostas pedagógicas das instituições de 

educação infantil (MOURA; GONÇALVES; LIMA, 2011). 

Não se pode negar a importância da educação infantil na formação do sujeito. 

Segundo Goulart (2009) em pesquisa realizada em Brasília, “a Educação Infantil é de 
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extraordinário valor no desenvolvimento humano”. Mas, para isso, esta educação deve 

ser feita de modo responsável, correto, e várias outras necessidades devem ser levadas 

em consideração, tais como o apoio afetivo e emocional na relação mãe-criança, 

alimentação adequada e cuidados com a saúde (SOUZA, 1991).   

Por volta dos anos de 1980, os movimentos de defesa das populações infantis, 

com base na Constituinte e na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

passaram a usar em documentos oficiais a expressão educação da criança de 0 a 6 anos 

ou educação infantil como indicativo do ensino em creches e pré-escolas.  

Porém, ainda hoje, quando se refere a essa modalidade de ensino em 

instituições de educação infantil a qual todas as crianças de 0 a 6 anos têm direito, 

persiste essa ambiguidade na denominação de creche e pré-escola. Nas creches e pré-

escolas são realizados trabalhos de caráter educativo, visando à educação e o cuidado, 

garantindo alimentação, segurança, saúde e assistência com condições materiais e 

humanas, de modo a trazer benefícios socioculturais para as crianças. Apesar de a 

denominação ser ainda pouco uniforme, pode-se diferenciar a creche e a pré-escola de 

acordo com três aspectos: idade das crianças, horário de funcionamento e instância 

administrativa a que se vincula. A creche atende crianças de 0 a 3 anos, tem atuação em 

horário integral e se subordina às instituições médicas ou assistenciais; já a pré-escola 

trabalha com crianças de 4 a 5 durante meio período e está vinculada à educação 

(KRAMER, 1999).  

Segundo estabelece a LDB (Lei n 9.394/96) no Artigo 29, ao dispor que a 

educação infantil — primeira etapa da educação básica — tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos 

físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da 

comunidade (BRASIL, 1996). Essas metas também estão presentes na Resolução n
o
 5 

de dezembro de 2009, que fixa, no seu Art. 5º, as Diretrizes Curriculares Nacionais: 

 

 
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais 

não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou 

privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 6 anos de idade no período 

diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 

competente do sistema de ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 

2009). 

 

 

 



17 
 

De acordo com Kramer (1999), para que a educação infantil desempenhe o seu 

papel no desenvolvimento humano e social, é preciso que se tenha em mente que ela é 

um direito da criança, e que o uso dessa expressão designa o trabalho realizado em 

creches e pré-escolas. Estas devem ter como foco a criança ser social, com história, 

pertencentes a uma classe socioeconômica. Isso implica levarmos em conta as relações 

estabelecidas pela criança segundo o seu contexto de origem e familiar, sua linguagem e 

o espaço geográfico que ocupa. Consequentemente, entendê-las como sujeitos sociais e 

históricos, como cidadãos de pouca idade, criadoras de cultura, implica reconhecer que 

elas necessitam de uma educação infantil que reconheça o seus saberes e ofereça um 

ensino de qualidade com atividades significativas.  

Desta forma, a qualidade dessa educação decorre da forma como se percebe a 

criança e isso têm implicações profundas no trabalho desenvolvido, como textualmente 

se evidencia: 

 

 

Creches e pré-escolas são modalidades de Educação Infantil. O trabalho 

realizado no seu interior tem caráter educativo e visa garantir assistência, 

alimentação, saúde e segurança com condições materiais e humanas que 

tragam benefícios sociais e culturais para as crianças. Hoje, apesar da 

ambiguidade dos nomes, entendemos como creche o espaço para crianças de 

0 a 3 anos e pré-escola para crianças de 4 a 6 anos, de meio período ou 

horário integral, cuja responsabilidade é ou deveria ser assumida pela 

instância educacional pública. Creches e pré-escolas são instituições de 

Educação Infantil a que todas as crianças de 0 a 6 anos têm direito 

(KRAMER, 1999, p.1). 

 

 

Souza (1991) ressalta que definir a função da pré-escola na sociedade 

brasileira, que passa por problemas políticos, sociais e econômicos, não é tarefa fácil, 

pois dentro desse contexto a educação infantil deve se justificar independentemente dos 

problemas políticos e socioeconômicos, assim como dos recorrentes do ensino 

fundamental e dos efeitos que possam recair sobre ela. Consequentemente, em muitos 

pronunciamentos do governo federal, a educação infantil surge como proposta de evitar 

a evasão escolar e a repetência nas séries seguintes. Mas não se pode colaborar com essa 

ideia, já que os problemas existentes nas escolas são causados não só pelo sistema 

educacional, como também pela desigualdade social.  

Assim, num país onde as necessidades básicas para uma existência sadia não 

são oferecidas pelas políticas públicas à maioria das crianças, cabe a educação infantil 

tentar fazer com que algumas dessas exigências sociais sejam supridas; porém, ao 
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mesmo tempo, não deve esquecer o seu objetivo principal, que é a educação, 

ultrapassando, desta forma, o mero assistencialismo (Ibid, 1991). Portanto, seria injusto 

deslocar para a educação infantil uma incompetência que não está nela, e sim no sistema 

educacional, na desigualdade social e na ineficiência ou ausência de políticas públicas 

voltadas para essa população. 

Nas últimas décadas, muitos debates têm surgido a respeito da dualidade do 

tema educar e cuidar, em virtude da qualidade dos objetivos e atividades propostas nas 

instituições de educação infantil. Na maioria das vezes, a realidade que se apresenta no 

interior de muitas creches e pré-escolas é a de um trabalho realizado de forma restrita, 

atendendo apenas a um desses caracteres. O educar relacionado somente a conteúdos 

escolares ou assistenciais e sanitários, que sem dúvida são importantes, mas a opção por 

apenas cuidar não supre a dimensão educativa, social e cultural decisiva para favorecer 

o desenvolvimento das crianças e seu direito à cidadania. A educação infantil, como 

espaço de socialização e convivência, deve assegurar o cuidado e a educação das 

crianças pequenas, de forma que aconteça de maneira indissociável. Nessa perspectiva, 

cuidar é mais que dar atenção aos aspectos físicos, bem como educar é mais do que 

garantia de conhecimento.  

É consenso que a educação de crianças pequenas é uma das áreas educacionais 

que mais retribuem à sociedade os recursos que foram nela investidos (KAPPEL; 

KRAMER; CARVALHO, 1999). Educação infantil é uma etapa relevante, na medida 

em que proporciona, à criança o desenvolvimento integral, ou seja, no seu aspecto 

físico, psicológico, intelectual e social (MOURA; GONÇALVES; LIMA, 2011). 

Para favorecer seu pleno crescimento, deve-se trabalhar seus aspectos 

socioafetivo, cognitivo, linguístico e sua psicomotricidade. A criança deve ter uma 

autoimagem positiva e conviver construtivamente com as diferenças do grupo (raça, 

sexo e classe social). Ao realizar atividades propostas é que a criança incorpora 

informações e constrói seu aprendizado e, ao solucionar desafios, desenvolve o seu 

pensamento. Devem ser sugeridas à criança diversas formas de comunicação, através de 

conversas, contação de histórias, desenho, pintura, colagem, fotografia, música, figuras, 

para que, a partir daí, ela inicie o seu processo de construção da linguagem escrita e 

visual (KRAMER, 1993). 

As crianças pertencem a uma classe social, têm uma história de vida; logo, são 

seres sociais, e por isto estabelecem relações segundo sua origem. Elas têm linguagens, 

ocupam existencialmente um espaço geográfico e são valorizadas de acordo com os 
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padrões do seu núcleo familiar e com a sua própria inserção nesse contexto. Para a 

educação infantil desempenhar seu papel no desenvolvimento humano e social, é 

preciso que a criança não seja vista como filhote ou semente, mas como cidadã criadora 

de cultura (KAPPEL; KRAMER; CARVALHO, 1999, p.2).  

Na educação infantil, o cotidiano baseia-se em uma rotina pré-estabelecida 

visando o desenvolvimento da criança. As crianças são sujeitos ativos na construção do 

seu conhecimento, e fazem uso de esquemas mentais próprios de cada etapa do seu 

desenvolvimento (KRAMER, 1993). O professor deve considerar como ponto inicial 

para a educação os conhecimentos prévios que as crianças possuem, e descobrir esses 

conhecimentos não é tarefa das mais fáceis. Somente com uma observação detalhada 

dos seus gestos, sons, falas e reações é que se descobre essa bagagem (BRASIL, 1998). 

Essa criança, num futuro próximo, saberá a importância dos valores morais, éticos, 

sociais, afetivos e existenciais da partilha, da ajuda, da responsabilidade, dos direitos e 

deveres; isso devido ao fato de que nas pequenas atitudes se formam grandes cidadãos 

(GOULART, 2010). 

Como aponta FULGHUM (2004, p. 16), ao construir o significado da educação 

infantil, reconhece-se que:  

Tudo que eu precisava, mesmo, saber sobre como viver, o que fazer e como 

ser, aprendi no jardim de infância. A sabedoria não estava no topo da 

montanha mais alta, no último ano de um curso superior, mas sim no tanque 

de areia do pátio da escolinha maternal (FULGHUM, 2004, p. 16). 

 

 

 Desta forma, cria-se o credo do jardim de infância:  

O que aprendi: dividir tudo com os companheiros; jogar conforme as regras 

do jogo; não bater em ninguém; guardar as coisas onde as tivesse encontrado; 

arrumar a 'bagunça' feita por mim; não tocar no que não é meu; pedir 

desculpas quando machucasse alguém; lavar as mãos antes de comer; apertar 

a descarga da privada; biscoito quente e leite frio fazem bem à saúde; fazer 

de tudo um pouco; estudar, pensar, desenhar e pintar, cantar e dançar, brincar 

e trabalhar, de tudo um pouco, todos os dias; tirar uma soneca todas as tardes; 

ao sair pelo mundo, ter cuidado com o trânsito, saber dar a mão e ter amigos; 

peixinhos dourados, porquinhos da índia, esquilos, hamsters e até a 

sementinha no copinho de plástico, tudo isso morre, nós também; lembrar 

dos livros de histórias infantis e de uma das primeiras palavras aprendidas, a 

mais importante de todas. Olhe! (Ibid, p. 16). 

 

 

Portanto, é dever da escola contribuir para o desenvolvimento e a realização do 

ser humano. A consideração da criança no seu desenvolvimento global indica ter uma 
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preocupação em levar em conta suas necessidades físicas como sociais, ou seja, educá-

la e cuidá-la, pois, na prática pedagógica, segundo atores da educação infantil, o cuidar 

e o educar são indissociáveis.  Nesta etapa, é preciso compreender o jeito especial de 

cada criança de estar no mundo, respeitando o seu tempo, seu estilo incomum de ser e 

sua individualidade. As escolas devem oferecer espaços físicos ricos em atividades 

lúdicas, a fim de proporcionar um desenvolvimento sadio, habilidades motoras, 

aumento na integração, estímulo na sensibilidade, além de espaços acessíveis que 

possibilitem às crianças a se lançarem de maneira livre em suas ações criativas 

(MOURA; GONÇALVES; LIMA, 2011).  

Goulart (2010) destaca algumas experiências proporcionadas pela educação 

infantil que interferem positiva e significativamente no desenvolvimento humano, como 

também na formação do cidadão crítico /reflexivo, a saber:  

Brincadeira: esta experiência exige participação e engajamento. Ao brincar, a 

criança cria e/ou reproduz situações cotidianas que colaboram na construção da sua 

identidade, da imagem de si mesma e do mundo que a cerca. Ao mesmo tempo, 

desenvolve a criatividade, a competência intelectual, a força e a estabilidade emocional, 

lidando diretamente com sentimentos de alegria e prazer, bem como com os seus 

respectivos sentimentos contrários, o que a torna um ser capaz de olhar o mundo com 

olhos próprios. 

Autonomia: a criança é incentivada a cuidar do corpo e a aderir aos hábitos 

saudáveis, a organizar a sala e os seus materiais. Há estímulo na alimentação e na 

realização das atividades, exposição de ideias e pensamentos, pois a autonomia é 

essencial à vida e é um dos objetivos primordiais da educação infantil. Já que na 

primeira infância temos a ausência da capacidade de abastecimento das próprias 

necessidades básicas, é indispensável o apoio de terceiros para contribuir com essas 

necessidades e estimular o seu desenvolvimento, tendo em vista que o homem, 

enquanto cidadão e sujeito ativo, precisa ser capaz de administrar sua vida, agindo com 

segurança e eficácia, na busca por seus sonhos e suas realizações. 

Psicomotricidade: a criança utiliza o movimento para conhecer a si e ao mundo. 

Atuando no meio em que vive, desenvolve o toque, a segurança, o traçado, a ação 

motriz, o controle sobre os braços, pernas e movimentos em geral. Desta forma, usa o 

movimento e a expressão corporal para tomar conhecimento do próprio corpo, 

experimentando várias possibilidades por meio de ações que utilizam: a força, a 
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flexibilidade, o equilíbrio etc. Com o objetivo de construir uma autoimagem positiva e 

confiante. 

Arte: o desenvolvimento da criatividade e da imaginação se dá por meio das 

experiências com a música, escultura, teatro e as artes visuais, que têm papel primordial 

na formação do pensamento simbólico. Esse trabalho visa ampliar o repertório de 

imagens das crianças, estimulando suas capacidades de realizarem a apreciação artística 

e a leitura dos diversos tipos de artes. Na sala de aula, devem ser usadas diferentes 

técnicas e materiais, a fim de que as crianças possam experimentá-las, interagindo do 

seu modo e produzindo as suas próprias obras. Isso irá favorecer o aumento das suas 

possibilidades de comunicação e compreensão acerca das artes visuais. Também 

poderão conhecer obras e histórias de artistas, estimulando o senso estético e crítico. 

Leitura e Escrita: o trabalho com vários materiais que portam, carregam ou 

contêm um ou vários textos introduz a criança ao universo da leitura e da escrita, 

favorecendo a formação de um adulto adepto à leitura. Para isso, ela deve ter contato 

também com diferentes tipos de linguagens construídas pela humanidade, sejam elas 

oral, escrita, matemática, corporal, plástica ou musical. Porém, devem respeitar as 

capacidades e as necessidades das crianças, a fim de que elas expressem os seus 

pensamentos e as suas emoções de maneira a compreenderem e se comunicar com as 

outras crianças e com os adultos. 

Relações sociais e afetivas: estimular e proporcionar relações sociais, 

desenvolvendo vínculos emocionais em parceria com a família. Esses vínculos 

emocionais são estabelecidos nas relações com pessoas que proporcionam à criança 

segurança, satisfação e alegria, por isso a importância da qualidade do vínculo 

estabelecido entre o adulto e a criança, e a criança com as outras crianças. Cabe ao 

educador desenvolver atividades em grupo ou individualmente, que trabalhem com as 

emoções que são exibidas nesta fase de desenvolvimento (ciúme, tristeza, ansiedade, 

raiva etc.), e que levam a criança a reagir de maneira positiva ou impulsiva. Assim, ao 

proporcionar momentos onde a criança aprenda a esperar sua vez, a dividir e a lidar com 

as diferenças, faz com que se estabeleçam regras de respeito ao próximo, de imposição e 

limites. Com isso, ela vai se percebendo enquanto membro de uma sociedade onde nem 

sempre ela será considerada o centro das atenções. Também é trabalhado de forma 

positiva o autoconceito (quem sou eu, como me chamo, onde vivo, o que faço, do que 

gosto etc.) e a autoestima (o que penso de mim, como me valorizo, o quanto acha que as 
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pessoas me valorizam etc.), mesmo que as crianças ainda não tenham a noção precisa 

destes ensinamentos. 

 A escola ou creche deve ter um ambiente acolhedor, no qual o professor 

forneça elementos afetivos e de linguagem para a boa convivência entre as crianças, 

situações de conversa e brincadeiras que garantem as trocas e a expressão do seu modo 

de agir, pensar e resolver problemas. Para que se realize um trabalho eficaz na educação 

infantil, é preciso sensibilizar o olhar para as vivências, ações e reações das crianças no 

cotidiano escolar, estabelecendo uma rotina estruturada, percebendo a criança como um 

sujeito afetivo, criando vínculo emocional, de modo fortalecer a relação entre adultos e 

crianças, permitindo espaço para o diálogo e a reflexão (Ibid.). Educar é, portanto, 

proporcionar “[...] situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 

infantis” (BRASIL, 1998, p.23). As instituições devem oferecer às crianças uma riqueza 

e diversidade de experiências, estimulando-as a exercerem a sua capacidade de criar.  É 

por intermédio das brincadeiras que estas alimentam sua autoestima, interiorizam 

determinados modelos de adulto e transformam os conhecimentos que já possuíam em 

conceitos gerais. 

Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma 

visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada 

uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim 

como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que 

dispõem (BRASIL, 1998, p. 28). 

 

1.2 História da educação escolar em arte 

 Na história da humanidade, o ensino organizado e sistematizado da arte em 

instituições é algo recente, pois, nos tempos mais remotos, os homens primitivos 

repassavam seus saberes artísticos de modo direto e informal às gerações seguintes, por 

meio do exemplo do seu próprio fazer, tendo como base a observação, a imitação e a 

necessidade de deixar registros dos feitos e técnicas apreendidas. Para compreendermos 

melhor a sistematização do ensino dos conhecimentos artísticos na escola, temos que 

compreender as correntes sociais e os rumos pedagógicos que marcaram o processo 

educativo dentro de um contexto histórico, social e cultural.  

Assim, as práticas pedagógicas artísticas foram se constituindo ao longo da 

história nos seus diversos momentos. Como mostram os estudos feitos por Ferraz 

(2009), o ensino de arte no Brasil sofreu forte influência de importantes movimentos 
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culturais, que proporcionaram a interação entre arte e educação desde o século 19. São 

eles: a presença da Missão Francesa e artistas europeus, a Escola de Belas Artes no Rio 

de Janeiro e o Conservatório Dramático em Salvador. Já no século 20, tivemos o início 

de movimentos modernistas, como a “Semana de 22”, que marcou o início do 

modernismo no Brasil e se tornou referência cultural do século XX, reunindo atividades 

como leituras de poemas, espetáculos de dança e exposições de artes plásticas; a criação 

de universidades nos anos 30; as Bienais de São Paulo, que foram criadas pelo Museu 

de Arte Moderna a partir de 1951 e foram marcadas por manifestações culturais e 

políticas e inspiradas na Bienal de Veneza, colocando o Brasil no circuito internacional 

dos grandes eventos de arte mundial, tendo importância decisiva no desenvolvimento da 

arte concreta brasileira; os movimentos universitários ligados à cultura popular (anos 50 

e 60); os movimentos da contracultura; a introdução da pós-graduação em ensino da arte 

nos anos 70; a organização profissional e a criação de associações de arte-educadores a 

partir dos anos 80. Desde feita, tivemos a expansão do ensino da arte na educação 

formal, bem como várias experiências em museus, centros culturais, escolas de arte e 

conservatórios.  

A partir do final do século 20, a globalização e o desenvolvimento tecnológico 

começaram a influenciar na educação e, em consequência, na arte. Surgiram então 

novas orientações que consideravam o ser humano em seus aspectos singulares e 

múltiplos, conscientizando-o como cidadão do planeta, preparando-o para as 

transformações e para ser transformador integrado à sua cultura. Desta forma, Ferraz 

(2009) considera que podemos ver que as mudanças ocorridas nos movimentos culturais 

ligados à arte e à educação não aconteceram de forma isolada das práticas sociais 

vivenciadas na sociedade, pois essas sofreram interferência modificadora ou 

conservadora direta das práticas vigentes.  

Desta forma, podemos ver a importância de ter conhecimento de como a arte 

vem sendo ensinada e a sua relação com a educação escolar e o processo histórico-

social. Assim, reconhecermos, por meio da construção histórica, como atuamos e como 

queremos construir a nossa história. Como apontam Fusari e Ferraz (1993), as práticas 

educativas aplicadas em sala de aula estão ligadas a uma teoria de educação escolar e a 

uma prática impregnadas de concepções ideológicas e filosóficas que têm influência 

direta na pedagogia e, por conseguinte, no ensino escolar de arte. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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Para que possamos compreender as práticas educacionais de arte e sua relação 

com a nossa vida, devemos conhecer os principais aspectos das tendências pedagógicas 

que mais influenciaram o ensino da arte no Brasil. 

Conforme pesquisa histórica realizada por Ferraz (2009), o século 19, de acordo 

com os tratados sobre educação escolar brasileira, é identificado como um marco na 

sistematização do ensino e o predomínio do Estado laico. Antes disso a educação ficava 

a cargo de grupos religiosos, principalmente dos jesuítas. Os colégios jesuíticos 

europeus eram destinados para os nobres e burgueses, e não havia espaço para a 

educação popular.  

No Brasil, eles criaram as “escolas de ler e escrever”, que atraíam as crianças 

por meio da música, do canto, do coral, do teatro e das cerimônias. Mas tinham 

objetivos distintos, dependendo da classe social a ser atendida. Para os filhos da elite, a 

finalidade era a formação religiosa para dar suporte às missões. Já os nativos eram 

atendidos nas missões no sistema de “reduções”, destinado à catequese; na “escola-

oficinas” eram formados artesões e mão de obra para todas as áreas fabris.  Com a 

reforma feita por Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil 

em 1759, o sistema educacional sofreu mudanças, sobretudo na área de humanidades, 

base dos estudos jesuíticos, sendo substituído por “aulas régias”.  

Em 1808, ocorreu a transferência da Corte para o Brasil, promovendo mudanças 

no cenário politico, econômico, educacional e cultural. D. João VI promoveu mudanças 

ao formar um Estado político e ao compor um sistema educacional leigo e superior 

composto por três níveis: primário (primeiras letras), secundário e superior. Também 

criou os cursos profissionalizantes e convidou a Missão Artística Francesa com a 

finalidade de reformar os padrões estéticos vigentes, uma vez que a cultura pedia 

reformas dentro desta nova ordem econômica e social. Com isso, foi criada, em 1816, a 

Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios no Rio de Janeiro, que dez anos depois seria a 

Imperial Academia e a Escola de Belas-Artes. Com esse ato, foi instalado oficialmente 

o ensino artístico no Brasil, seguindo os modelos europeus baseados na estética 

neoclássica, valorizando a harmonia, o equilíbrio e o domínio das matérias. Nas escolas 

primárias, secundárias e normais era ensinado o desenho e outras disciplinas artísticas; 

já os Liceus de Artes e Ofícios e as escolas profissionalizantes tinham como finalidade a 

preparação de habilidades técnicas e mão de obra especializada para atender à 
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urbanização e à expansão da indústria nacional. Nessa época, o desenho era a base de 

todas as artes e matéria obrigatória no primário e secundário, com o objetivo de ser útil 

e desenvolver as habilidades gráficas, técnicas e o domínio da racionalidade, por meio 

de uma formação conduzida por regras fundamentadas no pensamento dominante, como 

a estética da “beleza e do bom gosto”. O ensino da música nas escolas brasileiras só foi 

oficializado a partir de 1854.  

Ainda citando Ferraz (2009), na “Pedagogia Tradicional”, durante as aulas de 

arte que aconteciam nas primeiras décadas do século XX, o que importava mais era o 

produto a ser alcançado e o resultado, ficando o desenvolvimento dos educandos em 

arte relegado ao segundo plano. Portanto, continuavam dando ênfase ao desenho, assim 

como no século anterior, adotando um sentido utilitário, direcionado ao preparo técnico 

e científico dos indivíduos para o trabalho em fábricas e serviços artesanais. A 

metodologia usada era o exercício de repetição (cópias), com o propósito de exercitar o 

olho, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o senso moral através de 

reproduções de modelos propostos pelo professor. Os conteúdos eram considerados 

verdades absolutas, e o conhecimento era centrado no professor, que seria o detentor do 

saber. Ao educando cabia receber esse conhecimento “transmitido” pela reprodução 

desvinculada da realidade social e das diferenças individuais. Nos anos 50, passaram a 

fazer parte do currículo escolar as matérias de Música, Canto Orfeônico e trabalhos 

manuais, também seguindo a mesma metodologia e caráter.   

A “Pedagogia Nova”, ou Movimento da Escola Nova, originou-se na Europa e 

Estados Unidos (século XIX), chegando ao Brasil a partir de 1930 e ganhando força 

entre os anos 40 e 60 por meio das escolas experimentais. De acordo com Fusari e 

Ferraz (1993), esse movimento aconteceu num momento em que o país estava em crise 

com o modelo agrário-comercial exportador e dependente, passando por várias lutas 

políticas, econômicas, culturais e em prol da educação pública básica. Nesse período, no 

âmbito da Educação, temos a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE), 

em 1924; o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova; e a realização da 

Semana de Arte Moderna de 1922. Essas renovações de posicionamento cultural, 

pedagógico e artístico levaram os intelectuais a interessar-se pelas produções artísticas 

das crianças, seus processos mentais, seu mundo imaginário, passando a observar, 

analisar e colecionar seus trabalhos.  
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Ferraz (2009) ressalta que, em decorrência desse movimento e das reflexões 

surgidas nos trabalhos de psicanálise, psicologia cognitiva e Gestalt, Herbert Read 

formula sua teoria sobre “A Educação Pela Arte”, em que discute o objetivo da 

educação, e, ao publicar o livro intitulado Read, contribui para o desenvolvimento de 

um movimento muito significativo para o ensino artístico. Sob sua influência, Augusto 

Rodrigues inicia a criação da “Escola de Arte do Brasil”, em 1948, com base nos 

moldes e princípios da “Educação Através da Arte”, que valorizava a arte infantil, a 

livre expressão e a liberdade criadora, pois o educando era visto como um ser criativo, 

que necessitava ser estimulado para expressar-se artisticamente, proporcionando 

condições para o “aprender fazendo”, que mais tarde servirá para que ele atue 

cooperativamente na sociedade.  

Iavelberg (2003) menciona que, no Brasil, ocorreu uma modificação na 

assimilação dessa proposta, em decorrência da falha no acompanhamento da formação 

continuada dos professores, tão importante em meio a uma mudança. Como resultado 

disso, tivemos alterações nas práticas educativas, com um “[...] excesso de 

psicologização no ensino da arte, com práticas espontaneístas de sensibilização e 

experimentação técnica pobre e desorientada” (Ibid,2003, p.114). O autor também 

destaca o “aprender a aprender”, enfatizando o desenvolvimento, a aprendizagem pela 

descoberta centrada no educando, tendo o professor como facilitador dessa 

aprendizagem e respeitando as necessidades e interesses dos educandos dentro de um 

ambiente democrático.  

Tivemos também mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

n
o
.4024 de 20 de dezembro de 1961, que, na visão de Ferraz (2009), responderam às 

questões referentes ao novo contexto vivido no país e às discussões no âmbito 

educacional. A referida Lei definiu o papel do Estado na educação, optando pelo ensino 

humanístico, pela formação do educando e propondo a organização do currículo escolar 

que compreendesse disciplinas e práticas educativas. O ensino de Artes passou a ser 

uma prática para aprimorar a “personalidade” e os hábitos dos adolescentes.  

Ferraz (2009) sintetiza o ensino e aprendizagem de arte na Pedagogia Nova se 

referindo “[...] às experiências artísticas, inventivas e ao conhecimento de si próprio, 

concentrando-se na figura do aluno e na aquisição de saberes vinculados a sua realidade 
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e diversidade individual” (Ibid, 2009, p.51). Essa mudança de foco do conhecimento 

para o educando ou ser que aprende foi muito importante. 

 Na “Pedagogia Tecnicista”, as aulas de arte passaram a ter uma organização 

racional e mecânica, cujo objetivo era preparação de indivíduos mais “competentes” e 

produtivos, conforme a solicitação de um mercado tecnológico em expansão. Fusari e 

Ferraz (1993) explicam que, para isso, o professor passou a ser considerado um 

“técnico” responsável pelo seu planejamento, que deveria ser baseado em objetivos, 

conteúdos, estratégias, técnicas e avaliações. Todos esses elementos curriculares 

essenciais foram interligados e organizados nos planos de aula e curso, pois o elemento 

principal é o elemento técnico da organização. Assim, o aluno, ao terminar o curso, 

deveria corresponder aos objetivos preestabelecidos pelo professor. Também era 

recomendado o uso de recursos tecnológicos e audiovisuais, como gravadores, 

projetores, mimeógrafos e cartazes; tudo isso para sugerir uma modernização do ensino, 

que, na realidade, não acontecia, pois muitas vezes os estudantes não tinham tempo de 

analisar ou discutir os assuntos apresentados.   

No Brasil, o enraizamento da pedagogia tecnicista acontece concomitantemente 

com a assinatura da Lei n
o
.5.692/71, que introduz a Educação Artística no currículo 

escolar de 1º e 2º graus. Mas a introdução da Arte como matéria obrigatória nas escolas 

na realidade não pode ser considerada um avanço na valorização do seu ensino, como se 

pode observar nas declarações de Barbosa (2012, p.9):  

Isso não foi uma conquista de arte/educadores brasileiros, mas uma criação 

ideológica de educadores norte-americanos que, sob um acordo oficial 

(Acordo MEC-Usaid), reformulou a educação brasileira, estabelecendo em 

1971 os objetivos e o currículo configurado na Lei Federal n. 5.692 de 

Diretrizes e Bases da Educação. 

 

Desta forma, mais uma vez podemos observar as manobras da elite na criação 

ideológica da classe dominante para “fabricar” mão de obra barata para atender a uma 

demanda da indústria multinacional, que detinha grande poder econômico no país 

durante a ditadura militar. 

Como resultado, os professores de desenho, música, trabalhos manuais, artes 

aplicadas, arte musical que atuavam segundo saberes específicos, passaram a ter seus 

conhecimentos transformados em “meras atividades artísticas”, uma vez que essa 
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mudança de prática sem questionamentos ou reflexão do que seria melhor para o ensino 

da arte se deu com a supervalorização da dimensão técnica da educação. Assim, a 

Educação Artística passou e ser tratada de forma indefinida, conforme relato do Parecer 

nº 540/77: “[...] não é matéria, mas uma área bastante generosa e sem contornos fixos, 

flutuando ao sabor das tendências e dos interesses” (FUSARI, 1993, p. 38). Como 

resultado da influência tecnicista, tivemos a descrença no professor e, em especial, no 

de arte, o uso de materiais didáticos, como livros, apostilas e manuais curriculares como 

base para o preparo das aulas, dos planejamentos e das atividades, revelando assim a 

fragilidade no conhecimento básico de arte e métodos para apreendê-los. Isso deixou os 

professores presos a um modelo de planejamento mecanicista, que transformou as aulas 

em um pesadelo, ao invés de algo desejado e prazeroso. 

Diante dessas dificuldades e dos problemas gerados, começaram a surgir 

movimentos de organização de professores de arte em diferentes regiões do país; estes 

estavam dispostos a discutir questões referentes aos cursos de arte, da pré-escola à 

universidade, em congressos e encontros nacionais e internacionais, visando à melhoria 

do ensino da arte. 

Contudo, temos que refletir que ainda hoje o ensino da arte sofre influência das 

três tendências pedagógicas mencionadas anteriormente: tradicional, novista e 

tecnicista. E elas, apesar de serem apresentadas separadamente e terem acontecido em 

contextos históricos e sociais específicos, em determinados momentos se entrelaçam. 

Por isso, é muito importante para o professor ter o conhecimento dos aspectos 

pedagógicos, ideológicos e filosóficos que norteiam o ensino-aprendizagem de arte, 

pois só desta maneira poderá entender a origem de suas ações e como se deu a sua 

formação. 

Tendo em vista esses movimentos pedagógicos que procuravam pensar novos 

rumos para a educação escolar por meio de uma análise crítica das realidades sociais e 

de uma educação conscientizadora para o povo, no Brasil, entre 1961 e 1964, começou 

a ser desenvolvido um importante trabalho feito por Paulo Freire na educação de 

adultos. Este estudioso defendia um método revolucionário de alfabetização voltado 

para o diálogo educador-educando tendo sempre em vista a consciência crítica da 

sociedade, a saber: a Pedagogia Libertadora, que tem como concepção perceber o ser 
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homem como sujeito da sua história, buscando dar voz a este, para que ele se manifeste 

e procure mudar a sua realidade.   

A conscientização do papel específico da escola em relação às mudanças sociais 

e culturais faz surgir uma nova tendência pedagógica, a Realista-Progressista, na qual a 

escola passa a ser vista como contribuinte na formação da consciência política do 

sujeito, e não como o único segmento responsável. Ferraz (2009) pondera sobre a 

educação escolar, afirmando que “[...] por meio do ensino e da aprendizagem do 

conhecimento acumulado pela humanidade, a responsabilidade de dar ao educando o 

instrumental para que ele exerça uma cidadania mais consciente, crítica e participante” 

(Ibid, 2009, p. 55). 

Os anos 80 foram marcados pela crítica da educação, que foi imposta pela 

ditadura militar e pelos esforços dos educadores brasileiros em pesquisar soluções para 

a mudança nas ações sociais e culturais em relação ao papel da escola no presente, com 

vistas a modificar o futuro. 

Apesar de todos os esforços das associações de arte/educadores pela valorização 

e melhoria das condições do ensino da arte, ainda temos um longo caminho a percorrer 

na luta constante pela criação de cursos universitários, objetivando a formação de 

arte/educadores preparados teoricamente e politicamente para resistir às manipulações 

do governo e dos interesses econômicos.  

O futuro da arte está pautado em mostrar com clareza a diversidade dos 

conteúdos da arte na escola, deixando esclarecido o valor da história da arte, da crítica 

de arte, da estética e do fazer artístico como interrelação da forma e do conteúdo. 

Barbosa (2012) afirma que o destino da arte/educação no Brasil está ligado a três 

objetivos complementares: o reconhecimento da importância do estudo da imagem no 

ensino da arte, em particular, e na educação, em geral; na capacidade de leitura de 

imagens que poderia ser desenvolvida através de diferentes teorias da imagem, e 

também da relação entre imagem e cognição; e a ideia de reforçar a herança artística e 

estética dos educandos através de seu meio ambiente.   

Assim, com base no que foi visto sobre o ensino da arte e sua história, podemos 

perceber o quanto é relevante nos situarmos dentro do processo histórico e social de 

cada época, de modo compreendermos e nos posicionarmos sobre o ensino e 
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aprendizagem de artes nos dias de hoje. Diante disso, todos são chamados a discutir as 

ações e ideias que desejamos modificar na busca da melhoria na democratização do 

conhecimento do ensino da arte na escola.  

1.3 Documentos oficiais sobre a educação escolar em arte 

Com base nos documentos oficiais atuais, verificaremos a situação legal do 

ensino da arte no nosso país e, mais especificamente, os que se referem ao ensino da 

arte nas escolas de Educação Infantil.  

De acordo com a nova Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional - LDBN 

(Lei n
o
. 9.394/96), o ensino da arte é introduzido como componente curricular 

obrigatório da educação básica, infantil fundamental e média, conforme constatamos no 

artigo abaixo: 

 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, 2009). 

 

Com isso, fica estabelecido um núcleo nacional comum do currículo e uma parte 

diversificada, respeitando as especificidades e características de cada região para o 

ensino em todo o território nacional, incluído o ensino de artes, como é apresentado a 

seguir:  

§ 2
o
  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos. (BRASIL, 2009). 

 

Apesar de hoje o ensino de arte ser considerado uma área de conhecimento 

obrigatória em toda a Educação Básica, a sua real inserção no currículo escolar compete 

aos órgãos públicos, como conselhos, secretarias de educação e escolas.  

Barbosa (2012) esclarece que outro ponto de contradição é a ambiguidade 

gerada com a reformulação do núcleo comum dos currículos das escolas de 1º e 2º grau 

pelo Conselho Federal de Educação (CFE), que passou a abranger as seguintes matérias: 

Português, Estudo Sociais, Ciências e Matemática, retirando a área de comunicação e 
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expressão, onde estava incluída a educação artística para, em seguida, constar em um 

parágrafo a sua exigência no currículo. Desta maneira, algumas escolas incluem a arte 

apenas em uma das séries de cada nível, pois a LDB não deixa claro a sua 

obrigatoriedade em todos os níveis. No caso do Ensino Médio, algumas secretarias de 

educação driblam a obrigatoriedade usando a interdisciplinaridade e incluindo todas as 

artes na disciplina de Literatura. Conclusão: a grande maioria das escolas particulares 

eliminaram as artes e a sua importância foi diluída por uma ambiguidade.   

Os Referencias Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são documentos 

que contêm as diretrizes pedagógicas e os critérios curriculares para o aprendizado em 

creche e pré-escola. O Referencial foi concebido de maneira a servir como um guia de 

reflexão de cunho educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para 

os profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos. São indicados 

nos referenciais as capacidades que devem ser trabalhadas nas crianças, de ordem física, 

cognitiva, ética, estética, afetiva, de relação interpessoal, de inserção social e 

fornecimento de campos de ação. Também é especificado o conhecimento de si e do 

outro, o brincar, o movimento, a língua oral e escrita, a matemática, as artes visuais, a 

música e o conhecimento do mundo, ressaltando a construção da cidadania.  

De acordo com o referencial , as artes visuais devem ser concebidas como uma 

linguagem que tem estrutura e características próprias; e sua aprendizagem, no âmbito 

prático e reflexivo, se dá por meio da articulação dos seguintes aspectos: 

• fazer artístico — centrado na exploração, expressão e comunicação de 

produção de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, propiciando o 

desenvolvimento de um percurso de criação pessoal; 

• apreciação — percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-o tanto 

aos elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, 

visando desenvolver, por meio da observação e da fruição24, a capacidade de 

construção de sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de 

arte e de seus produtores; 

• reflexão — considerado tanto no fazer artístico como na apreciação, é um 

pensar sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, 

compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo 

professor e no contato com suas próprias produções e as dos artistas. 

(BRASIL, 1998, p. 82). 

 

 

Durante essa aprendizagem, a criança trilha um caminho de busca da criação e 

da sua construção individual que pode ser significativa quando enriquecida pela ação 

educativa intencional. No decorrer desse processo vão acontecendo escolhas, 

experiências pessoais e aprendizagens; é nesse contato com os objetos de arte que o 
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conhecimento em artes visuais acontece. Porém, o ato da criação é exclusivamente da 

criança. 

Ainda com relação aos referenciais, encontramos os objetivos para a 

aprendizagem em arte, que seria dividida por faixa etária, a primeira de zero a três anos, 

que orienta as instituições a organizarem suas práticas no ensino da arte, de forma a 

garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de 

 

• ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes 

objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e 

possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de 

expressão artística; 

• utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies 

para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação (BRASIL, 

1998, p. 95). 

 

 

 

Para as crianças de quatro a seis anos, os objetivos estabelecidos são os da faixa 

etária de zero a três anos, que deverão ser aprofundados, ampliados e somados, 

garantindo oportunidades para que as crianças sejam capazes de 

 

• interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas 

diversas obras artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) com as quais 

entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura; 

• produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, 

da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado 

e o respeito pelo processo de produção e criação (BRASIL, 1998, p. 95). 

 

 

Ao analisarmos os objetivos para a aprendizagem em artes visuais, percebemos 

um cuidado com a faixa etária das crianças atendidas e o tipo de material a ser 

explorado e manipulado por elas. Também existe um respeito ao ritmo e às conquistas 

individuais de cada criança. E o professor entra em cena como um mediador, criando 

situações-problemas de exploração e descobertas. 

Em seguida, encontraremos as orientações com relação aos conteúdos a serem 

trabalhados. Eles estão divididos em dois blocos: o fazer artístico e a apreciação em 

artes visuais. Essa estratégia foi usada para dar melhor visibilidade às especificidades da 

aprendizagem em artes, embora esses conteúdos sejam vivenciados pela criança de 

maneira integral. 

O fazer artístico para crianças de zero a três anos deve proporcionar situações e 

vivencias que trabalhem com atividades variadas e que incentive 
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• Exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de diferentes 

texturas e espessuras, brochas, carvão, carimbo etc.; de meios, como tintas, 

água, areia, terra, argila etc.; e de variados suportes gráficos, como jornal, 

papel, papelão, parede, chão, caixas, madeiras etc. 

• Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando à 

produção de marcas gráficas. 

• Cuidado com o próprio corpo e dos colegas no contato com os suportes e 

materiais de artes. 

• Cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos produzidos 

individualmente ou em grupo (BRASIL, 1998, p. 97). 

 

 

O fazer artístico para crianças de quatro a seis anos propõe um trabalho 

organizado, de forma a oferecer oportunidades diversas para que as crianças se 

familiarizem com alguns procedimentos ligados aos materiais utilizados quanto ao seu 

uso e exploração, aos diversos tipos de suporte e para que possam refletir sobre os 

resultados obtidos, como exemplificamos abaixo: 

 

• Criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio 

repertório e da utilização dos elementos da linguagem das Artes Visuais: 

ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura etc. 

• Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, 

pintar, modelar etc. 

• Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos 

materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer artístico. 

• Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de 

seus projetos artísticos. 

• Organização e cuidado com os materiais no espaço físico da sala. 

• Respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo. 

• Valorização de suas próprias produções, das de outras crianças e da 

produção de arte em geral (BRASIL, 1998, p. 99-100). 

 

 

Desta forma, percebemos como as instituições precisam organizar situações de 

agradáveis descobertas, estimulantes, que proporcionem desafios a cada criança e ao seu 

grupo, ampliando as possibilidades de se expressar, movimentar, comunicar, criar, 

organizar pensamentos e ideias, de cuidar, de conviver e ter iniciativa de buscar 

soluções para problemas e conflitos.  Também devemos ter o cuidado de respeitar as 

possibilidades das crianças relativas ao ritmo e interesse pelo trabalho, ao tempo de 

concentração, bem como ao prazer na realização das atividades. 

Agora, na apreciação em artes visuais na faixa etária de zero a três anos, 

trabalhamos com a observação e identificação de imagens diversas. Aqui o professor 

media suas atividades e atua como um provocador da apreciação e leitura de imagens, 

estimulando as crianças para que reconheçam e estabeleçam relações com o seu 

universo. 
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  E para a apreciação feita por crianças de quatro a seis anos, foi desenvolvido um 

trabalho que estimulou e instigou a observação, a apreciação, a descoberta, a 

verbalização e a ressignificação das produções. Por meio dessas situações, serão 

reativadas a imaginação, a ação, a sensibilidade, a percepção, o pensamento e a 

cognição. Para que possamos imprimir maior qualidade a essas ações educativas, 

devemos garantir o: 

 

• Conhecimento da diversidade de produções artísticas, como desenhos, 

pinturas, esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema 

etc. 

• Apreciação das suas produções e das dos outros, por meio da observação e 

leitura de alguns dos elementos da linguagem plástica. 

• Observação dos elementos constituintes da linguagem visual: ponto, linha, 

forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas. 

• Leitura de obras de arte a partir da observação, narração, descrição e 

interpretação de imagens e objetos. 

• Apreciação das Artes Visuais e estabelecimento de correlação com as 

experiências pessoais (BRASIL, 1998, p. 107). 

 

 

A apreciação, ou fruição de obras de arte, é uma das principais e inovadoras 

metas do ensino de arte enquanto produto pessoal e cultural. Por isso a importância de 

se trabalhar essa atividade desde cedo com as crianças pequenas, para que elas possam 

ter a experiência de vivenciar, em frente a um quadro ou a uma escultura, a experiência 

da beleza e da estética, assim como apreendam o mundo de maneira total, sem a 

mediação da linguagem ou de outros; sentir o objeto é não pensar nele, pois sua função 

é exprimir sentimentos. A obra de arte é aberta para que a observemos e vivenciemos 

segundo nossos sentimentos, peculiaridades e realidade.   

Essas orientações que norteiam o trabalho desenvolvido com as artes visuais nos 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são de fundamental 

importância para os professores, pois fornecem informações sobre a adequação de sua 

prática, para que possam repensá-las e estruturá-las de forma significativa. 

A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil dispõem, no seu Artigo 6º, os 

princípios éticos, políticos e estéticos que orientam a seleção das aprendizagens que são 

propostas para as crianças. No princípio estético, temos a valorização da sensibilidade, 

da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais. Mais uma vez é reforçada a necessidade de um olhar sensível, que 

valorize o ato criador e a construção de uma identidade própria. 
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Por último, temos a proposta pedagógica de educação infantil do município que 

deve estar em consonância com a política municipal de educação infantil da Secretaria 

Municipal de Educação de Fortaleza. Esta objetiva contemplar o desenvolvimento e a 

construção de conhecimentos específicos relacionados aos elementos da cultura na qual 

a criança esta inserida. Esses elementos estão agrupados nas áreas de arte, ciências, 

linguagem e matemática. 

 Vale ressaltar que nos detivemos na área das artes visuais, mais especificamente 

no desenho, na pintura, na modelagem e na colagem. 

O objetivo geral para a área das Artes Visuais está organizado em práticas 

pedagógicas que desenvolvam nas crianças as seguintes capacidades:  

 

[...] comunicar-se e expressar pensamentos e sentimentos por meio de todas 

as linguagens das artes visuais para a ampliar o conhecimento do mundo 

entrando em contato com as diversas formas de expressão artística, 

apreciação de produções artísticas e produção de trabalhos de arte 

(FORTALEZA, 2009, p.40). 

 

 

Visando atingi-lo, foram estabelecidos objetivos específicos que consideram 

tanto as especificidades das artes visuais como também as características do 

desenvolvimento de cada faixa etária das crianças atendidas em creches (2 e 3 anos) e 

pré-escolas (4 e 5 anos). 

O trabalho com crianças de 2 a 3 anos deve assegurar o desenvolvimento das 

capacidades de “[...] utilizar diversos materiais gráficos sobre diferentes superfícies para 

ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação; produzir desenhos, pinturas, 

colagem e modelagem; observar e apreciar diversas formas de expressão artísticas” 

(FORTALEZA,2009, p. 40). 

Com as crianças de 4 e 5 anos, além dos citados acima para crianças de 2 a 3 

anos, eles devem oportunizar também o desenvolvimento de habilidade, devendo ser 

pautadas ações que busquem 

 
 Construir sistemas de representação por meio das atividades artísticas;  

 Identificar e utilizar os materiais, instrumentos e técnicas relacionados 

com as atividades artísticas;  

 Desenvolver a autoconfiança na produção de trabalhos envolvendo 

todas as linguagens das Artes Visuais, individual e coletivamente;  

 Observar, apreciar e fazer a releitura das produções artísticas da 

humanidade, conhecendo obras de representantes da arte regional, nacional e 

internacional;  

 Contextualizar e essas obras, conhecendo sobre a vida dos pintores e 

sobre a época e local onde viveram;  
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 Valorizar suas próprias produções e as das outras crianças 
(FORTALEZA, 2009, p. 40). 

 

 

Assim, após a análise do que consta em cada documento oficial sobre o 

reconhecimento e as praticas pedagógicas no ensino da arte, concluímos que a mera 

obrigatoriedade do seu ensino e o seu reconhecimento como área de conhecimento nos 

documentos oficiais não fazem com que a arte tenha garantida no real cenário escolar 

nacional a sua efetiva existência nos currículos de todas as modalidades de ensino.  

Para isso seria necessário que, além da sua obrigatoriedade e orientações de 

como deve ser ensinada, o poder público fosse capaz de desenvolver ações eficazes e 

consistentes, investindo nos programas de formação de professores em arte, na criação 

de mais cursos de pós-graduação em arte e no aparelhamento das escolas com mais 

recursos didáticos e materiais. 

 

1.4 A importância da arte na educação infantil 

Antes de falarmos sobre a importância da arte na Educação Infantil, primeiro 

vamos pensar um pouco no significado da arte na nossa vida e a função indispensável 

que ela ocupa na sociedade. Se pensarmos a arte está presente em todos os momentos da 

nossa vida, no tecido da roupa que vestimos, no mobiliário, nas propagandas, na TV, 

nas indústrias, no comércio e no material impresso, chegaremos à conclusão de que a 

maioria das profissões está ligada direta ou indiretamente às artes, por ser um meio de 

expressão, representação e comunicação de conhecimento e experiências. Todas as 

culturas produzem arte, seja de forma simples ou mais sofisticada; para entendê-la, 

temos que conhecer sua estrutura e a sua função. Como ressalta Barbosa (2012, p.27, 

“[...] se a arte não fosse importante não existiria desde o tempo das cavernas, resistindo 

a todas as tentativas de menosprezos”. 

Duarte (1991, p. 65) afirma ainda que “[...] sendo a arte concretização dos 

sentimentos em formas expressivas ela se constitui num meio de acesso a dimensões 

humanas não passíveis de simbolização conceitual”, ou seja, por meio dela somos 

levados a conhecer melhor nossas experiências e sentimentos sem interferências. Ela 
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não proporciona apenas o caminho para o mundo dos sentimentos, mas também do 

desenvolvimento e da educação. 

Apontaremos alguns elementos educativos que embasam a utilização da arte 

como veículo educacional. Iniciaremos com os estímulos permanentes que ela nos 

oferece em relação à imaginação, ao sonho e à fantasia, tão pouco explorados no dia a 

dia na escola e na vida cotidiana. 

Por meio da arte somos levados a experimentar experiências ainda não vividas 

em contextos históricos e culturais diversos contidos nas manifestações e obras de artes, 

estimulando o processo do conhecimento e articulando o que foi sentido ou vivido com 

o que é simbolizado ou pensado. Duarte (1991, p.70) explica que “[...] conhecendo a 

arte pretérita da cultura onde vivo, posso vir a compreender as transformações operadas 

no seu modo de sentir e entender a vida ao longo da historia, ate os meus dias”. 

Outro elemento pedagógico importante destacado por Duarte (1991) é a 

intercultura que é a ampliação da “visão de mundo” de outros povos na apreciação e 

conhecimento das produções artísticas de outras culturas. Mas vale destacar o cuidado 

na manipulação, em termos educacionais, das artes produzidas por outros povos, para 

que não ocorra uma supervalorização delas em detrimento da nossa, pois devemos 

estimular em primeiro lugar os nossos padrões estéticos, a nossa cultura.  

Iavelberg (2003) reforça que, nos planejamentos escolares, podem constar 

conteúdos gerados no próprio contexto educativo, com a inclusão das culturas locais ou 

de conteúdos universais, pois, ao estudar e conhecer as particularidades de cada região, 

a criança vai estabelecendo relações com contextos próximos ou distantes da sua 

realidade. Isto gera um estímulo para aprender, promovendo uma educação ética, com 

bases em práticas de inclusão social, favorecendo a cidadania com a ampliação de uma 

visão crítica sobre as questões do seu dia a dia. Desta forma, vemos como a educação e 

o ensino da arte é uma atividade profundamente estética e criadora em si própria.  

Contudo, no ensino da arte existe um fosso entre o que se fala e o que se faz, 

entre a teoria e a prática, e é esse conflito que vivenciamos diariamente no interior da 

escola, pois sua atuação ainda está muito centrada no fazer artístico em todos os níveis 

de ensino, com a imposição de verdades e modelos prontos, sem espaços para que cada 
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um elabore a sua visão critica do mundo e se perceba como sujeito de direitos e deveres 

pertencentes a um contexto histórico e social.  

Diante disso, destacaremos novamente o que consta nas novas diretrizes 

metodológicas para a organização de currículos do ensino de arte, que busca em seus 

objetivos sintetizar o conhecimento de arte como cultura, linguagem e caminho para o 

desenvolvimento de potencialidades das crianças (percepção, observação, imaginação e 

sensibilidade). Ferraz (2009) apresenta os conteúdos organizados a partir de três eixos 

norteadores: a produção em arte-criação pessoal; a fruição-apreciação significativa da 

arte e reflexão, tendo a arte como produto pessoal pertencente à variedade das culturas 

humanas. Essas são as inovadoras e principais metas do ensino da arte, na busca do 

diálogo com todas as culturas e formas de arte, incorporadas nas quatro linguagens: Arte 

Visual, Dança, Música e Teatro.  

Também pensando na melhoria da qualidade do processo de ensino da arte, 

Barbosa (2012) ressalta a necessidade da recuperação no conhecimento do processo 

histórico do ensino da arte e o trabalho com a proposta triangular com base nas três 

facetas (o fazer artístico, a análise da obra artística e a historia da arte) do conhecimento 

em arte, como forma de buscar um equilíbrio entre “[...] as duas teorias curriculares 

dominantes: a que centra na criança os conteúdos e a que considera as disciplinas 

autônomas com uma integridade intelectual a ser preservada” (BARBOSA, 2012, p. 

36). Nesse currículo, teríamos a integração do fazer artístico, da análise da obra de arte e 

a sua contextualização respeitando na sua organização as necessidades, interesses e 

desenvolvimento da criança como também da matéria a serem aprendidos, seus valores, 

sua estrutura e contribuições especificas para a cultura. 

Para ressaltar a importância da arte na escola, Barbosa (2012) nos faz refletir, 

traçando um paralelo em relação à necessidade humana em duas fases fundamentais 

para o seu desenvolvimento em sociedade: o momento da alfabetização (conquista de 

uma técnica/domínio cognitivo) e a adolescência (conquista do equilíbrio 

emocional/domínio afetivo). O que podemos ver com esse exemplo é o velho erro da 

divisão entre razão e emoção, pois o mesmo acontece com a arte, quando esta é vista 

apenas como conhecimento ou emoção.  

Assim, Barbosa (2012) explica que a produção de arte faz a criança pensar de 

forma inteligente sobre a criação de imagens visuais e facilita o desenvolvimento 
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psicomotor sem abafar o processo criador. Nas artes plásticas, também desenvolvem a 

discriminação visual, que é a capacidade básica para a diferenciação visual na apreensão 

do código verbal que também é visual, pois se aprende a palavra visualizando-a. Outra 

importante função é a de complementar a comunicação entre professores e o educando, 

principalmente com crianças pequenas. 

Nas palavras de Ferraz (2009), a expressividade infantil acontece tanto do ponto 

de vista verbal quanto plástico, musical ou corporal, impulsionada pelo desejo da 

descoberta e das suas fantasias. Percebe-se que esse desenvolvimento expressivo e 

comunicativo é fruto de elaborações, sentimentos e percepções vivenciadas com muita 

emoção quando ela desenha, pinta, dança e canta. Ao entendermos a expressão infantil 

como um processo de articulação interna e de interrelação com os outros e a ambiência, 

verificaremos que ele resulta da mobilização para o exterior das manifestações 

interiorizadas geradas de elementos cognitivos e afetivos. Isso resulta em duas atitudes: 

a compreensão do ato expressivo como ato criador e o seu resultado a obra criada como 

valor estético.  

Ainda dialogando Ferraz (2009), ao professor cabe o compromisso de adaptar 

suas ações para ampliar as expressões e percepções sensoriais infantis, aprimorando-as 

para que as potencialidades perceptivas das crianças possam enriquecer suas 

experiências de conhecimento artístico e estético. Isso acontece quando as crianças são 

estimuladas e orientadas a observar, ver, ouvir, sentir, tocar e perceber as situações, a 

natureza e os objetos a sua volta. Desta forma, o ensino de arte contribuirá para o 

desenvolvimento dos processos de percepção e imaginação da criança e estará ajudando 

na melhoria da sua expressão e participação na ambiência cultural em que vive. 

Na maneira apresentada por Ferraz (2009), as aulas de arte são espaços que 

podem ser destinados ao exercício de potencialidades perceptivas, imaginativas ou 

fantasiosas de crianças e jovens. Em vista disso, vários autores reforçam a necessidade 

de os cursos criarem condições para que as potencialidades sejam afloradas e 

desenvolvidas. Nos aspectos perceptivos, são destacadas as atividades de expressão 

plástica, musical, corporal e cênica para o desenvolvimento de importantes experiências 

perceptivas de visualidade, sonoridade e tato. Essas experiências vivenciadas de forma 

isolada ou em conjunto ajudarão à criança no entendimento das diferenciações e 

facilitarão a melhor compreensão da representação da realidade. 
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Antes de abordar o processo imaginativo e criador das crianças, Ferraz (2009) 

pontua os três aspectos imaginativos: o primeiro entende que a atividade imaginativa 

relaciona-se com a memória, resultando da reformulação de experiências vivenciadas e 

da combinação de elementos do mundo real, se constituindo de novas imagens, ideias e 

conceitos, vinculando a fantasia à realidade e desenvolvendo-se a vida toda. O segundo 

reconhece que a produção imaginativa tem estreita relação com a realidade, mas 

também é constituída de novas elaborações, que podem ser afetivas e sociais. Nas 

disposições afetivas, ocorre uma sintonia entre a imaginação e os sentimentos; a 

imaginação obtém informações da realidade filtradas pelos sentimentos, e a fantasia 

movimenta as emoções. O terceiro aspecto é o resultado do processo imaginativo, que é 

constituído em um novo elemento produto de criação de um determinado tempo e 

espaço, são as descobertas técnicas, científicas e as obras de arte. 

Sobre a imaginação criadora, Ferraz (2009) esclarece que ela ocorre de modo 

particular em cada fase da vida de crianças, jovens e adultos em conformidade com as 

experiências acumuladas. Nos primeiros anos, a criança não consegue fazer distinção 

entre o que são suas percepções do mundo exterior, acreditando em suas produções 

fantasiosas, que chegam a se confundir com a realidade. Com o tempo e com a 

construção de novas relações, a criança passa a ter um domínio maior sobre seu mundo 

imaginativo. Portanto, na infância, o processo fantasioso é muito evidente e ocorre com 

mais liberdade, sendo considerado superior ao dos adultos. Mas verificamos que, à 

medida que elas crescem, esse processo imaginativo e a espontaneidade é deixada de 

lado no momento em que a racionalidade é valorizada. Essa atitude é resultado de um 

sistema educativo e social que não prioriza a relação entre o pensamento e as atividades 

criadoras, e sim entre o utilitário e o racional, composto por informações mecanicistas, 

sem reflexão e sem participação afetiva e interessada da criança, que deriva no total 

desinteresse e diminuição do seu potencial jovem.  

Ferraz (2009) considera que para valorizar a atividade criadora na criança, é 

necessária a conservação da experiência sensível e o domínio da realidade. Isto deve 

acontecer dentro de um trabalho que busque o desenvolvimento da observação, da 

percepção e imaginação infantil, vinculado a atividades com caráter lúdico, que 

favoreçam o seu amadurecimento. Sendo assim, as aulas de arte tornam-se oficinas 

perceptivas, ricas em preparações expressivas e imaginativas, pois o professor deverá 
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intermediar os conhecimentos, incentivando a construção e a habilidade do ver, do 

ouvir, do sentir, do imaginar e do fazer.  

A representação artística dentro do processo de construção e representação da 

imagem pela criança está representada segundo Ferraz (2009) a partir do desenhar, 

pintar, jogar e brincar. Essas etapas do pensamento artístico infantil são importantes 

para que se conheça como acontece a aquisição do conceito de representação contida 

nos grafismos, jogos e brincadeiras. Por seu intermédio, compreenderemos com 

profundidade a linguagem da arte na vida infantil. Ao desenhar e pintar, a criança 

vivencia experiências e aprende a se comunicar contando seus pensamentos, suas 

fantasias, criando seus símbolos visuais e gráficos. Com isso, a ação de desenhar, na 

infância, congrega vários componentes que são compendiados nos aspectos motor, 

perceptivo e de representação.  

Moreira (2009) complementa que, ao desenhar, a criança vai criando um espaço 

de jogo que pode ser silencioso e concentrado ou barulhento, seguido de comentários e 

histórias. Nesse espaço de criação, ela desenha para brincar, para deixar marcas, criando 

jogos e contando histórias. Para ela, o desenho é uma linguagem como o gesto e a fala, 

é a sua primeira escrita. O autor também chama a atenção para a necessidade de se 

entender por desenho não só as marcas deixadas nas superfícies, mas também a maneira 

como a criança concebe o seu espaço de jogo com os materiais que dispõe na 

organização dos brinquedos. Nas brincadeiras livres, podemos observar diferenças 

individuais na disposição dos brinquedos no espaço, na forma como ela o desenha. 

Assim, para conhecer melhor “[...] a criança é preciso aprender a vê-la. Observa-la 

enquanto brinca: o brilho dos olhos, a mudança de expressão do rosto, a movimentação 

do corpo. Estar atento à maneira como desenha o seu espaço, aprender a ler a maneira 

como escreve a sua história” (Ibid, 2009, p. 20).  

Por tudo isso, o ensino da arte na Educação Infantil deve ser vivenciado pelas 

crianças pequenas como uma atividade lúdica, onde o fazer artístico se identifique com 

o brincar e o imaginar com a experiência da linguagem/representação. Segundo 

Lowenfeld explica o significado da arte para a criança se constitui como equilíbrio entre 

o cognitivo e as emoções; 

[...] as manifestações artísticas, iniciadas nos primeiros anos de vida podem 

significar para nossos filhos a diferença que existe entre indivíduos adaptados 

e felizes, e outros que apesar de toda a capacidade continuam as vezes 
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desequilibrados e encontram dificuldades em suas relações com o próprio 

ambiente. (Lowenfeld, p. 19, 1977) 

 

2 PESQUISA COM AS PROFESSORAS SOBRE O TRABALHO REALIZADO 

COM AS ARTES VISUAIS 

 

2.1 Tipo de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em um ambiente escolar, tendo como contribuintes 

professoras de creche e Educação Infantil, objetivando pesquisar a percepção delas 

sobre o trabalho que é realizado com o ensino das artes visuais na escola. Como a arte 

abrange diversas modalidades artísticas, escolhi as artes visuais como foco do meu 

trabalho e, mais especificamente, as atividades com desenhos, pinturas, “gravuras”, 

esculturas e colagens. 

Para tanto, este trabalho compreendeu a realização de uma pesquisa 

bibliográfica acerca dos assuntos pertinentes desta investigação: educação infantil; 

história do ensino da arte; documentos oficiais e a importância da arte, por meio das 

quais busquei informações teóricas em livros de autores que tratam desta temática. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa de campo com a aplicação de questionário para 

um grupo de cinco professoras sendo duas de Creche (Infantil I e II) e três da Pré-Escola 

(Infantil III, IV e V), elaborado com questões subjetivas. Também foram realizadas em 

cada sala observações de dois momentos de atividades acerca das práticas das 

professoras no trabalho com as artes visuais seguida de análise destas atividades de arte 

escolhidas por elas. Registre-se que a identidade das participantes da pesquisa foi 

preservada, uma vez que seus nomes não serão revelados, respeitando o direito de 

privacidade e a garantia de que as informações prestadas não teriam outra finalidade.  

Compreende-se esta procura como uma pesquisa qualitativa, buscando analisar 

dados coletados, aprofundando-se no mundo dos significados, que jamais podem ser 

traduzidos em números e indicadores, conforme nos diz (MINAYO, 2012, p. 21): 

 

 

A pesquisa qualitativa responde a questão muito particular. Ela se preocupa, 

nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 

conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 

que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

partilhada com seus semelhantes.  
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Quanto ao cerne da pesquisa, busquei, junto aos professores, compreender qual 

o papel das artes visuais na Educação Infantil; analisar qual a importância dada à arte no 

contexto escolar pelos professores; conhecer como os professores percebem o trabalho 

com a arte visual na educação infantil; avaliar como estes escolhem as atividades de 

artes e trabalham com elas em sala de aula e quais os seus desdobramentos. Os 

resultados e análise dos dados obtidos serão revelados posteriormente, no terceiro 

capítulo.  

 

2.2 Local e período da pesquisa 

 

O desenvolvimento da pesquisa se deu em um Centro de Educação Infantil 

(CEI) da Secretaria Executiva da Regional (SER) II, da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (PMF), o critério de escolha desta instituição foi devido a proximidade ao CEI 

que trabalho o que facilitou a coleta de dados para a pesquisa e por ser um Centro de 

Educação Infantil, nas turmas de Infantil I, II, III, IV e V, no período de outubro a 

novembro de 2014. Para a realização da pesquisa, foi necessário o pedido de 

autorização junto à Secretaria Municipal de Educação (SME), realizado por meio de 

solicitações encaminhadas à Coordenadoria de Educação Infantil (Anexo1 e Apêndice 

A). 

 

Os questionários foram organizados e aplicados pela própria pesquisadora, 

esclarecendo inicialmente a privacidade dos dados, e que não existia resposta certa ou 

errada, sempre procurando deixar a pessoa entrevistada bem à vontade. Não houve 

preocupação com um número de participantes representativo estatisticamente, uma vez 

que o que interessava era a qualidade e o conteúdo das respostas, mais do que uma 

utópica representatividade estatística da pesquisa.  

 

2.3 Pesquisa de campo e coleta dos dados 

 

 Sabe-se que a pesquisa de campo proporciona ao pesquisador a aproximação 

com a realidade sobre a qual formulou o seu objeto de estudo, bem como o contato 

direto com os sujeitos envolvidos, pois a qualidade da sua pesquisa dependerá da sua 

capacidade de confrontar suas teorias e suas hipóteses com a realidade empírica. A este 

respeito, Minayo (2012) nos esclarece que, apesar de existir várias formas e técnicas de 

realizar o trabalho de campo e a coleta dos dados, dois são destacados como principais: 
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[...] dois são os instrumentos principais desse tipo de trabalho: a observação e 

a entrevista. Enquanto a primeira é feita sobre tudo aquilo que não é dito mas 

pode ser visto e captado por um observador atento e persistente, a segunda 

tem como matéria-prima a fala de alguns interlocutores (MINAYO, 2012, p. 

63) 

 

 

Para a realização da pesquisa foram feitas doze visitas à escola. A primeira foi à 

coordenação, para a entrega de uma carta de apresentação (ver Anexo 2) apresentando a 

pesquisadora, a finalidade da pesquisa de campo, salas contempladas e o período da 

realização, de modo que fosse autorizado o início da pesquisa. Num segundo momento, 

foi realizado contato com as professoras para explicar o objetivo da pesquisa de campo; 

momento em que a seleção das participantes se deu por adesão voluntária, respeitando o 

direito de privacidade e a garantia de que as informações prestadas não teriam outra 

finalidade que não a pesquisa acadêmica.  

Assim, foi entregue às mesmas professoras os questionários (ver Apêndice B) 

compostos de questões abertas, previamente elaboradas, o que caracteriza um 

levantamento, pois se trata da interrogação direta às pessoas, cujo comportamento e 

opinião eram algo que a pesquisa buscava conhecer.  

O questionário é composto por dois blocos: no primeiro, há perguntas sobre o 

perfil das professoras, contendo formação, tempo de magistério, turma que leciona, grau 

de proximidade com a arte, se já fez curso de arte, se realiza alguma atividade de arte e 

se costuma visitar espaços de exposição de arte. No segundo, foram feitas perguntas 

sobre o conhecimento de arte, sobre a importância da arte e qual a importância do 

ensino da arte na educação infantil. Também foram feitas perguntas a respeito das 

praticas pedagógicas, no sentido de tentar saber como se dá a seleção de conteúdos e 

quais os seus objetivos, que materiais são utilizados e quais atividades são feitas, assim 

como visitas ou aulas de campo.  

Os questionários foram entregues e, como as professoras não tinham 

disponibilidade de tempo no horário da aula para o seu preenchimento, ficou acordado 

que marcaríamos um dia para a devolução dos mesmos. A entrega foi marcada e, no dia 

determinado, a pesquisadora voltou à escola para receber o material e conversar com as 

professoras sobre o seu preenchimento, para melhor compreender como está sendo 

percebido o trabalho do ensino da arte na educação infantil. Nessa ocasião, ficou 

agendada a observação de duas aulas de arte. Nos dias determinados, compareci à 
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escola e, nas respectivas salas de aula, obteve-se contato com as professoras com e as 

crianças. 

Para essa atividade prática foi realizada uma observação participativa, que é 

conceituada por MINAYO (2012) como um método no qual o pesquisador se coloca 

como observador de uma situação social com o objetivo de fazer uma investigação 

científica que permita a compreensão da realidade.  

 Na observação das aulas de arte, foi usado um diário de campo (ver apêndice C) 

para orientar observações e anotação de dados, informações e impressões. Durante essas 

ocasiões, também foi possível conhecer os critérios de escolha das atividades de arte 

usadas pelas professoras. Vale ressaltar que, para os objetivos propostos, a observação 

das práticas das atividades de arte na rotina no dia a dia da sala de aula se deu a partir 

das escolhas das professoras, e posteriormente, buscou-se entender seus critérios de 

seleção.  

 

  



46 
 

3. A PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE O TRABALHO QUE É 

REALIZADO COM AS ARTES VISUAIS. 

 

3.1 Apresentação e análise dos dados  

A apresentação e a análise dos dados foram divididas em dois blocos, sendo o 

primeiro a análise dos dados obtidos por meio dos questionários e os critérios de 

escolha das atividades. O segundo é referente aos dados resultantes das observações 

feitas a partir das práticas nas aulas de arte. 

Assim, por meio da análise das respostas das professoras aos questionamentos 

e das observações feitas no ambiente da sala de aula, foi possível compreender qual é a 

percepção desses atores educacionais sobre o trabalho realizado com o ensino das artes 

visuais numa escola de educação infantil.  

 

3.2 Questionários 

 

 Seguindo o que ficou estipulado anteriormente, iniciaremos a apresentação dos 

dados obtidos nos questionários. Iniciar-se-á, portanto, com o perfil das professoras 

quanto à formação, ao tempo de magistério, à turma em que leciona, ao grau de 

proximidade com a arte, ao curso de arte, se realiza alguma atividade de arte e se 

costuma visitar espaços de arte. Em seguida, as perguntas sobre o conhecimento de arte, 

sobre a importância da arte, sobre o ensino da arte na educação infantil, sobre as 

práticas pedagógicas, sobre análise dos critérios de seleções das atividades de arte, sobre 

a seleção de conteúdos e os seus respectivos objetivos, sobre os materiais e as atividades 

e sobre os resultados das visitas aos espaços de exposição de arte. 

Foi entrevistado um total de cinco professoras pertencentes a um Centro de 

Educação Infantil (CEI), das salas de Creche (Infantil I, II e III) e Pré-Escola (Infantil 

IV e V). Lembrando que os nomes das professoras são fictícios, com o propósito de 

manter suas identidades preservadas. 

 Ana – Formação: Pedagogia; experiência profissional: 13 anos; Turma: Infantil 

III; 

 Paula – Formação: Pedagogia; experiência profissional: 18 anos; Turma: Infantil 

V; 
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 Vera – Formação: Pedagogia e especialização em Educação Ambiental; 

Experiência profissional: 7 anos; Turma: Infantil II;  

 Mariana - Formação: Pedagogia e especialização em Psicomotricidade; 

Experiência profissional: 9 anos; Turma: Infantil I;  

 Sandra – Formação: Pedagogia e especialização em Libras; Experiência 

profissional: 7 anos; Turma: Infantil IV;  

Quando perguntadas sobre o seu grau de proximidade com a arte, algumas não 

responderam, e outras deram respostas vagas, sem aprofundamento no assunto, como 

veremos a seguir: “grau básico”; “moderado” e “muito bom”. 

 Em relação aos cursos de artes feitos, todas, de maneira geral, participaram de 

alguma coisa relacionada com a arte, seja em seminários, disciplinas na graduação, 

curso de arte educação ou artesanato. Já com relação à realização de uma atividade 

artística, apenas uma professora desenvolve trabalho com artesanato. Indagadas sobre o 

hábito de visitar museus, exposições e assistir a espetáculos artísticos, todas 

responderam que fazem com frequência esse tipo de atividade, pois consideram 

importante para o desenvolvimento cultural. 

Agora passaremos às perguntas mais específicas sobre o tema em questão. Afim 

de uma melhor organização, os dados coletados foram apresentados a seguir, fazendo 

uma descrição geral das respostas e, em outros momentos, registrando as respostas mais 

pertinentes das entrevistadas, mas em ambas constam suas respectivas análises com 

base nos referenciais teóricos estudados. 

No que se refere ao significado da arte, todas as professoras têm um conceito 

formado sobre o tema, ressaltando a sua importância como forma de expressão dos 

sentimentos e emoção humana por meio de uma linguagem não conceitual. Como 

define Duarte (1991, p.61), “A arte é uma chave com a qual abrimos a porta de nossos 

sentimentos; porta que permanece fechada à nossa linguagem conceitual”. A fala da 

professora a seguir ilustra bem essa observação: “É a forma mais genuína de expressão 

do ser humano e é uma linguagem amplamente utilizada pelas crianças” (informação 

verbal)
1
. 

Outro ponto destacado diz respeito à presença da arte no nosso dia a dia e na 

história da humanidade, este tão bem ressaltado por Barbosa (2012, p.27), ao afirmar 

que “[...] se a arte não fosse importante não existiria desde o tempo das cavernas, 

                                                           
1
 Ana. 
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resistindo a todas as tentativas de menosprezos”. Novamente podemos perceber o valor 

dada à arte na fala de uma das professoras: “Arte é inspiração, sensibilidade espontânea 

e dom. O homem e a arte caminham juntos e através da segunda, podemos conhecer o 

primeiro (informação verbal)
2
. 

Em relação ao conhecimento das modalidades de arte apenas uma não soube 

responder e as outras afirmaram conhecer alguma modalidade, contudo apenas uma 

destacou que esse conhecimento é superficial. Apesar de anteriormente todas terem 

enfatizado a importância da arte na historia da humanidade e como forma de expressão 

podemos percebemos nesse item a fragilidade desse conhecimento. 

Quando indagadas sobre a importância da arte na educação infantil todas as 

entrevistadas foram incisivas ao afirmar sua relevância no desenvolvimento infantil. 

Como podemos constatar nas transcrições de algumas falas das entrevistadas: 

  

A arte na educação infantil é de grande importância para a criança sob os 

aspectos psicossocial, afetivo, cognitivo, motor, linguístico, sociocultural, 

ético e estético do seu desenvolvimento (informação verbal)
3
 

 

Ela é de extrema importância, pois estimula a criatividade e contribui 

também para formação da criança (informação verbal)
4
 

 

A arte contribui significativamente com a forma através da qual cada criança 

percebe, atua e compreende o mundo (informação verbal)
5
. 

 

 

Por conseguinte percebemos que as professoras comungam com os autores que 

tratam do tema em questão, sendo enfáticas ao destacarem a importância da arte em 

todas as modalidades da educação. Ferraz (2009, p. 18) considera que “[...] o valor da 

arte está em ser um meio pelo qual as pessoas expressam, representam e comunicam 

conhecimento e experiência”. Lowenfeld (1977) complementa, destacando que no 

sistema educacional tudo é orientado para a aquisição do conhecimento, enfatizando 

apenas a cognição. Desta forma, nos diz o autor: 

  

[...] a arte pode constituir o equilíbrio necessário entre o intelecto e as 

emoções. Pode tornar-se como um apoio que procuram naturalmente – ainda 

que de modo inconsciente – cada vez que alguma coisa os aborrece; uma 

amiga á qual as crianças se dirigirão, quando as palavras se tornarem 

inadequadas (LOWENFELD, p. 19,1977).  

 

                                                           
2
 Sandra 

3
 Ana 

4
 Mariana 

5
 Sandra 
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Ao analisar as respostas sobre a visão das professoras a respeito do trabalho 

desenvolvido no ensino das artes visuais na educação infantil, constatou-se que duas 

colocaram como respostas procedimentos de atividades e metodologia; uma não 

respondeu e as outras duas demonstraram, em suas respostas, realizar o trabalho de 

forma limitada e superficial, gerado pelo total desconhecimento teórico, histórico e de 

uma visão crítica do ensino da arte, que é resultado da falta de conhecimento e formação 

dos professores, de espaços e material adequado. Como veremos abaixo: 

 

Geralmente as professoras possuem conhecimentos limitados a 

respeito das artes e por esse motivo as atividades ficam restritas a 

pinturas e desenhos (informação verbal)
6
. 

 

Muito limitado ainda às formas convencionais como: pinturas, 

colagens e exercícios pré-estabelecidos que não exploram e/ou 

estimulam a criatividade das crianças (informação verbal)
7
 

 

 

Com isso, o ensino torna-se algo mecânico, um passatempo sem significado, 

realizado por meio de atividades restritas a exercícios de desenhos, colagens e pinturas 

em folhas fotocopiadas ou impressas previamente, e que não estimulam a criatividade, e 

sim o treino motor. Ou ainda para a confecção de presentes ou lembranças em datas 

comemorativas, gerando assim uma situação de desvirtuamento do ensino da arte que se 

inicia na educação infantil e vai se perpetuando ao longo da formação acadêmica da 

criança. Nessa conduta está ocultada uma sutil determinação de valores e sentimentos, 

que é transmitida para a criança por meio de uma mensagem subliminar que, segundo 

Duarte Jr. (1991, p.80), informa que “[...] você é incapaz de desenhar por si próprio, de 

criar qualquer coisa; você deve se restringir aos limites impostos pelos mais capazes”. 

Dando continuidade aos relatos dos questionários, foi perguntado às 

professoras de que forma o ensino das artes plásticas pode ser objeto de conhecimento, 

e apenas uma professora pontuou que, para ocorrer conhecimento, é necessário que esse 

seja significativo para a criança. Assim foi registrado pela professora Vera: “A partir do 

momento que ele tenha significado, que ele possua um conteúdo significativo para as 

crianças” (informação verbal)
8
 

Sabemos que esses processos humanos se dão por meio de dois fatores, quais 

sejam, as vivências e as simbolizações. Duarte Jr. (1991) reafirma que o processo do 

                                                           
6
 Mariana 

7
 Vera 

8
 Vera 
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conhecimento é articulado entre aquilo que é vivido (sentido) e o que é simbolizado 

(pensado), pois ao vivenciar situações e experiências por meio dos sentimentos, a arte 

possibilita a compreensão maior das situações, contribuindo para um processo real de 

aprendizagem. Portanto, para que o ensino das artes visuais seja objeto de um 

conhecimento significativo para as crianças, é necessário que o professor tenha clareza e 

objetividade nas ações que vão orientar as produções de arte.  Para Barbosa (2012, 

p.23), “[...] se a arte não é tratada como um conhecimento, mas somente como um ‘grito 

da alma’, nós não estaremos oferecendo uma educação nem no sentido cognitivo, nem 

no sentido emocional”.   

Ainda com relação ao conhecimento da arte na perspectiva de dar condições 

para que a criança tenha compreensão do mundo em que está inserida, todas 

responderam que, com certeza, esse conhecimento contribui de forma significativa para 

essa compreensão.  

Na aplicação dos questionários também houve uma preocupação em verificar 

como as professoras planejavam as atividades de arte, e todas relataram que as 

planejam, mas quando questionadas sobre qual seria a forma desse planejamento, 

constatamos que ele acontece de forma desorganizada, sem intenções educacionais bem 

definidas. Nas suas respostas, pôde-se inferir que se fundamentavam apenas nos 

conteúdos, nas atividades de artes visuais, nos projetos ou nas pesquisas, baseadas 

somente nos desejos e preferência das crianças e em materiais disponíveis. Verificou-se 

também que não há uma organização pedagógica direcionada para a ação de planejar 

com objetivos, conteúdos, atividades, procedimentos e materiais definidos. Sabemos da 

importância do planejamento dessas ações, pois quando uma professora deseja preparar 

e desenvolver bem sua aula de arte, ela precisa conhecer as noções e fazeres artísticos 

das crianças para mediar a diversificação sensível e cognitiva delas.  A este respeito, 

Ferraz afirma (2009, p. 31): 

 

Contribuir para o desenvolvimento de potencialidades do aluno, devemos 

planejar e orientar as atividades pedagógicas de maneira a ajuda-lo a aprender 

a ver, olhar, ouvir, tocar, sentir, comparar os elementos presentes em seu 

mundo, tanto os da natureza como também as diferentes obras artísticas e 

estéticas do mundo cultural.   

 

 

Além disso, foram questionadas em relação ao planejamento das atividades de 

arte, acerca da seleção desses conteúdos e objetivos que pretendem alcançar e, 

novamente, encontramos a ausência de intenção pedagógica e de planejamento em 
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relação às ações, às articulações entre os conteúdos a serem trabalhados e aos objetivos 

a serem alcançados. Algumas professoras chegaram a confundir os objetivos e 

conteúdos com procedimentos e habilidades.  

De acordo com Iavelberg (2003), os objetivos para o ensino das artes definem 

as intenções educativas e o motivo pelo qual se deve educar. Cada objetivo orienta a 

seleção de um conjunto variado de conteúdos e tipos diferentes de ações de 

aprendizagem, podendo a criança aprender tipos de conteúdos distintos que se inserem 

em três eixos: fazer, apreciar e refletir sobre arte. Os conteúdos são capacidades e 

respondem ao que se quer ensinar. 

Ao serem perguntadas como trabalham em sala com a apreciação de uma obra 

de arte e com qual frequência, de uma maneira geral, todas relataram que costumam 

fazer essa atividade por meio da visualização da obra do artista e também das obras 

produzidas pelas crianças, mas não especificaram detalhes de como se dá essa 

apreciação, deixando de lado mais uma vez a intenção pedagógica e o planejamento das 

ações. Sabemos da importância dessa atividade de leitura, uma vez que, para realizá-la, 

necessitamos acessar as áreas da crítica e da estética, pois envolvem questionamentos, 

buscas, descobertas e o despertar da capacidade crítica das crianças.  

Segundo Rubem Alves (2001), "Nietzsche dizia que a primeira tarefa da 

educação é ensinar a ver". Na visão de Barbosa (2012), quando fazemos a leitura de 

uma obra estamos explicando verbalmente as relações de natureza do sensível. Desta 

forma, para compreender uma imagem implica ver construtivamente a articulação de 

seus elementos, suas tonalidades, suas linhas e de seus volumes. Isto significa apreciá-la 

na sua pluralidade de sentidos, seja ela uma obra de arte erudita, popular, internacional 

ou local, produção das crianças ou imagens de televisão, embalagens ou informações 

visuais diversas do nosso cotidiano. Barbosa (2012, p.89-90) reafirma a necessidade 

desse exercício fazendo a seguinte afirmação: 

 

[...]  é necessário começar a educar o olhar da criança desde a educação 

infantil, possibilitando atividades de leitura para que além do fascínio das 

cores, das formas, dos ritmos, ela possa compreender o modo como à 

gramática visual se estrutura e pensa criticamente sobre a imagem. 

 

 

Barbosa (2012) também pontua que o ensino da arte, numa visão 

contemporânea, procura buscar atividades interessantes e compreensíveis à criança e 

que sejam adequadas ao seu processo de leitura de sentidos do mundo. A professora não 
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deve apenas ensinar a ler, pois não existe leitura certa ou errada, e sim atribuir sentido 

às construções feitas pelo leitor em função das informações e dos seus interesses.  

Nessa mesma temática, as docentes foram unânimes ao considerar a obra de 

arte como um texto visual, destacando a importância dessa atividade e a liberdade que 

ela proporciona ao ser feita a sua leitura e a sua reflexão, pois cada criança vai observá-

la de forma diferente, com base nas suas vivências e sentimentos pessoais, ampliando 

assim a sua visão de mundo, pois ela é aberta para que o espectador dê um sentido 

próprio ao que vê.  

Com relação aos materiais selecionados para serem utilizados nas aulas e 

atividades pelas professoras e pelas crianças, como já foi constatado nas respostas 

anteriores, a grande maioria das professoras não planeja de forma organizada as suas 

ações pedagógicas e intenções. Desta forma, nós obtivemos apenas uma lista de 

recursos materiais sem especificação dos critérios usados para a seleção deles, nem 

como seriam usados e com que finalidade de uso por parte da professora e/ou das 

crianças.   

Em relação aos critérios de escolha das atividades de artes, foi destacada uma 

preocupação em respeitar o interesse das crianças, a faixa etária, o tipo do material 

adequado para o manuseio em função da faixa etária e os recursos existentes na escola. 

Mais uma vez percebemos a ausência da intenção pedagógica do planejamento em 

relação às ações e à articulação com os critérios de escolha das atividades. 

 No que se refere aos desdobramentos dessas atividades, duas professoras não 

responderam, duas outras confundiram com os objetivos e intenções pedagógicas a 

serem alcançados, e só uma relatou que costuma fazer a apreciação das atividades 

concretizadas pelas crianças, expondo-as na sala e em uma mostra de atividades aberta 

ao público, realizada na escola no final do ano, assim como um arquivo ao longo do ano 

letivo de algumas atividades em um portfólio para uma posterior apreciação pelas 

crianças dessas produções.   

E, por último, foi perguntado se elas costumam programar visitas a exposições, 

museus e espetáculos artísticos com seus educandos. A maioria respondeu que não 

planeja esse tipo de atividade, justificando que existe muita dificuldade, na maior parte 

das vezes, para se conseguir um meio de transporte adequado para transportar com 

segurança as crianças para realizar essa aula de campo. Apenas duas enfatizaram a 

importância dessa atividade e os seus descontentamentos diante de tanta dificuldade. 
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3.3 Observações das práticas em sala de aula 

 

Neste capítulo será feita uma descrição geral do que foi percebido durante a 

observação das práticas das professoras nas aulas de arte visuais em relação ao 

desenvolvimento das produções plásticas feitas pelas crianças.  

Essas aulas geralmente são ministradas pela própria professora regente A ou B
9
 

e ocorrem na sala de aula regular. O dia das observações foi agendado antecipadamente 

e as professoras tiveram total liberdade de determinar o dia de cada aula observada.  

O material utilizado para o desenvolvimento e produção dos trabalhos em arte 

visuais normalmente foram: sucatas, papelão, cartolinas, lápis de cor, canetinhas, cola 

colorida, cola branca, tinta, E.V.A, papel oficio, atividades xerocopiadas ou impressas, 

revistas, canudinhos de plástico; enfim, os materiais que a escola tiver ou que foi 

solicitado para os responsáveis pelas crianças, e que aqui, no caso, foi denominado de 

sucatas.  

Os trabalhos realizados geralmente são expostos na própria sala, levados para 

casa pelos pais ou arquivados em pastas. Tendo como ponto de partida essa realidade, 

nós descreveremos as questões que serão apresentadas e analisadas nas situações de 

aprendizagens observadas. 

O primeiro ponto observado está relacionado às dificuldades encontradas por 

parte das educadoras quanto ao planejamento das atividades com as artes visuais. Estas 

foram constatadas nas respostas dadas no questionário e têm reflexo direto nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas por elas na sala de aula. Quando constatamos por meio da 

observação da prática do ensino da arte ainda centrado no fazer artístico, na produção de 

um produto final ou atividade sem levar em conta os processos de criação, 

sensibilização e expressão da criança.  

Deixando exposto, como as atividades de arte são vistas muitas vezes como um 

mero lazer ou passatempo para “acalmar” as crianças ou “descansar” a professora, 

muitas docentes partem dessa concepção para organizar e coordenar o ambiente da sala 

de aula com vários materiais, tendo como base o interesse das crianças, projetos ou 

datas comemorativas, desenvolvendo assim os trabalhos de forma direcionada ou livre, 

achando que desta forma as crianças irão conhecer e aprender algo sobre arte. 

                                                           
9
 Professor Regente A e B - profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das práticas pedagógicas 

que envolvem o cuidado e a educação no dia a dia da instituição em interação com a criança. 
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Compreende-se que, dessa maneira, as professoras não assumem uma orientação 

definida e pouco interferem no processo educativo. Mas, conforme afirma Ferraz 

(2009), essa conduta não é de todo incorreta, e sim incompleta e reduzida, à medida que 

não são consideradas as interferências educativas feitas pelo estudo do patrimônio 

cultural artístico e histórico e por outras pessoas, inclusive a própria professora. 

Também se observou a existência de práticas que tinham como único objetivo 

o treino e o exercício motor, reproduzidas pelas crianças por meio de ações educativas 

de colagem ou pintura de desenhos prontos (xerocopiados ou impressos). Mais uma vez 

averiguamos a falta da mediação da professora interagindo no processo educativo com 

relação à cultura e às obras de arte, desconsiderando as elaborações criativas pessoais 

das crianças.  

Esse tipo de atividade que proposta às crianças prioriza a repetição, a cópia e o 

colorir mecanicamente, pois são exercícios que interferem no desenvolvimento dos 

processos gráficos e plásticos das crianças. Para Ferraz (2009), ao escolher esse tipo de 

atividade, a professora limita as formas, a escolha de cores e de materiais, induzindo, no 

ato de pintar, as conceituações estéticas preestabelecidas. 

Observaram-se, nessas práticas desenvolvidas pelas professoras no ensino das 

artes visuais, uma discrepância entre o falar e o fazer, pois, apesar de todas concordarem 

e afirmarem que a arte faz parte e está presente na nossa história, no dia a dia, e que ela 

é muito importante para o desenvolvimento da criança, na prática, verifica-se a 

fragilidade do ensino da arte na educação infantil, em decorrência da ausência de 

intenções educativas e tipos diferentes de ações de aprendizagem, que acabam 

conduzindo as aulas a apenas um tipo de conteúdo a ser trabalhado, o do eixo do fazer, 

deixando de lado o apreciar e o refletir sobre o tema em questão.  

Verificamos que o ensino das artes visuais no geral é, grosso modo, mero 

exercício de repetição e cópias sem objetivos, com o fim de marcar lembranças de datas 

comemorativas através do reaproveitamento de material de sucata. Constata-se que mais 

uma vez a professora encontra-se perdida, desorientada, pois reconhece a relevância das 

artes visuais para o desenvolvimento das suas crianças, mas não está sabendo como 

trabalhar.  

Isto acontece, na maioria das vezes, por falta de conhecimento e visão crítica, 

quer dizer, as professoras agem desta forma por ignorância, e não por má-fé. As 

mesmas não percebem que nas raízes das suas ações e no seu processo de formação 

estão as influências de três pedagogias: tradicional, novista e tecnicista, e só a partir do 
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conhecimento dos principais aspectos pedagógicos, ideológicos e filosóficos dessas 

ações elas serão capazes de dar o primeiro passo para resignificar suas posturas diante 

do ensino-aprendizagem da arte de maneira consciente, crítica e promissora. Essas 

lacunas deixadas na formação das professoras e nas práticas educativas em arte fazem 

com que, de fato as professoras ensinem arte para as crianças antes de entendê-la para si 

mesmas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir essa pesquisa, que teve como objetivo compreender a percepção das 

professoras de um Centro de Educação Infantil (CEI) da Secretaria Executiva da 

Regional II do município de Fortaleza sobre o trabalho que é realizado com as artes 

visuais constatou-se uma discrepância entre o falar e o fazer no ensino das artes visuais. 

Apesar de todas as entrevistadas concordarem e afirmarem que a arte faz parte e está 

presente na nossa história, no nosso dia a dia, e que ela prepara e proporciona 

experiências na vida das crianças e desenvolve suas inteligências e criatividades, na 

prática isso ainda deixa muito a desejar. Essas vivências proporcionam a aquisição de 

novas habilidades pelas quais expressamos nossas frustrações e angústias, podendo 

proporcionar a aquisição de autoconfiança, aprendendo a valorizar o nosso potencial e 

nos tornando seres mais críticos e reflexivos.  O que vemos na prática são professoras 

dando aula de artes visuais sem nunca ter lido um livro ou realizado algum curso ou 

estudo sobre o tema, e até mesmo sem um planejamento das suas ações educativas. 

Desta forma, para elas, ensinar artes visuais na escola é algo que está resumido a 

oferecer folhas de papel para colorir, colar ou desenhar em atividades diárias ou em 

datas comemorativas. Na realidade, podemos pressupor que elas estão ensinando artes 

da mesma maneira como foi ensinado para elas há alguns anos atrás, e hoje 

simplesmente reproduzem o modo como aprenderam. 

 Desta maneira, de nada adianta assegurar a obrigatoriedade do seu ensino se não 

se investir na formação continuada dos professores, principalmente os da Educação 

Infantil que, em sua grande maioria, são pessoas formadas em Pedagogia ou Magistério 

sem aprofundamentos nas áreas.   

Assim sendo, a experiência aqui vivenciada nessa pesquisa fez-nos repensar 

questões bastante significativas, modificando o pensar e o olhar sobre a ação das 

professoras no que se refere ao ensino das artes visuais na educação infantil, levando a 

autora do presente estudo a entender o contexto no qual esse ensino está inserido e quais 

as suas implicações nas ações educacionais realizadas nas práticas dos professores e das 

professoras. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS 

PROFESSORA DATA 

 

1.Perfil 

1.1 Qual a sua formação? 

(    ) Graduação  _________________________________________________ 

(    ) Especialização ______________________________________________  

(    ) Mestrado __________________________________________________ 

(    ) Doutorado __________________________________________________ 

(    ) Outro ______________________________________________________ 

1.2. Qual o seu tempo de atuação no magistério? 

_______________________________________________________________ 

1.3. Você no momento está lecionando em qual turma?  

______________________________________________________________________ 

1.4. Qual o seu grau de proximidade com a arte? 

______________________________________________________________________ 

1.5. Já fez algum curso de arte? Qual? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1.6. Realiza alguma atividade artística? Qual? Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.7. Costuma visitar museus e exposições, assistir espetáculos artísticos. Com que 

frequência? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Pesquisa 

 

1. Para você, o que é arte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Que modalidades de arte você conhece? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Para você qual a importância da arte na educação infantil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Na sua visão como é trabalhado o ensino das artes plásticas na educação infantil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. De que forma o ensino das artes plásticas pode ser objeto de conhecimento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. O conhecimento da arte abre perspectiva para que a criança tenha compreensão do 

mundo o qual esta inserida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Você planeja as suas atividades de arte? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. Ao planejar as atividades de arte, quais os conteúdos selecionados e os objetivos a 

serem alcançados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. Como você trabalha em sala de aula a apreciação de uma obra de arte. Com que 

frequência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Você considera uma obra de arte um texto visual? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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10. Quais os materiais selecionados para serem utilizados nas aulas/atividades pelo 

professor e pelas crianças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Qual critério você utiliza para escolher as atividades de arte? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Quais os desdobramentos dessas atividades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Você costuma programar visitas a exposições, museus e espetáculos artísticos com 

seus educandos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

 NÚMERO:_______                                              DATA____/____/___ 

 

1. Identificação da turma: 

 Infantil ______     M (   )     T (   )   Integral (   ) 

 Número de alunos da sala ________ / no dia _______ 

 Meninos (     )  Meninas (     )  Crianças necessidades especiais (    ) 

__________________________________________________ 

2. Caracterização do espaço e recursos: 

 Tamanho adequado ao numero de alunos - Sim (  )   Não (   ) 

 Ventilada - Sim (  )   Não (   ) 

 Iluminada - Sim (  )   Não (   ) 

 Cartazes -  Sim (   )   Não (   ) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Material disponível: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Atividade de arte: 

 Frequência das aulas de arte: ___________________________________________  

 Tipo de atividade:____________________________________________________ 

 Critérios de escolha:_____________________________________________________ 

 Objetivos:  

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Material utilizado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 Os alunos são organizados em:  

Duplas (   )   Trios(   )   Grupos maiores (    )   Individualmente (   ) 

 Desdobramentos dessa atividade: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Observação da situação de ensino-aprendizagem: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 

Ofício COEI /2014                                              Fortaleza, 17 de setembro de 2014 

 

 

À Coordenação de Educação Infantil, 

 

  Cumprimentando-a cordialmente, solicito a autorização da Secretaria Municipal 

de Educação (SME) por meio da coordenadoria de Educação Infantil para que a 

professora Patrícia Pereira Ponte, com matrícula nº 84.647 - 01, lotada no CEI Maria 

Alice, pertencente ao Distrito de Educação - Regional 2, possa realizar uma atividade de 

pesquisa em creches e pré-escolas municipais. Essa atividade visa elaborar uma 

pesquisa de cunho científico para a preparação de uma Monografia exigida pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) para que as educandas obtenham o título de 

Especialista em Docência na Educação Infantil. 

  Desta forma, viemos por meio desta solicitar à permissão para acessar as 

dependências do Centro de Educação Infantil (CEI) Maria Gondim do Distrito de 

Educação - Regional 2, município de Fortaleza para a observação de aulas, aplicação de 

questionário junto aos professores e análise de atividades de arte dos educandos 

matriculados nesse CEI. 

Tal pesquisa tem como tema “As Artes Visuais na escola: um estudo sobre as 

práticas pedagógicas dos professores de um Centro de Educação Infantil – CEI do 

município de Fortaleza” e visa buscar elementos para analisar a percepção das 

professoras sobre o trabalho que é realizado com as Artes Visuais. Essa atividade será 

orientada pelo Prof. Doutorando: Francisco José Chaves (Barrinha), e acontecerá nos 

meses de Outubro e Novembro do corrente ano em visitas previamente agendadas com 

a direção da escola. 

Agradecemos desde já a atenção dispensada, cordiais saudações, 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

 _______________________                                      __________________________      

Patricia Pereira Ponte                                         Prof. Doutorando Francisco José Chaves 

 

 

Contatos: 

Orientanda: Prof.ª Patrícia Pereira Ponte – 3242.1592/9956.0088 

Orientador: Prof. Doutorando: Francisco José Chaves – 9944.7969/8608.6150 
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ANEXOS 

 



67 
 

ANEXO A 

ANEXO B 
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ANEXO C 

 

DECLARAÇÃO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA 

 

Eu, Rafael Silva Rodrigues, solteiro, CPF n. 00981511937, Carteira de 

Identidade n. 88710592, graduado (a) em Letras Vernáculas e Clássicas pela 

Universidade Estadual de Londrina, portador do diploma de n. 022107, devidamente 

registrado no Ministério da Educação, que revisei o trabalho de conclusão de curso de 

Graduação, em 24 de fevereiro de 2015, intitulado “AS ARTES VISUAIS NA 

ESCOLA: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS 

PROFESSORES DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI DO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA”, de Patrícia Pereira Ponte. Declaro ainda que o 

presente trabalho de conclusão de curso encontra-se de acordo com as normas 

ortográficas e gramaticais vigentes. 

 

 

                                        Fortaleza, 24 de fevereiro de 2015 

 

 

 

______________________________ 

Rafael Silva Rodrigues 
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