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RESUMO 

Este trabalho tem como tema Arte na Educação Infantil: possibilidades e limites. 
Tendo como objetivo a apresentação do mesmo ao término do curso de 
especialização em Educação Infantil na faculdade Plus de Educação. Procura 
compreender como se dá a abordagem da Arte na sala de aula da educação Infantil. 
O Trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica, para isso, foram feitas 
leituras em livros e periódicos, de onde concluímos que a Arte é ainda um grande 
desafio nas escolas e no seio das famílias. Os educadores enfrentam desafios 
diários ao trabalharem a Arte com seus pequenos. 

Palavras-chave: Arte. Educação. Limites e possibilidades 

 

ABSTRACT 

This work has as its theme Art in Child Education: limits and possibilities. Aimed at 
the presentation of the same at the end of the specialization course in Early 
Childhood Education in College Plus Education. It seeks to understand how the 
approach of Art in the classroom of Early Childhood education takes place. The work 
was carried out through a bibliographical research, for which readings were made in 
books and periodicals, from which we conclude that Art is still a great challenge in 
schools and in the families' breasts. Educators face daily challenges as they work 
with their children 

Keywords: Art. Education. Limits and possibilities 

 

INTRODUÇÃO 

A Academia Imperial de Belas Artes fundada por Dom João VI, na segunda 
metade do século XIX foi a primeira grande escola superior do Brasil, sendo 
responsável por disseminar ideais estéticos e educativos. Atualmente, a Lei de 
Diretrizes e Bases da educação (LDB) 9394/96, incluiu a música como disciplina 
curricular. Em maio de 2016, a mesma LDB incorpora o teatro, as artes visuais e a 
dança ao currículo do ensino básico brasileiro.   

O Referencial Curricular para a Educação Infantil ratifica: Ao brincar, jogar, 
imitar e criar ritmos e movimentos, as crianças também se apropriam de repertório 
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da cultura corporal na qual estão inseridas.  Assim, o processo de aprendizagem da 
criança se dá nos primeiros anos de vida, pois seu cérebro trabalha 
incessantemente, e é fundamental que a mesma seja estimulada a desenvolver 
aspectos cognitivos, mas sem sobrecarrega – lá. 

Até os dois anos, a criança traça linhas no papel. A um olhar despercebido, 
não passam de garatujas, mas estas possibilitam sensação de felicidade. Ao passo 
que vai crescendo, tem a necessidade de relacionar o que desenha e pinta com a 
realidade. Ainda na infância, a compreensão das coisas é construída a partir da 
ação concreta do real. Quanto mais ricas forem as experiências que as crianças 
vivenciam, maior será a possibilidade de desenvolverem a criatividade e imaginação. 

 A arte na educação infantil tem a finalidade de sensibilizar a criança ao meio 
ambiente, possibilitando à mesma ver, ouvir e perceber os objetos de acordo com 
sua estrutura e forma e, não de acordo com a utilização imediata. O que 
verdadeiramente importa é o processo de construção do trabalho, a liberdade 
oferecida à criança para expor sentimentos, tanto nas artes plásticas, como na 
música e no jogo dramático. 

A aula de arte possibilita à criança externar seus pensamentos e emoções, 
compartilhar experiências e desenvolver a criatividade por meio de atividades que 
utilizam e reutilizam materiais de diferentes tipos, formas e texturas, assim como 
também a reciclagem. 

A arte musical tem a finalidade de sensibilizar a criança oportunizando a 
mesma conhecer instrumentos e gêneros musicais. Já o trabalho em grupo é 
fomentado na atuação teatral. Todos participam, expressam ideias, representam 
situações e utilizam a linguagem corporal na realização de dramatizações. 

A escola deve ser um ambiente seguro, afetivo e comprometido com a 
promoção do desenvolvimento do aluno em seus aspectos: cognitivos, afetivos, 
sociais e motores. Sua função é propiciar a aquisição de conhecimento, a reflexão e 
interação. Deve também, garantir um processo de ensino que colabore de forma 
eficaz para a aprendizagem de todos os educandos.   

A educação tem esse poder mágico de transformar as pessoas, de torná-las 
mais humanas, de impulsioná-las a transformar o mundo onde habitam.  E o ensino 
da arte, surge com a finalidade de tornar a criança mais sensível e envolvê-la em 
experiências singulares. 

O artigo apresentado à Faculdade Plus de Educação, objetiva debruçar-se 
sobre as reflexões teóricas à cerca do estudo da arte. Procura compreender como 
se dá a atuação pedagógica do professor, as propostas apresentadas no Referencial 
Curricular e a importância da relação família e escola no processo de construção de 
crianças pensantes e produtoras. 

Justifica-se esse trabalho por perceber o interesse das crianças à medida que 
participam com entusiasmo das aulas de arte e adentram num universo tão diferente 
apresentado a elas.  

A metodologia utilizada foi à leitura bibliográfica de livros e periódicos acerca 
da abordagem do trabalho da arte nas salas de aula da educação infantil. 
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A AÇÃO PEDAGÓGICA 

Antes de realizar qualquer ação pedagógica é necessário debruçar – se sobre 
o planejamento, para que a proposta do trabalho não fique apenas no papel. Sobre a 
relevância do planejamento em artes Ostetto (2000) revela: 

Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro 
para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de 
experiências múltiplas e significativas para/com o grupo de crianças. 
(OSTETTO 2000, p. 177). 

No processo de aprendizagem cabe ao professor, promover a evolução 
intelectual da criança, levando em conta a distância entre as zonas de 
desenvolvimento. São imprescindíveis ações que viabilizem atividades 
diversificadas, motivadoras, que aumentem a estima suscitando a formação integral. 

Trabalhar com artes visuais ajuda a criança a expandir o gosto estético, a 
capacidade de apreciar a obra de arte e construir sentidos com base em sua 
observação, bem como refletir sobre suas produções e a de outras pessoas. 

O trabalho com obras de arte, objetiva promover a prática reflexiva sobre o 
acervo artístico produzido pela humanidade ao longo da história. Pode - se explorar 
uma obra de diversas maneiras, o que é verdadeiramente importa, é que se faça 
uma pesquisa e um planejamento prévio das ações didático-pedagógicas afim de 
não se limitar ao espontaneísmo.  

Apreciação provém da análise e observação das próprias obras de arte, como 
das produções de outrem. A criança precisa ter um momento no qual aprecie sua 
construção e fique à vontade de fazer modificações caso queira. Já a reflexão 
advém do desenvolvimento do pensar crítico. O aluno passa a interagir com 
elementos da linguagem plástica, torna-se leitor, interprete e     crítico e suas obras e 
das produções dos outros. 

Deve haver um espaço no ambiente escolar para a exposição dos trabalhos, 
pois, eleva a estima das crianças bem como, é uma excelente oportunidade de 
favorecer a socialização das mesmas.  

Quando se aborda a questão da avaliação em Artes Visuais, surge 
inevitavelmente a discussão sobre a possibilidade de realizá-la, posto que as 
produções em artes sejam sempre expressões singulares do sujeito produtor e, 
sendo assim, não seriam passiveis de julgamento. Em artes Visuais a avaliação 
deve ser sempre processual e ter um caráter de análise e reflexão sobre as 
produções das crianças. Isso significa que a avaliação para a criança deve explicitar 
suas conquistas e as etapas do seu processo criativo. Ao professor cabe analisar 
essas informações para que possa repensá-las e estruturá-las sempre com mais 
segurança. 

Ao final do ano letivo, o professor vislumbra os diversos trabalhos e a sua 
diversidade, pois em arte, a autoria significa a expressão singular do ser.  
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Família e escola: uma parceria em prol de uma educação de qualidade 

O conhecimento é fruto das relações sociais.  A aprendizagem origina-se 
destas relações sociais e são à base do desenvolvimento.  A aprendizagem nesse 
sentido é contínua já que o ser humano começa a aprender desde o nascimento e 
assim o faz por toda a vida.  

Escola e família são parceiros com objetivos distintos. É na família que os 
valores como: dignidade, liberdade, solidariedade, respeito, criatividade vão sendo 
amadurecidos. Wallon (1975) ressalta que o processo de aprendizagem está 
diretamente ligado a emoção e primordialmente com quem interage com a criança.  

A família é o primeiro grupo social em que a criança está inserida, nela o 
desenvolvimento físico, mental e afetivo se iniciam. Esses primeiros anos de 
interação e aprendizado farão parte do acervo chamado memória. 

Vygostky (1999) confirma que o ser humano não nasce pronto nem tão pouco 
é fruto exclusivamente das relações externas, mas que a aprendizagem se dá na 
interação social. 

A aprendizagem deve nascer da colaboração entre o âmbito escolar e 
familiar. Nessa linha, Macambira (2012) assevera: 

Ter acesso à escola de qualidade é um direito, portanto cabe a ela prestar 
conta do seu trabalho, explicar aos pais e à comunidade o que faz e como 
conduz a aprendizagem das crianças e manter um diálogo entre família e 
escola. (MACAMBIRA, 2012, p.07) 

Assim, pais e educadores têm a incumbência de educar as crianças. São 
responsáveis pela forma como se relacionam consigo mesmas e com todos com 
quem interagem. A respeito da parceria família escola macambira (2012) conclui: 

A primeira coisa que devemos ter é a consciência de que tanto a escola como 
a família tem os mesmos objetivos: contribuir com a aprendizagem das 
crianças e com a sua formação ética, bem como, ajudá-las a se tornarem 
pessoas felizes, seguras competentes e amorosas. Outro aspecto importante 
é saber que não existe a escola perfeita, assim como não existe família 
perfeita, portanto, devemos estar abertos para compreender algumas falhas, 
buscando sempre o diálogo, objetivando a colaboração e não o julgamento. 
(MACAMBIRA 2012, p.19)   

 A parceria família escola deve existir para que o aprendizado seja absorvido 
pelas crianças em todos os aspectos. 

 

Aplicação de recursos 

A relação ensino – aprendizagem nem sempre é linear. As crianças aprendem 
nas relações interpessoais e no manuseio de objetos do conhecimento. É preciso 
compreender que as crianças nem sempre aprendem o que lhes é ensinado 
intencionalmente, e por vezes aprendem coisas que não lhes fora ensinado. 

Tem-se falado bastante em cultura, em expressões, linguagens e artes. Mas o 
que se percebe é o empobrecimento da arte, ora por falta de recursos pedagógicos 
ora por falta de iniciativa de alguns docentes. Se o objetivo é enriquecer a bagagem 
cultural da criança, é importante promover o diálogo com os diferentes tipos de 
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linguagem, incentivando-a a sentir, ver, ouvir pensar.  Não basta incutir a arte no 
programa escolar, é preciso planejar e subsidiar recursos para unir a teoria a praxi. 

Os desafios, as situações novas e a experimentação de materiais diversos, 
possibilitam à criança estabelecer relações e a estruturar conhecimento de mundo. 
O estudo da arte, busca oferecer às crianças da educação infantil, o conhecimento, 
a experimentação, a livre criação e a expressão através dos mais ricos estímulos 
visuais e materiais 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) 
sugere que o ambiente físico deve ser rico e desafiador, mas como exigir tal 
ambiente se muitas escolas funcionam sem as mínimas condições estabelecidas na 
lei.    

 

A POLÍTICA EDUCACIONAL DO ENSINO DA ARTE  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e a Lei de Diretrizes de Bases 
da Educação Nacional (LDB) asseguram que as escolas são obrigadas a se 
articularem com os pais, e familiares a fim de dialogar acerca do processo 
pedagógico bem como interagir e formular as propostas educacionais. A 
Constituição Federal de 1988 responsabiliza o Estado pelo ensino da educação 
infantil em pré-escolas e em creches. (art. 208, inciso IV) 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL, 1988) 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n. 9.394/96, 
estabelece o atendimento a crianças de 0 a 6 anos. Regulamenta o direito à 
Educação Infantil e a torna integrante da Educação Básica: as creches são 
responsáveis por acolherem crianças de até 3 anos, enquanto as pré-escolas, por 
crianças de 4 a 6 anos. (BRASIL 1996) 

O cuidar e o educar são vistos como prioridades básicas dentro da proposta 
curricular. É imprescindível que aconteçam através da arte, da ludicidade e de forma 
prazerosa, sempre com a utilização de brincadeiras, uso de jogos e materiais 
pedagógicos, envoltos nas mais variadas formas de expressão e comunicação, na 
dança, na música e na realização das atividades cotidianas, procurando instigar a 
curiosidade, mas sempre respeitar os limites e o potencial de cada um. 

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB determina que essas instituições devam 
oferecer assistência e educação, ou seja, um atendimento comprometido com o 
desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, sociais, cognitivos e 
emocionais.  

Em 1998, também foi elaborado o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (RCNEI), o qual traz orientações pedagógicas fundamentais para 
todos os envolvidos no processo educacional. O Referencial Curricular para a 
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Educação Infantil (RCNEI) contempla a aprendizagem em arte a partir da articulação 
dos seguintes aspectos: fazer artístico, apreciação e reflexão. . 

Sobre a importância de oferecer os mais variados recursos o Referencial 
expõe: 

As atividades em artes plásticas que envolvem os mais diferentes tipos de 
materiais indicam elementos, formas, texturas etc. A relação que a criança 
pequena estabelece com os diferentes materiais se dá, no início, por meio da 
exploração sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. 
Representações bidimensionais e construção de objetos tridimensionais 
nascem do contato com novos materiais, no fluir da imaginação no contato 
com as obras de arte.  (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA 
EDUCAÇÃO INFANTIL1998, p.113).  

 A Educação Infantil deve apresentar um ambiente ideal para o 
desenvolvimento da expressão criadora, pois é um espaço mágico de criatividade, 
imaginação, fantasia e potencialidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através das leituras de livros e periódicos, ficou claro que existe um longo 
processo para a incorporação da Arte nas escolas como sugere o Referencial 
Curricular para a Educação Infantil. 

A práxis da arte na sala de aula ainda sucumbe muitas vezes a 
inexpressividade do educador que por falta de recursos deixa de executar atividades 
que promovam a atuação e a reflexão das crianças à cerca do fazer artístico.  

Vale ressaltar que no processo educativo o elo familiar é o que na maioria das 
vezes irá determinar o caminho trilhado pelo educando, principalmente, em se 
tratando de Arte já que, esse universo é distante da realidade da maioria das 
famílias. 
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