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RESUMO 

 
Todos nós que passamos por uma escola tivemos a oportunidade de frequentar as aulas de artes, ou seja, essas 

disciplinas possuem objetivos que devem os alunos devem alcançar durante seu processo de formação. Tendo em 

vista que a disciplina de arte é um momento de recreação ou de passatempo escolar, esse artigo tem como objetivo 

compreender a verdadeira finalidade do ensino da arte nas serieis iniciais. Considerando que a pesquisa qualitativa 

é um método metodológico, que norteiam. Neste sentido, são analisados o Referencial Curricular da Educação 

Infantil (1998) e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte (BRASIL, 1997), ambos elaborados pelo Ministério 

da Educação (MEC). Como referenciais teóricos esta sendo baseado em diversos autores como Barbosa, Fusari e 

Ferraz, que discute a arte no sistema educacional. O ensino de arte visa desenvolver o aspecto social do aluno e 

ajudá-lo a construir conhecimentos para que possa compreender a realidade e enfrentar os problemas de forma 

criativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo tem como temática, como trabalhar a arte-educação como metodologia 

educativa e perceber que desde a antiguidade, usaram a arte para expressar o que vivenciaram 

na época, registrando nas paredes esboços e esquemas de acontecimentos que ocorriam. Desde 

as conquistas até a consolidação da arte como meio de produção e consciência em uma 

civilização de longa data, as pessoas têm afirmado plenamente a importância desse 

conhecimento para a humanidade.  
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Partindo desses aspectos, os professores da educação Infantil e no Ensino Fundamental 

tem dificuldade em trabalhar esta disciplina em sala de aula, mesmo com o auxílio de matérias 

sendo que algumas vezes a disciplina foi ministrada como modo simples de recreação. 

Nesse sentido, tem-se que considerar a importância da arte nos anos iniciais escolares 

com base intelectual do professor, e como abordagem de diversas áreas. Entretanto, para que 

ocorra de fato, deve haver um embasamento teórico e a prática educativa. 

O objetivo e compreender a verdadeira finalidade da arte nos anos iniciais. Numa 

natureza de cunho qualitativa, o caráter bibliográfico que norteiam a construção do currículo 

escolar.  

 

1. A IMPORTÂNCIA DA ARTE/EDUCAÇÃO COMO METODOLOGIA NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM  

 
 

1.1 O ENSINO DE ARTE 

 

A arte-educação começou no Brasil no inicio da década de 1970, mas desde o século 

XIX, o Brasil busca fazer da arte uma disciplina obrigatória nos currículos, ainda na década de 

1920, houve tentativas de programar nas escolas. (BARBOSA, 1986) 

No Brasil, no início do século XX, os atuais programas educacionais foram 

redesenhados para se adequar às novas políticas nacionais e a modernização cultural devido ao 

aumento de demanda industrialização. Nesse novo modelo de ensino, prevalecia o conceito 

artístico utilitário: basicamente, os professores se engajavam na prática e aprendizagem de 

modelos customizados e convencionais em livros didáticos, voltando essencialmente para os 

domínios técnicos. 

Portanto, desde o início, o Brasil esteve permeado por equívocos e se desviou de 

pesquisa da natureza do objeto de estudo, pois focou no produto e não com os processos 

artísticos. O documento LDB 5692/71, foi emitido em 11 de agosto de 197 pelo presidente 

Emílio Garrastazu Médici, atendia a um Brasil que se encontrava inserido em um cenário preso 

por políticas públicas voltadas para a expansão econômica, fortemente influenciada pelas 

tendências neoliberais e pelos padrões tecnicistas. 

Em 1971, a arte é incluída no currículo escolar por obrigatoriedade da LDB 5692/71, 

visando à incorporação “[...] uma atividades artística que valoriza a expressividade e a 

criatividade dos alunos” (FUSARI; FERRAZ, 2001, p. 20). Nessa época, a arte era integrada a 

um cenário educacional como uma “atividade educativa”, e não disciplina. 



 
 

No entanto, a educação artística estipulada em lei é obrigatória, aliás, não garante que 

quem frequentou a escola naquela época possa se formar devido à própria formação e à falta de 

profissionais para atender às necessidades da arte. O seu ensino não permite o desenvolvimento, 

neste momento aceita a educação artística, ou seja, o contexto não permite aprofundar a 

consciência artística e estética envolvida nesta área. 

 

1.2 PROPOSTAS TRIANGULAR 

 

Com a ajuda da “Proposta Triangular”, idealizada por Ana Mae Barbosa, a Arte-

Educação irá redirecionar o ensino da arte de uma forma tão profunda que quase não haverá 

retorno.  

Totalmente contraria à livre-expressão, ao “deixar fazer”, para incorporar o ensino no 

períodos da modernismo no brasileira, Barbosa busca uma maneira de fazer da arte não apenas 

uma ferramenta para o desenvolvimento das crianças, mas também um componente importante 

de sua herança cultural (BARBOSA, 2009). 

 Assim, Barbosa descobriu os elementos de integração da compressão estética e do 

enriquecimento cultural em sua valorização da arte, da história e da criação artística, que 

culminam no ensino da arte, ou seja, na própria educação artística. 

Dado que os professores precisam escolher o que ensinar em sala de aula, eles devem 

ter conhecimento de história da arte para que essa escolha possa fazer com que a compreensão 

da arte pelas pessoas não seja um evento isolado, mas relacionado a um tempo e lugar 

específicos. 

Por meio da seleção dos professores, os alunos reconhecerão a qualidade da forma 

artística, ou seja, os alunos desenvolverão sua própria estética. A apreciação da arte propõe uma 

compreensão da “uma gramática visual”, que amplia o repertório cognitivo visual dos alunos, 

porque a compressão da história fortalecerá o patrimônio artístico e estético dos alunos e levara 

em consideração o seu ambiente. 

 Portanto, uma vez que os alunos dominam os fatores históricos e estéticos envolvidos 

na criação artística, a proposta triangular permite que os alunos usem a prática artística como 

uma possibilidade de auto expressão para refletir sua cultura.  

 

1.3 ARTE- EDUCAÇÃO NA ESCOLA 

 



 
 

A opinião de muitos professores e que a arte tem um caráter utilitário, meramente 

instrumental. O desenho, por exemplo, serviria para “ilustrar os trabalhos das outras 

disciplinas” e também para “formar hábitos de limpeza, ordem e atenção”; desenho, música e 

dança podem desenvolver a “coordenação motora” e a “percepção auditiva”; o teatro e a musica 

podem ajudar na aprendizagem dos conteúdos de outras disciplinas, assim como no 

“desenvolvimento da atenção, da concentração”; a música deve ser lembrada por seu caráter 

disciplinador – “serve para as crianças ficarem quietas” – ou para distrair a acalmar os alunos: 

“é bom para relaxar”, “serve para descansar a cabecinha das crianças”. 

Os professores envolvidos nas series iniciais, particularmente os das quatro primeiras 

séries, assumem uma posição contextualizada ao afirmarem que as atividades artísticas são 

necessárias porque constituem um poderoso fator de desenvolvimento emocional e social da 

criança, serve para extravasar as emoções, desinibem e socializam as crianças no mundo 

imaginário usando sua criatividade. 

Segundo Libâneo (1989, p.21) propõe a seguinte classificação: 

Pedagogia liberal 

•  Tradicional; 

•  Renovadora progressista; 

•  Renovador não diretivo; 

• Tecnicista. 

 

Pedagogia progressista 

•  Libertadora; 

•  Libertária; 

•  Crítico-social dos conteúdos. 

 

Mediante essa classificação é interessante observar que alguns educadores em arte 

desconhecem o real sentido das citadas terminologias. Por exemplo, há professores de arte da 

escola pública que se sentem orgulhosos em dizer que são "liberais" porque agem em sala de 

aula de forma aberta e democrática, dando total liberdade aos seus alunos. Eles desconhecem 

o verdadeiro sentido da palavra. Isso se dá, muitas vezes, porque as escolas contratam pessoas 

sem preparo nenhum para ministrar aulas de arte. 

Segundo Fusari e Ferraz (2001), o que é representado pela arte é um sinônimo de 

expressão, que pode guiar e integrar situações cotidianas de forma alienada, crítica e sensível. 



 
 

Portanto, a arte atua como formadora do pensamento, possibilitando a qualquer cidadão que 

entre em contato ou pratique qualquer meio artístico, para que possa observar e analisar 

profundamente fatos coletivos e individuais, mostrando assim a relevância que todos devem 

configurar na sociedade.     

A arte como currículo escolar abrange os campos das artes visuais, danças, músicas e 

teatro (BRASIL, 1997). Nessas quatro áreas, são inúmeras as possibilidades de conteúdo, 

permitindo que o aluno se expresse, comunique e desenvolva por meio dos resultados da 

aprendizagem. Do ponto de vista da história, da prática e da pesquisa técnica, a educação 

sempre foi o incentivador do desenvolvimento dos discentes.    

Nos anos iniciais, a arte-educação foi realizada de forma imaginativa, participativa e 

estimuladora, visando estimular a criatividade, capacidade de criar e inventar das discentes. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):  

 

Sem o conhecimento da arte, abre-se a perspectiva para os alunos compreenderem o 

mundo da dimensão poética: a arte ensina ser possível mudar constantemente a 

existência, e é preciso mudar a referência a cada momento para manter a flexibilidade. 

Isso significa que a criatividade e o conhecimento são inseparáveis e a flexibilidade é 

a condição básica para o aprendizado. (BRASIL, 1997, p. 19) 

 

Neste sentido, o docente preciso entender que o processo e o desenvolvimento são mais 

importantes do que resultado. Portanto, os pontos de vista e requisitos para grandes obras de 

arte devem ser ignorados, e a importância de “desenvolver suposições, julgamentos, provas e 

capacidade de contextualização para diferentes julgamentos de imagens e arte” deve ser 

considerada. (BARBOSA, 1991, p.64). 

Segundo Barbosa (1999) as crianças: 

 

Entendem o meio em que vivem, ampliem o conhecimento cultural e aprenda a 

conviver ativamente em sociedade, a arte-educação tem contribuído para o campo 

social. Segundo Conforme Fusari e Ferraz “arte é uma forma específica de expressar 

as atividades criativas do ser humano na interação com o mundo em que vivem, ao se 

conhecerem e ao conhecê-lo” (BARBOSA, 1999, p. 16).  

 

O Parâmetro Curricular Nacional (PCNs) mostra sua contribuição no âmbito social ao 

compreender as artes de outras culturas. De acordo com este documento, isso permite aos alunos 

compreender “a relatividade dos valores enraizados em sua forma de pensar e agir, que pode 

criar um campo de significado para seus próprio valores e é propicio para a riqueza e 

diversidade da imaginação humana”. 

 



 
 

Da mesma forma, permite que os alunos percebam a realidade de uma forma mais 

viva, reconheçam as forma e objetos que os cercam e façam observações críticas de 

sua própria cultura, criando condições para a melhoria da qualidade de vida. 

(BRASIL, 1997, p. 19) 

  

Um aluno que tem uma sólida formação artística na escola, é aqui que participa e grande 

parte da sua vida, toma-se mais sensível ao observar as mais diversas situações e aprende a 

pensar de forma mais ampla, dando sentido às inúmeras informações com aproximação. Nesse 

sentido, o ensino de arte desempenha um papel em conjunto com outras disciplinas, pois 

permite aos alunos absorver e dialogar, expressar opiniões e fazer com suas ideias não ser batem 

em senso comum, mas para confirmar e afirmar a verdade dos fatos em busca frenética de 

dados.    

O objetivo da arte é promover uma educação humana e transformadora e formar 

formadores de opinião que, se corretamente atribuídos a cada faixa etária, podem ser cultivados 

por meio de atividades e exercícios expressivos e estimulados. No entanto, é preciso destaca 

que mesmo que a educação escolar há muito tempo, ainda não é trabalhada de forma adequada, 

pois é considerada uma atividade de lazer e uma oportunidade para os professores se 

prepararem.   

Na mesma perspectiva, os parâmetros curriculares nacionais enfatizam que o ensino de 

arte é benéfico para a felação entre os alunos e outras disciplinas do currículo, tais como:   

 

Os alunos que estudam arte podem construir relacionamentos mais amplos quando 

estudam um determinado período histórico. Os alunos que exercitam constantemente 

sua imaginação serão capazes de escrever textos melhores e desenvolver estratégias 

pessoais para resolver problemas matemáticos. (BRASIL, 1997, p. 19)  

 

 Neste sentido que a disciplina de arte não pode ser considerada um momento de 

entretenimento ou recriação. Como as demais disciplinas do curso, a arte também possui 

objetivos a serem alcançados por meio de métodos de aprendizagem. O PCNs estar ciente das 

dificuldades enfrentadas pelos professores polivalentes, afirma que:  

 

Se não estiverem cientes de suas próprias funções e não houver uma base artística 

unificada como área de conhecimento com conteúdos específicos, os professores não 

poderão desenvolver referenciais conceituais e metodológicos para apoiar suas 

atividades de ensino; não há material ou de alta qualidade adequado para cursos 

prático material didático de apoio às aulas teóricas. (BRASIL, 1997, p. 26) 

 

Desse modo, mesmo que o professor de arte não tenha passado por formação especial, 

ele deve buscar conhecimentos que possam subsidiar sua prática educativa, pois esse assunto 

está intimamente relacionado à vida dos alunos.   

 



 
 

1.4 EDUCAÇÃO ESCOLAR EM ARTE: FAZER E PENSAR 

 

A arte pode ser ensinada e aprendida também na escola, temos a necessidade de 

trabalhar a organização pedagógica das inter-relações artísticas junto aos estudantes. Na escola, 

os cursos de arte constituem-se em um espaço e tempo curriculares em que professores e alunos 

se dedicam metodicamente à busca e aquisição de novos saberes especificamente artísticos. 

 A formação escolar pode e deve contribuir para que os alunos, a partir dessas 

vivências eles aprendam, durante os cursos que novas habilidades e saberes básicos, 

significativos e ampliadores de suas sensibilidades e cognições a respeito dessas modalidades 

artísticas e sua história, quanto em saberes sobre a organização e o desenvolvimento do trabalho 

de educação escolar em arte. 

 Para a realização de cursos de arte com qualidade, segundo Libâneo (1991): 

 

Apenas dizer que o aluno precisa dominar o conhecimento não é suficiente para dizer 

como fazê-lo, ou seja, não basta pesquisar objetivos e métodos seguros e eficazes para 

absorver o conhecimento. O ensino só pode ter sucesso quando o objetivo do professor 

é consistente com o objetivo de aprendizagem do aluno e a prática é realizada para 

melhorar a força intelectual. Quando mencionamos que o objetivo do processo de 

ensino é proporcionar aos alunos um meio de absorver ativamente o conhecimento, é 

porque o ensino é o meio da relação cognitiva entre os alunos e os livros didáticos. 

(LIBANEO, 1991, p. 54) 

 

Na escola, os objetivos educacionais em arte a serem alcançados referem-se ao 

aperfeiçoamento de saberes, pelos alunos (com a ajuda dos professores), sobre o fazer e o pensar 

artísticos e estéticos, bem como sobre a história dos mesmos. 

 No caso de crianças e jovens, é muito importante que o professor conheça a saiba 

organizar as graduações dos assuntos nas duas vertentes do fazer e apreciar a arte. Saiba também 

propor atividades que propiciem vivenciam de ensino e aprendizagem dos mesmos, 

considerando tanto os mais simples como os mais complexos. Para isso o professor deve estar 

atento às características, interesses e direitos culturais artísticos de seus alunos, no mundo 

contemporâneo. 

Em suma, para desenvolver bem suas aulas, o professor que esta trabalhando com a 

arte precisa conhecer as noções e os fazeres artísticos dos estudantes e verificar em que medida 

pode auxiliar na diversificação sensível e cognitiva dos meemos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

Compreender o proposito do ensino da arte nas series inicias, existem objetivos sólidos 

e importantes para a educação e não se faz presente nos currículos para ser recreação ou 

passatempo. 

O referencial teórico, a arte é uma disciplina muito importante no currículo escolar e 

sua finalidade educacional é muita objetiva, que visa desenvolver o aspecto social do aluno e 

ajudá-lo a construir conhecimentos.  

A Arte permite que você entenda seu ambiente e reconheça os objetos e formas ao seu 

redor. Amplie sua compreensão e faz observações críticas de sua própria realidade; conecte-se 

com seus problemas e realidade, interaja com eles e adota métodos críticos e criativos. 

Diante do ensino, pesquisas mostram que, para qualquer outra disciplina, os professores 

precisam planejar suas aulas. Se for um professor polivalente, sem formação especializada em 

arte, então precisa se concentrar em encontrar conhecimentos que possam apoiar sua prática 

educacional, considerando sua relevância na formação de alunos. 

A elaboração de leis e outros documentos que ditam as diretrizes para o ensino de arte 

estão amparados por Referenciais que buscam não só o desenvolvimento da área, mas também 

a garantia de que os conceitos não se percam. Como pudemos notar apenas a LDB 5692/71 não 

foi suficiente para assegurar o ensino de arte na escola, uma vez que o próprio conceito de arte 

estava deturpado pelo ambiente político e sociocultural da época.  

Tendo o ensino de arte se estabelecido no conceito de arte-educação, ainda assim se fez 

necessário a elaboração de propostas que sustentassem teoricamente professores e alunos – 

podemos notar essa necessidade na disseminação, por exemplo, da Proposta Triangular de Ana 

Mae e, sobretudo, no desenvolvimento do PCNs/Arte. 

Em suma, pode-se conclui que a arte-educação deve ser encarada como uma disciplina 

pata formar opiniões, e o conteúdo da obra não se limita a pinturas, artesanatos, etc. Toda e 

qualquer forma de expressão artística trazida aos alunos deve aprimorar seus sentidos e 

incentivá-los a se tornarem sujeitos intelectuais e criativos. 
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