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RESUMO 

Partindo da ideia da arte como ciência, reconhecida como parte integrante do currículo 
dentro das escolas, através de um longo caminho alcançou sua importância através 
de estudos que evidenciam sua relação com o desenvolvimento cognitivo, motor, 
social, afetivo, cultural e histórico da criança através de diversas linguagens. Ao refletir 
sobre a Educação Infantil e as práticas de artes visuais, o trabalho parte da concepção 
teórica, através de revisão de literatura, sobressaindo a influência das artes nas 
práticas pedagógicas nas atividades diárias. Através da consciência do 
desenvolvimento através da arte, da formação do professor e a adequação de 
espaços e materiais, vários aspectos intensificam a aprendizagem fomentando o 
pensamento criativo e imaginativo do aluno, seja pelo fazer ou por apreciar, 
redefinindo seu olhar para si e para o mundo.  

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Educação Infantil. Expressão. Linguagem.   
 

 

ABSTRACT 
 
Starting from the idea of art as a science, recognized as an integral part of the 
curriculum within schools, it has reached its importance through studies that show its 
relationship with the child's cognitive, motor, social, affective, cultural and historical 
development through of different languages. When reflecting on Early Childhood 
Education and visual arts practices, the work starts from the theoretical conception, 
through literature review, highlighting the influence of the arts in pedagogical practices 
in daily activities. Through the awareness of development through art, teacher training 
and the adequacy of spaces and materials, several aspects intensify learning by 
fostering the student's creative and imaginative thinking, whether through doing or 
appreciating, redefines their look for themselves and for the world. 
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APRESENTAÇÃO 

   

 No decorrer da história a arte sempre esteve presente na vida do homem em 

diversas manifestações. A maneira de compreender a arte também se modificou, 

assim como a consciência de sua importância para formação humana. 

 Partindo dessa premissa, através de muitos processos, foi incluída nos 

currículos escolares desde as idades menores, e atualmente, é um direito do 

indivíduo assim como o acesso a saúde, educação e lazer. Na Educação Infantil as 

artes visuais têm um papel muito importante, uma vez que, desde seu nascimento, 

a criança se desenvolve e aprende a se comunicar e expressar. 

Com intuito de entender de maneira mais ampla a contribuição das artes na 

construção do conhecimento significativo da criança na Educação Infantil, por meio 

de revisão de literatura, essa pesquisa bibliográfica objetivou compreender as artes 

visuais nas creches e pré-escolas diante de um referencial teórico, com autores que 

investigam as contribuições no processo de ensino e aprendizagem da criança no 

ambiente escolar. Partindo de uma breve contextualização da educação infantil, 

abordando sobre dos cuidados básicos da criança, como essa era vista pela 

sociedade da época e sobre a criação dos primeiros jardins de infância, até os dias 

atuais da criança com seus direitos; como também fazendo uma relação entre 

Educação infantil e artes visuais na qual contempla o desenvolvimento através da 

expressão e criatividade, o trabalho pretende trazer de maneira abrangente o tema 

em questão.  

É certo que as artes estimulam o desenvolvimento da expressão, cognição, 

criatividade e imaginação da criança, seja na atividade de produzir ou contemplar 

os campos artísticos. Através da arte é fácil utilizar a interdisciplinaridade nas 

práticas pedagógicas, pois é flexível, conseguindo abordar qualquer assunto 

através de infinitas possibilidades de recursos e técnicas, além de despertar o 

interesse dos alunos levando em consideração seus gostos e contextos de forma 

prazerosa.  

Nesse processo de pesquisa é verificável que a aprendizagem acontece de 

forma dinâmica, relacionando o lúdico e a arte culminando em processos de 

desenvolvimento que servem como norte para construção dos conhecimentos. 
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Seja pela música, dança, teatro, artes plásticas, desenhos, enfim, através de 

várias formas de expressão e comunicação, os alunos e professores estão em 

contato direto com a arte, sempre aprendendo, sendo essencial essa relação 

conjunta de estímulo e troca de saberes. É na Educação Infantil, que na maioria 

das vezes ocorre o primeiro contato da criança com a arte, por isso a necessidade 

e importância de lhes apresentar todo tipo de arte, baseando-se me um mundo de 

possibilidades de apreciação e criação, instigando o interesse com base na 

imaginação.  

 

Uma breve contextualização da Educação Infantil: Dos cuidados básicos à um 

indivíduo de direitos.  

 

 Nem sempre as visões sobre a relação de criança-infância-educação foram 

analisadas como atualmente. As mudanças no cenário social foram gigantescas, e 

muita luta envolveu e ainda envolve os direitos da criança.  

De acordo com Ariés (1981), na Idade Média as crianças eram vistas como 

adultos em miniatura e imperfeitos, e por muito tempo, assim que não precisassem 

mais dos cuidados básicos das mães, por volta dos sete anos, já eram inseridos na 

sociedade para trabalhar e viver de forma mais independente dos cuidados 

maternos. A família cumpria sua função de gerar, dar um nome e transmitir os 

primeiros princípios morais, mas não existia um elo de afetividade. Em alguns 

casos, as crianças eram enviadas para que outras famílias, através de contratos, 

ensinassem bons modos, habilidades manuais, e afazeres domésticos, existindo, 

para essa ocasião, na época, um manual de civilidade. Essas transmissões de 

conhecimentos não aconteciam pela escola, mas sim diretamente de uma geração 

para a outra.  

No século XV, a escola deixa de ser apenas para clérigos e se estende como 

iniciativa social, marcando a transformação da idade infantil para a fase adulta. 

Segundo Carvalho (2004), a escola surge como um lugar, além da família, para a 

formação das crianças e dos jovens, se dividindo entre transmissão cultural popular 

(oral e prática) e erudita (letrada, formal, sinônimo de cultura), sendo esta última 

destinada somente às elites e membros da igreja. 
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 Com as mudanças sociais do período feudal e a ascensão do capitalismo, 

na Europa, houve uma evolução da produção doméstica e fabril de grande intenso 

da força do homem para o uso de máquinas e ferramentas, reorganizando todo o 

contexto social, uma vez que a revolução industrial impactou de tal forma a 

humanidade, que culminou em todo uma classe de trabalhadores operários se 

submetendo às demandas tecnológicas do então momento. Nesse contexto, toda 

essa revolução possibilitou a inserção da mulher no mercado de trabalho, mudando 

totalmente os cuidados e a educação de seus filhos. 

O grande número, que era exclusivo de homens nas indústrias, passa a 

dividir turnos com as mulheres e até mesmo crianças, e apesar da condição de 

trabalho ser péssima e trabalho era precário, era o que mantinha as famílias longe 

da precariedade e miséria, salientam Machado e Paschoal (2009).  

Tal cenário moderno, mudou de forma significativa a estrutura da sociedade, 

como também os hábitos, costumes e tradições das famílias. As mães que 

trabalhavam fora do lar, tinham que deixar seus filhos com alguém, surgindo então 

as mães mercenárias, que não trabalhavam em fábricas, mas vendiam seu trabalho 

cuidando dos filhos das mães que trabalhavam nas indústrias. Com o passar do 

tempo, surgiram outras formas de organização voltadas para isso, como por 

exemplo, as mulheres de comunidade que, mesmo sem conhecimento algum, 

realizavam atividades de canto e memória de orações, relacionados aos 

ensinamentos de bons comportamentos e regras morais, e eram voluntárias para 

cuidar das crianças da época. Nasce assim, segundo Machado e Paschoal (2009), 

um novo ramo empregatício, todavia, o número de crianças maltratadas e 

mortalidade infantil se elevou consideravelmente. Juntamente com a fome e falta 

de higiene, o cenário ficou catastrófico, uma vez que usavam da violência para 

“ensinar” os pequenos. Como as famílias precisavam trabalhar, esse tratamento 

para com as crianças, passa a ser aceito e considerado normal, sendo tolerado 

pela sociedade.  

 

Na modernidade capitalista, nas sociedades urbano-industriais, a 
educação e a família se diferenciaram e especializaram. A 
transformação do modo de produção econômica precipitou 
drásticas mudanças na vida familiar, com a transferência da 
produção e controle econômico do domicílio para as fábricas e os 
mercados, e no modo de educação, com a organização do sistema 
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educacional tal como o conhecemos, com seu corpo de 
profissionais. A família extensa, incluindo parentes e agregados, 
transformou-se em família nuclear, restrita a pai, mãe, filhos/as, 
perdendo parte de suas funções reprodutivas, econômicas e 
educacionais (CARVALHO, 2004, p. 49). 

 

 Na Europa e nos Estado Unidos, as primeiras instituições oficiais 

objetivavam o cuidado e proteção das crianças para que as mães pudessem 

trabalhar fora. Contudo, as pré-escolas, creches e jardins de infância, se iniciaram 

com caráter assistencial, visando os cuidados essenciais como proteção, 

alimentação, higiene e cuidados físicos. Para Machado e Paschoal (209), bem lá 

no fundo, algumas se apresentavam como ambiente pedagógico, mas não era o 

objetivo maior, já que pretendiam, primeiramente, retirar as crianças das ruas e dos 

perigos que corriam, e depois do seu bem-estar físico, pensavam secundariamente 

no desenvolvimento do intelecto e bons costumes. 

 Historicamente abordando, o jardim de infância, voltado exclusivamente para 

ações pedagógicas, foi criado em 1840, por Froebel, em Blankenburgo, e emitia o 

conceito não apenas da educação infantil, mas sim de uma reestruturação familiar, 

afirma Machado e Paschoal (2009). Kuhlmann (2001), também enfatiza em seus 

estudos dizendo que no final do século XIX, políticas de atendimento foram 

inseridas nas instituições, que antes era de cunho assistencial. Enquanto nos 

países de fora as instituições já eram base educacional, no Brasil, por muito tempo 

ainda aconteciam de forma assistencialista, o que se reflete até os dias atuais no 

nível de ensino em relação ao contexto universal.  

No Brasil, surgiram as creches, asilos e orfanatos que cuidavam das crianças 

para que as mulheres e viúvas conseguisse trabalhar fora de casa. Nesse período, 

o que contribui também para tais instituições era o amparo da alta sociedade, que 

queria esconder a vergonha das mães solteiras, uma vez que, em uma sociedade 

patriarcal, o homem ficava em evidencia, e consequentemente, dessa forma, era 

possível retirar a responsabilidade do mesmo em assumir seus filhos. No país 

também houve grande índice de mortalidade das crianças, abandono, desnutrição 

e violência, e diante disso, os religiosos, educadores e empresários, começam a 

idealizar um ambiente que atendesse, de fato, os pequenos, enquanto sua família 

trabalhava, pois até o momento, as famílias ricas pagavam babás, enquanto as 

pobres não tinham escolha entre deixar o filho sozinho ou mandá-los para 
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instituições de cuidados, e mesmo isso, deveria ser analisado em todos os 

detalhes: ser em tempo integral para as mães que trabalham o dia todo; ser gratuito 

para as famílias baixa-renda;   e um lugar que além de cuidar do bem estar físico 

da criança, ensinasse hábitos de higiene e oferecesse uma alimentação adequada. 

De acordo com Machado e Paschoal (2009), paralelamente, a educação acontecia 

em casa. Vale ressaltar, que, com o passar do tempo, alternativas foram sendo 

criadas, como outras instituições de atendimento, como por exemplo, a roda dos 

expostos – ou excluídos – em que abandonavam os bebes em casas de 

misericórdia através de uma janela e omitia a identidade da família. Por mais de 

cem anos essa foi a instituição exclusiva que dava assistência as crianças 

abandonadas no país, sendo extinguida apenas em 1950.  

 

No Brasil, durante o período colonial, o abandono de crianças era 
prática comum durante o primeiro e o segundo século de 
colonização. Esta situação causou indignação numa sociedade que 
herdou a religião europeia, motivo pelo qual, também foram criadas 
as casas de caridade, a roda dos expostos, para acolher crianças 
abandonadas. O abandono ocorria por vários motivos, entre eles, 
as mulheres brancas de elite, que tinham seus filhos fora do 
matrimônio, eram condenadas moralmente, e as da classe 
trabalhadora, devido a morte e adoecimento dos pais. O abandono 
era uma forma paradoxal de proteger a criança, e a história secreta 
da dor feminina, principalmente das mulheres que enfrentavam 
obstáculos ao tentar assumir e sustentar seus filhos, nascidos fora 
do matrimônio. Estes hábitos comuns na época, hoje assustam-
nos, dada a importância que representa a criança no seio familiar e 
a força e o poder do sentimento de amor materno vivenciado pela 
maioria das mães. No final do século XIX, a família transformou-se 
profundamente na medida em que modificou suas relações internas 
com a criança. Nesse processo, a criança foi fundamental para 
entender o que estava ocorrendo na época e a necessidade de 
educá-la ou prepará-la para a vida futura passou a fazer parte da 
dinâmica familiar, tendo a escola como principal complemento 
(MEIRA E CENTA, 2003, p.217). 

 

No final o século XIX, principiou iniciativas para combater os problemas que 

envolviam a mortalidade e cuidados precários das crianças, e apesar das casas de 

misericórdia, foram criadas várias creches por organizações filantrópicas a fim de 

estimular o desenvolvimento infantil. No país, também com a industrialização e a 

inserção da mulher no mercado de trabalho, ocorreu movimentos operários fortes 

que reivindicavam melhor condição de trabalho e instituições apropriadas para 

cuidado e educação de seus filhos. Na tentativa de conter tais movimentos, os 
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próprios chefes, concediam benefícios sociais como clubes, vila de operários e 

escolas para disciplinar os funcionários. Segundo Machado e Paschoal (2009), os 

movimentos feministas também foram eficazes na promoção e enfoque de creches 

e pré-escolas, ampliando o número de instituições ofertadas pelo poder público.  

Para Kramer (1995), enquanto os ambientes públicos atendiam as crianças 

carentes, os particulares investiam no teor pedagógico, na socialização e na 

preparação para ensinos futuros, privilegiando a criatividade e sociabilidade. 

Verifica-se então uma preocupação eminente para o atendimento de todas as 

crianças, independentemente do nível social para regulamentar esse ensino, por 

meio das legislações.  

Até meados da década de 70, as legislações pouco enfatizam sobre a oferta 

do Ensino Infantil nas escolas, porém na década seguinte, vários setores da 

sociedade se destacam salientando sobe o direito da educação de qualidade desde 

os primeiros anos de vida, reconhecida através da Constituição Federal (BRASIL, 

1988). Com essa lei, as creches que até então evidenciam a o assistencialismo, 

passa a ter responsabilidade com a educação através de um trabalho educacional, 

sendo um marco importantíssimo no direito das crianças.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), também 

regulamentou, através do art. 277 da CF, a inserção do direito da criança à 

educação de qualidade e direito fundamental e que diante disso tenha acesso as 

oportunidades e desenvolvimento físico, mental, social, moral e espiritual. Também 

foi a responsável por efetivar as fiscalizações das políticas públicas destinadas às 

crianças e seu direito de brincar, conhecer, sonhar, ter afeto e ser criança.  

Nessa perspectiva, o Ministério da Educação pública vários documentos que 

embasam a Política Nacional de Educação Infantil (1994), que foca nos direitos da 

educação das crianças de zero a seis anos, estabelecendo diretrizes pedagógicas 

e de recursos, preconizando a ampliação da oferta de vagas e melhor qualidade de 

atendimento da modalidade infantil, com critério para atendimento e creches de 

forma respeitosa aos direitos fundamentais, políticas de formação dos profissionais 

na área, propostas pedagógicas e currículos que norteiem a Educação Infantil, 

entre outras bases para a educação.  

Também no campo das leis, as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), efetiva a Educação Infantil como primeira etapa da educação 
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Básica, promovendo o desenvolvimento integral da criança juntamente com a 

família e comunidade.  

É possível observar o grande avanço nos direitos da criança, e embora, o 

ensino de zero a três anos não ser obrigatório, ainda sim é um direito da criança e 

possibilita um maior desenvolvimento físico, motor, social, emocional e intelectual 

através das experiências e da socialização, promovendo estímulos sociais, 

educativos e políticos. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), surge para apoiar e complementar as leis, com intuito de auxiliar 

nas práticas pedagógicas nas escolas, ofertando objetivos, conteúdos e 

orientações para os docentes que trabalham om o público alvo de zero a seis anos. 

Esse documento ressalta sobre a organização de práticas que contribuam 

significativamente para que desenvolvam sua identidade e confiança em suas 

capacidades, conhecimento do corpo e dos limites, entender hábitos de higiene, 

costumes e tradições, criação de laços e vínculos afetivos, ampliação da 

comunicação e interação social, respeito à diversidade, exploração de mundo, 

expressão de sentimentos, pensamentos e necessidades, valorização das 

brincadeiras, da imaginação e da criatividade, utilização de diversas linguagens –

como as artes visuais – entre vários outros conteúdos inseridos no cotidiano do 

aluno por meio de atividades pedagógicas lúdicas. 

O Conselho Nacional de Educação aprovou também as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2013), que salienta a educação 

como obrigatória, que fomenta sobre as etapas da educação sejam, Educação 

Infantil, Fundamental e Média, como também diretrizes e resoluções para a 

Educação no Campo, a Educação Indígena, a Quilombola, para a Educação 

Especial, para Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade e Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Conta também com as diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Ambiental, a 

Educação em Direitos Humanos e para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, se tornando um 

documento muito importante para efetivação do direito à educação. 

Todavia, é preciso garantir que tais leis e recurso sejam empregados nas 

escolas, e para isso, foi aprovada a Lei nº 10.172/2001, pelo Plano Nacional da 

Educação (BRASIL, 2001), uma série de metas que precisavam ser efetivas a um 
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certo prazo. Com intuito de diminuir as desigualdades sociais e garantir o direito ao 

acesso e permanência da criança na escola, uma das metas se refere diretamente 

à educação infantil, tratando da elevação do número de vagas e investimentos na 

área.  

Tendo em vista que todos os esforços e trabalhos sejam voltados para ao 

atendimento da criança, a Política  Nacional  de  Educação Infantil, em 2006, 

recomendou, entre metas, diretrizes e objetivos, como estratégia, que a prática 

pedagógica deve considerar os saberes que a criança já possui, assim como os 

saberes do dia a dia dos pais, da comunidade, dos professores, e todos que estão 

em contato com a criança; Elaboração por parte dos estados e municípios planos 

de educação em consonância com o PNE; oferta de quatro horas diárias mínimas 

e atendimento integral para os que precisarem, participação na vida escolar da 

criança pela família e comunidade; capacitação profissional, entre outros.  

Mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), em 

conformidade com o PNE, surge como documento normativo que define as 

aprendizagens essenciais para trabalhar com todos os alunos nos vários níveis de 

ensino, para que os alunos tenham garantia dos direitos de aprendizagem, 

conforme § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

Lei nº 9.394/1996), orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos que 

corroboram com a construção da sociedade justa, democrática  e inclusiva, 

fundamentada nas DCNs, tendo eixos estruturantes das práticas pedagógicas na 

educação infantil, as brincadeiras e interações, por quais a criança vivência 

experiências que a levam a construir e apropriar-se de conhecimentos, 

oportunizando aprendizagem, desenvolvimento e socialização através dos direitos 

de aprendizagem de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-

se. 

A visão da criança foi se modificando ao longo do tempo, assim como 

também os pensamentos pedagógicos. Nos séculos XVII e XVIII, Comenius e 

Rousseau alteraram de maneira significativa os estudos e a categoria de infância e 

de criança/aluno. De acordo com Freitas e Kuhlmann Jr (2002), no século XX, 

autores como Henry Wallon, Jean Piaget e Lev Vygotsky impactaram a sociedade 

ao afirmar sobre os processos da mente e do desenvolvimento infantil. Também é 

possível citar outros nomes importantes, como John Dewey, Carl Rogers, Maria 



10 
 

Montessori, Célestin Freinet, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Kishimoto, entre outros 

que influenciaram muito o pensamento em relação à criança e também sobre a 

educação, cada qual à sua maneira e na sua época, e influenciam até hoje estudos 

e práticas dentro das escolas de Educação Infantil, despertando o interesse e 

intensificando seus potenciais no desenvolvimento da criança. 

 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa 
atentar para várias questões que vão muito além dos aspectos 
legais. Envolve, principalmente, assumir as especificidades da 
educação infantil e rever concepções sobre a infância, as relações 
entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel 
do Estado diante das crianças pequenas. Embora haja um 
consenso sobre a necessidade de que a educação para as crianças 
pequenas deva promover a integração entre os aspectos físicos, 
emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, considerando 
que esta é um ser completo e indivisível, as divergências estão 
exatamente no que se entende sobre o que seja trabalhar com cada 
um desses aspectos. (...) Essas práticas tolhem a possibilidade de 
independência e as oportunidades das crianças de aprenderem 
sobre o cuidado de si, do outro e do ambiente. Em concepções mais 
abrangentes os cuidados são compreendidos como aqueles 
referentes à proteção, saúde e alimentação, incluindo as 
necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança e 
brincadeiras que possibilitem a exploração e a descoberta 
(BRASIL, 1998, P. 17). 

 

Educação Infantil e Artes Visuais: contemplando o desenvolvimento através 

da expressão e criatividade. 

 

A arte, em um contexto histórico, pode ser analisada como ciência que 

percorreu muitas evoluções no Brasil. Passando por diferenciados métodos, em 

sua grande maioria, inspirados em modelos de fora do país, se iniciou com a 

colonização dos jesuítas e a negação da cultura indígena, passando pela negação 

do barroco no século XIX e evidenciando o estilo Neoclássico. Tempos atrás, havia 

grande preocupação de que a disciplina de artes, era apenas para o ensino de 

desenho e visava unicamente a formação técnica. No século XX, com a pedagogia 

experimental, surge o conceito da arte que atua no desenvolvimento do sujeito, e 

quando praticada nos âmbitos pedagógicos, se reflete no desenvolvimento do 

indivíduo para a conquista de sua identidade através do desenvolvimento cognitivo. 

Em 1922, com a Semana da Arte Moderna, inicia-se um processo de contestação 
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dos modelos de desenho clássicos, voltados para a educação técnica e passa a 

ser valorizada as expressões da criança, assim como nos anos 30 as escolas 

especializadas em artes para crianças começam a se ampliar. Nos anos 40 o 

ensino das artes, vai além do muro dessas instituições especializadas através de 

movimentos de livre expressão, que em parceria com o governo, passa promover 

cursos de formação para os professores, pois a ausência de formação continuada 

e de conhecimentos básicos de arte, deixam os profissionais inseguros e 

despreparados. Foi assim que por meio da nova LDB (lei nº 9.394/96), é extinta a 

Educação Artística nos currículos e dá espaço para a disciplina de artes, hoje, 

reconhecida de maneira oficial como área do conhecimento que promove o 

desenvolvimento cultural dos alunos. Alteraram-se então as estruturas do ensino, 

como apontam Silva et al. (2010), deixando de lado uma disciplina voltada para 

recreação, mas com compromisso de agregar significados através de seu 

conteúdo, sendo enaltecida através das mais variadas manifestações artísticas. 

Atualmente, as artes visuais não se referem apenas ao campo visual, uma vez que 

utiliza aos recursos de desenho, modelagem, pintura, colagem, recorte, esculturas, 

teatro, entre outras esferas estéticas para apreciação.  

A presença das artes no decorrer da história, contempla as manifestações 

de conhecimento, onde, desde o início, foi utilizada como instrumento de 

linguagem. 

 Partindo da sua criatividade, o sujeito, nasce com essa capacidade, que 

pode ser estimulada mais ainda através do contexto em que está inserido. Uma vez 

que é inato ao indivíduo as especificidades da cultura e da sociedade, através de 

sua rede neural consegue fazer assimilações entre sua natureza e o mundo, sendo 

a arte integradora dessa ação, pois propicia a representação e entendimento do 

mundo através de habilidades de identificação, seleção, classificação, entre outras 

características que envolvem a exploração do mundo. Tais evoluções também 

ocorreram nas práticas educacionais, que se transformaram diante da realidade e 

das tendências pedagógicas: na escola tradicional, o desenho era a base das 

disciplinas artísticas, de maneira mecanizada, abordava as linhas, traços e 

contornos de modelos propostos pelo docente; na escola nova, a livre expressão 

era valorizada, assim como os processos de criação; na escola libertadora, a 

interdisciplinaridade reinava nas atividades, envolvendo vários temas e disciplinas 
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concomitantes; na teoria crítico-social, o docente, como detentor do saber, deve ter 

domínio total dos assuntos, principalmente, das artes; na escola com concepções 

construtivistas, a arte é obrigatória no ensino. Para Silva, Schultz e Machado 

(2008), nota-se que existe uma vasta utilização das artes dentro do ensino, e 

dependem muito da linha metodológica utilizada. Porém, uma coisa é unânime: as 

artes têm que ser, obrigatoriamente, incluídas no currículo de todas as escolas na 

educação básica.  

Desde muito cedo a criança aprende a se comunicar a representar o mundo 

em que vive através de diferentes linguagens. Por meio da arte, ela se expressa 

através do desenho e consegue interligar diversas áreas do conhecimento. Quando 

trabalhada nas escolas, seja no processo de criação ou de apreciação, é 

estimulada na criança conhecimentos através da comunicação, de interpretação de 

textos, da sensibilidade musical, e interesses variados, conseguindo resolver 

conflitos e problemas através de sua criatividade que é inerente e também está 

sendo estimulada, potencializando o pensamento criativo, explicam Silva, Schultz 

e Machado (2008). 

 

[...] a criança desde bebê mantém contato com as cores visando 
explorar os sentidos e a curiosidade dos bebês em relação ao 
mundo físico, tendo em vista que, nesse período, descobrem o 
mundo através do conhecimento do seu próprio corpo e dos objetos 
com que eles têm possibilidade de interagir. (CUNHA, 1999, p. 18). 

 

A criança possui maior facilidade em aprender, e através das artes, usa seu 

interesse em descobertas e conceitos novos, sendo investigativa.  Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a criança expressa os seus 

sentimentos através do desenho, da música, do teatro, da dança e das artes 

plásticas. Sendo assim, a arte atua diretamente nesses conceitos e oferta o 

desenvolvimento livre através do pensamento artísticos, dando sentido às 

experiências das crianças, aumentando sua sensibilidade, percepção, imaginação 

e reflexão, uma vez que o mundo de toda criança acontece, à princípio, através do 

faz de conta, dos gestos, das cores – e esses, não possuem limites.  

 

Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza 
diversos elementos de sua experiência. No processo de selecionar, 
interpretar e reformar, mostra como pensa, como sente e como vê. 
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A criança representa na criação artística o que lhe interessa e o que 
ela domina, de acordo com seus estágios evolutivos. Uma obra de 
arte não é a representação de uma coisa, mas a representação da 
relação do artista com aquela coisa. [...] Quanto mais se avança na 
arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, independência, 
comunicação e adaptação social. (ALBINATI, 2008, p. 4). 

 

Dentro do ambiente escolar, o aluno, consegue se apropriar de conceitos de 

maneira lúdica, significando o ensino como atividade prazerosa e agradável que 

influi diretamente em suas esferas afetivas e cognitivas, sendo possível exteriorizar 

seus desejos, sentimentos, aflições e imaginação, construindo sua identidade e 

inserção na sociedade. Tais processos de expressão devem acontecer de maneira 

natural, sem o julgamento de certo e errado, principalmente na Educação Infantil, 

para que se sintam seguras, e consequentemente, usem da imaginação para 

ampliar seu mundo, ser o personagem que desejam, e viajar para lugares até então 

impossíveis.   

Nas atividades artísticas, a criança descobre suas capacidades, e relaciona 

o saber com o fazer, desenvolvendo sua própria arte dependendo do seu contexto 

cultural, trazendo para dentro de suas produções significados de si mesma, 

enriquecendo seu processo de aprendizagem, aponta Buoro (2001). Partindo da 

premissa que o aluno se expressa de acordo com as estimulações que recebe, o 

professor, deve deixá-lo livre, sem influenciar em seu pensamento e emoções, para 

que nesses processos desenvolva sua criatividade através da arte, completam 

Silva, Schultz e Machado (2008). 

As aprendizagens se dão por meio de uma série de reorganização de ideias, 

e assim, todo conhecimento que a criança possui deve ser levado em consideração 

e estimulado, assim como os diferentes conteúdos que o mesmo têm acesso.  Na 

educação Infantil, os conteúdos são divididos por blocos, ou também conhecidos 

como eixos de aprendizagem/campos de experiências, onde é possível trabalhar 

de maneira mais organizada e com mais intensidade, como também fazer uma 

ponte entre os conceitos, para associar um conteúdo a outro. Nas artes visuais, 

essa ligação de conteúdo pode ser trabalhada de maneira simples, ligando as 

diversas áreas do conhecimento e gerando uma aprendizagem mais significativa 

(BRASL, 1997). 
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Partindo da premissa, no cotidiano escolar as artes contribuem na 

construção de conhecimentos efetivos na Educação Infantil, pois auxilia na 

construção da aprendizagem, no desenvolvimento da imaginação, curiosidade, 

cognição, expressão, criatividade, e no domínio das linguagens, apresentando 

conceitos sociais, políticos, econômicos, culturais e históricos através do prazer de 

aprender e interagir de maneira crítica e ao mesmo tempo lúdica, enfatizam Silva, 

Schultz e Machado (2008). 

 A trajetória individual do aluno pode ser enriquecida com ações planejadas 

dos docentes, entretanto o processo criativo é total da criança. O professor pode 

abrir olhares e caminhos para que isso ocorra, porém, é na prática, durante o ato 

de fazer, que o conhecimento significativo em artes visuais acontece, e nesse 

percurso, o prazer em criar, compreender e ler diferentes linguagens é fundamental. 

Os diferentes recursos possíveis permitem uma gama de possiblidades ao aluno 

para transformar, ressignificar, recriar, construir novos elementos e texturas, 

formas, entre outros. Na Educação Infantil, a criança cria relações com diferentes 

materiais, através das explorações sensoriais partindo da imaginação e do contato 

com outras artes. Nessa etapa, o trabalho com as artes visuais precisa entender as 

peculiaridades de cada faixa-etária e níveis de desenvolvimento, respeitando os 

ritmos e interesses individuais, integrando os conhecimentos para favorecer assim 

o desenvolvimento das capacidades de criar do aluno: 

A crença de que existem crianças que tem mais facilidade do que 
outras para aprendizagem em artes visuais exprime apenas um dos 
lados de uma grande e controvertida discussão. A educação em 
artes visuais não visa a formar artistas, mas sim crianças sensíveis 
ao mundo e conhecedoras da linguagem da arte. No processo de 
aprendizagem em artes visuais criança traça um percurso de 
criação e construção individual que envolve escolhas, experiências 
pessoais, aprendizagens, relação com a natureza, motivação 
interna e/ou externa. Operar no mundo dos símbolos é perceber e 
interpretar elementos que se refere a alguma coisa que está fora 
dos próprios objetivos. Os símbolos reapresentam o mundo a partir 
das relações que a criança estabelece consigo mesmo, com as 
outras pessoas, com imaginação e com a cultura (SALOMÃO, 
MARTINI E JORDÃO, 2007, P.14). 

 

No que se refere à Educação Infantil, mais especificamente nas práticas 

pedagógicas que envolvem a ludicidade e criatividade, percebe-se a ampliação das 

várias dimensões na criança com estímulos motores, emocionais, sociais, mentais 
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e socioafetivos, como um indivíduo ativo que produz valor e sentido em suas 

atitudes, no corpo e na mente, estendendo-se à múltiplas formas de se 

compreender as pessoas, o mundo e as artes. A arte oferece essa possibilidade de 

visão de mundo de várias formas, e relacionar o que acontece com o corpo, com a 

mente e com as emoções influindo na aprendizagem efetiva do aluno. Não somente 

para ser crítico e analítico diante dos problemas, mas criar sentidos para o mundo 

através das possibilidades, de seu corpo. Ao estimular as crianças através desse 

campo, desperta-se a curiosidade e o interesse, tornando a criança exploradora, 

criativa e criadora de sentidos, ressaltando sua autônima e expressividade: 

Compreender a educação como mobilizadora da capacidade da 
criança de produzir sentido sobre o mundo e não repetir padrões já 
existentes implica um desenho de espaço e um determinado papel 
de educador. Ou seja, é necessário levar em conta o diálogo com 
a expressividade das crianças, o incentivo às suas capacidades de 
criar cenas, narrativas (com vários suportes), invenção de 
situações, soluções inusitadas para as questões que emergem no 
coletivo, permitindo-lhes prosseguir, testar suas hipóteses, 
experimentar formas novas de relação, sustentar o que constroem 
(GUIMARÃEAS, 2006, P. 69). 
 

 O educador não deve tentar antecipar a ideia do que a criança irá fazer, pois 

dessa maneia, diminui-se as possibilidades, e as crianças precisam saber que tem 

o apoio e escuta em suas produções. Consequentemente é primordial um espaço 

que apresente a organização das várias formas de arte e do mundo (através de 

recursos fotográficos, obras de arte, livros, textos, poesia, escultura, etc.) 

possibilitando que experimentem novas situações de expressão (uso de materiais 

reciclados, texturas variadas e elementos que não possuem muito contato), para 

que o espaço que se utiliza agregue nas atividades sendo possível a ampliação 

expressiva, emocional e sensorial do aluno, pondera Guimarães (2006). 

Holm (2004) defende a ideia de que normalmente, quando se trabalha com 

arte na escola, o adulto escolhe primeiramente desenhos, pinturas e modelagens, 

porém, se deixar o aluno livre, ele irá escolher vários tipos de artes, e quanto mais 

diferente e desconhecido, mais lhe atrairá a atenção, de acordo com o que julgam 

mais adequado para si e seu interesse. Os espaços de trabalho influem na criação 

e curiosidade das crianças, e, nas palavras do autor, as crianças possuem um gosto 

magnífico e abrangente, repleto de energia e sentem prazer nessas atividades de 

livre expressão e criação. Uma vez que a arte pode ser interpretada de várias 
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maneiras, ela tem que ser aberta e libertadora, com espaços na escola que 

oportunizem condições. É comum nas salas de aula, o espaço ser organizado e 

arrumando, porém, nas oficinas artísticas, o intuito é afrouxar as noções de 

realidade, deixando que as crianças espalhem brinquedos e organizem os materiais 

para usá-los da melhor forma. Ao se deparar com um ambiente extremamente 

organizado, os alunos se sentem acuados para explorar, testar e descobrir novas 

ferramentas, reprimindo toda curiosidade e espontaneidade da vontade de 

experimentar diante de uma sala padronizada. 

Os alunos de hoje são totalmente diferentes de alguns anos atrás: hoje lhes 

são possíveis experimentar e descobrir por si só e através de seus interesses, 

criando obras fantásticas, sem medo de estar correto ou não, através da 

investigação e livres do pensamento tradicional, usando a imaginação e sua 

energia para produzir autenticidades de maneira imprevisível. No fazer arte 

contemporâneo, existe a presença do lúdico, das brincadeiras, encanto, o fazer 

dinâmico e valorização de histórias e experiência, dando espaço para a provocação 

artística e para a diversão através das cores, formas e luz através dos estímulos 

imaginativos, como explora Holm (2004) “O processo de criação artística é livre em 

sua essência” (p.93). 

A arte contemporânea dentro das escolas amplia concepções que até então 

não eram valorizadas no aspecto arte-educação, e apesar de na modalidade infantil 

as práticas pedagógicas serem baseadas em eixos pré-estabelecidos e pouco 

tempo para execução das práticas, não se pode enrijecer as ações, mas sempre 

manter um olhar sensível para a descoberta do mundo através de múltiplas 

possibilidades de fazer, de sentir e de pensar, abrindo os canais de comunicação 

e expressão através da imaginação desse campo de experiência que a disciplina 

propicia, corroboram Mello e Lira (2019). 

 O professor tem papel fundamental para direcionar as aprendizagens, uma 

vez que é o mediador desses processos, e oportuniza, muitas vezes, a entrega de 

novos sentidos para o aluno, e durante tal produção, não deve ser limitante para a 

criança, mas sim agregador de conceitos e práticas que conduz o aluno às 

descobertas. Aberto para as interações, questionamentos e brincadeiras, como 

qualquer docente deveria se portar na Educação Infantil, seja em artes ou não, o 

profissional deve ter a consciência de seu papel para abrir caminhos para a fruição 
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artística dos alunos, os quais, até por meio de simples brincadeiras, estarão se 

desenvolvendo através de novas experiências. Como esclarece Mello e Lira (2019), 

o professor tem a oportunidade de incluir em sua prática diária as experiências 

artísticas e sensoriais, objetivando mais do que a formação de artistas, mas sim 

experienciar situações que formem o sujeito como cidadão, com visão de mundo e 

que entenda a importância da diversidade: 

 
(...) talvez seja, antes de tudo, um processo de empatia que coloca 
em relação o sujeito com as coisas e as coisas entre si. (...) É uma 
atitude de cuidado e de atenção para aquilo que se faz, é desejo de 
significado, é maravilhamento, curiosidade. É o contrário da 
indiferença e da negligência, do conformismo, da falta de 
participação e de emoção (VECCHI, 2017, p. 28). 

 
Contudo, é possível fazer uma conexão entre as necessidades artísticas, em 

sua dimensão estética, com a melhoria da sociedade, na formação de sujeitos 

empáticos, que compreendam as necessidades e modo de viver alheio, se portando 

como ser sensível e ético, sendo inserida de forma integradora para o 

desenvolvimento humano desde os primeiros anos de vida, enfatizam Mello e Lira 

(2019). 

 Reconhecendo que as artes visuais dentro da escola constituem-se em 

conhecimento fundamental e necessária para a construção do indivíduo social, 

colocar esse conhecimento como superior em relação às outras pessoas, é uma 

ideia errônea, assim como desvalorizar a cultura e interesse do aluno, enfocando 

apenas seus saberes e suas preferências, uma vez que a cultura é universal e deve 

ser sempre problematizada e inserida conectando-se com o universo da criança. 

Como reflete Cunha (2008), o trabalho nas escolas não deve se resumir em cópias 

e reproduções esquivando-se dos processos de criação – e quando se refere á 

processos, é uma gama de pensamentos, ações a aprendizagens que 

proporcionam que a criança ressignifique, crie, imagine e aprenda através dessas 

práticas – porém evidenciar as várias formas de ver o mundo, sem moldes 

midiáticos e estéticos de bonito/feio e certo/errado, usando dessa linguagem  o 

objetivo do ensino de artes na Educação Infantil, com função de provocar 

questionamentos e romper padrões, normas e convenções estabelecidos sobre as 

pessoas e o que as cercam, com propósito de dar sentido poético a realidade que 

estão inseridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As artes visuais percorreram um longo caminho na história da nossa 

sociedade, contudo, está adquirindo seu reconhecimento dentro do sistema 

educacional. Conforme a criança conseguiu seu lugar como detentora de direitos e 

um ser atuante na construção de seu conhecimento, a arte e suas linguagens 

também começaram a ser vista sob uma nova ótica e ser o centro de estudos.  

Por meio das artes a criança consegue se expressar e construir uma visão 

de mundo de maneira mais ampla e diversa, pois foi desenvolvida nela suas 

dimensões afetiva, motoras e cognitivas, através de diferentes linguagens artísticas 

em que teve a oportunidade de construir, criar, recriar e inventar, resultando em um 

indivíduo ativo e crítico na sociedade.  

Mais do que uma forma de impulsionar o desenvolvimento cognitivo da 

criança, ela tem potencial de atuar nos campos sociais, na forma que a criança se 

vê, constrói sua identidade, se relaciona e aceita os outros e como observa o 

mundo.  

Atualmente, a arte não é utilizada como passatempo dentro das salas de 

aula, mas se bem planejada e capacitado o professor, torna-se uma disciplina 

enriquecedora e que agrega sentidos em todas as esferas da aprendizagem do 

aluno, proporcionando um contato com os sentimentos de forma mais sensível e 

com tudo que está a sua volta.  
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