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LINGUAGENS ARTÍSTICAS E EDUCAÇÃO  

MÁRCIA DE CAMARGO ¹ 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal propor uma reflexão sobre a perspectiva 

histórica da Educação Infantil desde os seus primórdios, até as conquistas recentes. 

Aborda as artes visuais como linguagem no contexto atual da escola; analisa o papel 

da arte no desenvolvimento da criança e discute a atuação do docente no trabalho 

com as artes visuais e música no ensino infantil.  
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ABSTRACT 

This work has as main objective to propose a reflection on the historical perspective of 
Early Childhood Education from its beginnings, until the recent conquests. It 
approaches the visual arts as a language in the current context of the school; analyzes 
the role of art in the development of children and discusses the role of teachers in 
working with visual arts and music in early childhood education.  

Keywords: Visual Arts, Teacher, Early Childhood Education. 

 

____________________________ 

 

¹Especialista em Educação Inclusiva com Ênfase em Deficiência Intelectual, Física e Psicomotora pela 

Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo (FAMEESP) (2022); Especialista em 

Neuroeducação: Neurociência e Educação pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo 

(FAMEESP) (2021); Graduada em Artes Visuais (UNAR) (2021; Especialista em Metodologia do Ensino 

da Língua Portuguesa pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo (FAMEESP) (2020); 

Especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional (2017); Especialista em Recursos Humanos(2014) 

e Especialista em Gestão Empresarial (2012) pelo Centro Universitário Hermínio Ometto - 

UNIARARAS; Graduada e Licenciada em Pedagogia com habilitação no Magistério das matérias 

Pedagógicas do 2º Grau e Administração Escolar para Exercício nas Escolas de 1º e 2º Graus pelo 

Centro Universitário Edmundo Ulson (1996); Habilitação Específica de 2º grau para o Magistério pela 

E. E. Dr. Cesário Coimbra/SP. Professora na Educação Infantil (setor público- rede municipal de 

Araras/SP)  



2 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre a importância do trabalho 

com as linguagens artísticas no cotidiano escolar e a sua contribuição para o 

desenvolvimento e para a formação do indivíduo, aprofundando-se nas 

linguagens das artes visuais e da música. Será apresentado também o resultado 

interação com outros professores que atuam na Educação Infantil ou em Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, considerando o trabalho com as linguagens 

artísticas nas instituições de ensino. 

Tratando como ponto principal compreender como ocorre o 

desenvolvimento e a expressão das diversas linguagens artísticas na infância. 

Entre outros pontos, relacionar atividades de pesquisa relacionadas às 

linguagens artísticas com a vivência no cotidiano escolar. Conhecer as 

recomendações dos RCNEI ou PCNs para prática pedagógica com as 

linguagens artística no contexto escolar e as contribuições para o 

desenvolvimento da criança. Desenvolver projetos relativos à linguagem artística 

na escola. Relacionar e refletir sobre as linguagens artísticas e os fundamentos 

filosóficos e teórico-metodológicos que subsidiam as práticas educativas em 

espaços educacionais, por meio de experiências práticas.  

CAPÍTULO I 

1. LINGUAGENS ARTÍSTICAS E EDUCAÇÃO 

A importância das linguagens artísticas para a vida e a formação do ser 

humano se refere ao fato de lhe servirem como um meio de comunicação e 

expressão de ideias, pensamentos e sentimentos. Sendo assim faz-se 

necessário o reconhecimento e a valorização das aulas de arte no cotidiano 

escolar como forma de contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, 

por meio de atividades dinâmicas que despertem neles o interesse e a 

curiosidade pelo conteúdo que está sendo abordado. 

As linguagens artísticas estão divididas em: artes visuais, dança, música 

e teatro, sendo que cada uma possui suas características próprias, porém todas 

elas contribuem para o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e do 

pensamento crítico e reflexivo do indivíduo acerca dos fatos que ocorrem na 
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sociedade em que ele está inserido. No entanto, em muitas instituições de 

ensino, as aulas de arte ficam restritas apenas ao trabalho com as artes visuais, 

deixando assim, de desenvolver um trabalho com as outras linguagens artísticas. 

Para Coleto (2010, p.148): 

Nas aulas de arte o professor deve utilizar as quatro linguagens 
artísticas (artes visuais, dança, música e teatro) como forma do 
aluno se expressar significativamente e não apenas as visuais, 
como ocorre na maioria das vezes. (Coleto, 2010, p.148). 

As artes visuais envolvem: pintura, escultura, desenho, gravura, 

arquitetura, fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, performance, entre 

outros. A dança está relacionada ao movimento corporal, à ação humana, 

podendo ser realizada individual ou coletivamente. A música, por sua vez, 

envolve os diversos tipos de som (produzidos pela voz, por elementos do meio 

ambiente, por instrumentos musicais, por materiais sonoros, entre outros) e 

também o silêncio. Já o teatro consiste em oportunizar ao indivíduo expressar-

se e comunicar-se utilizando, para isso, o seu corpo, sua fala e seu gesto, além 

de contribuir para a sua socialização, por ser uma linguagem realizada 

coletivamente. 

Segundo Zanin (2004): 

(...) o ensino da arte é fundamental para desenvolvimento da 
criança, pois arte é conhecimento e envolve o pensamento, o 
sentimento estético e a formação intelectual do aluno”. Sendo 
assim, é possível compreender a importância da arte para o 
desenvolvimento da criança. (Zanin, 2004) 

 

2. CONCEITUAÇÃO DE ARTES VISUAIS E MÚSICA 

2.1. Artes Visuais 

As artes visuais estão relacionadas à estética e à criatividade do ser 

humano, e representam o mundo real ou imaginário, tendo a visão como principal 

forma de avaliação e apreensão. 

Penna (1999, p.65) coloca que o trabalho pedagógico referente às artes 

visuais deve “Partir da vivência do aluno, mas buscando levá-lo à maior 

diversidade possível de manifestações artísticas, atuando desta forma para a 
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ampliação de seu universo cultural e para a democratização no acesso às 

diversas formas de arte”. 

As artes visuais são uma ferramenta importantíssima no âmbito da 

educação infantil, representando um estímulo essencial em várias etapas do 

desenvolvimento da criança. Através das artes visuais as crianças trabalham a 

sua criatividade e imaginação e adquirem novas habilidades e novas formas de 

olhar o mundo, envolvendo também outras áreas como, o teatro, a dança, a 

pintura, a colagem, gravuras, o cinema, a fotografia, a escultura, a decoração, a 

música etc. 

Fazer arte reúne processos complexos em que a criança 
sintetiza diversos elementos de sua experiência. Nos processos 
de selecionar, interpretar e reformar mostra como pensa, como 
sente e como vê. 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 do artista com aquela coisa 
(ALBINATI apud COSTA et. al., 2010, p. 98). 

 

Sendo assim, de acordo com Costa et. al. (2010), a arte permite que a 

criança expresse seus sentimentos e ideias, colocando em prática sua 

criatividade. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997) as 

artes visuais incluem tanto formas tradicionais, como a pintura e o desenho, por 

exemplo, quanto modalidades resultantes dos avanças tecnológicos e das 

transformações estéticas da modernidade, como a fotografia e a performance, 

por exemplo. 

A partir do trabalho com as artes visuais na escola, o indivíduo tem a 

oportunidade de se comunicar e de expressar seus sentimentos, suas 

sensações, e suas ideias, podendo ainda, desenvolver sua sensibilidade, 

afetividade, seus conceitos e posicionar-se criticamente diante dos 

acontecimentos sociais. 

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997, p.45) 

podemos perceber que: 
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A educação em artes visuais requer trabalho continuamente 
informado sobre os conteúdos e experiências relacionados aos 
materiais, às técnicas e às formas visuais de diversos momentos 
da história, inclusive contemporâneos. (Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Arte, 1997, p.45) 

O trabalho com as artes visuais na escola deve proporcionar aos alunos 

experiências por meio das quais eles possam aprender e criar, integrando 

“percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística 

pessoal e grupal” (BRASIL 1997, p. 45). 

As relações entre os elementos que compõem as formas visuais deverão 

ser consideradas no trabalho com as artes visuais, sendo eles: ponto, linha, 

plano, cor, movimento, entre outros. 

As técnicas, os procedimentos, as informações históricas, os produtores 

e as relações sociais e culturais relacionados ao conhecimento e à produção 

artística também devem ser considerados no trabalho com as artes visuais. 

2.2. Música 

A música está presente em todas as culturas, nas mais diversas 

situações, como: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações 

cívicas e políticas. Através da música o ser humano se torna é capaz de 

expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, formando ao 

mesmo tempo, hábitos, atitudes e valores. 

No trabalho com a música devem ser considerados tanto os diversos tipos 

de sons como também o silêncio, para que os alunos o percebam como um 

elemento complementar ao som. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) “O canto desempenha um papel de grande importância na educação 

musical infantil, pois integra melodia, ritmo e – frequentemente – harmonia, 

sendo excelente meio para o desenvolvimento da audição”. 

Ouvir e classificar os sons quanto à altura, valendo-se das vozes 
dos animais, dos objetos e máquinas, dos instrumentos 
musicais, comparando, estabelecendo relações e, 
principalmente, lidando com essas informações em contextos de 
realizações musicais pode acrescentar, enriquecer e transformar 
a experiência musical das crianças (BRASIL, 1998, p. 60). 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997) a 

diferenciação entre composição e interpretação das produções musicais é de 

grande importância no trabalho realizado em sala de aula. O educador deve criar 

situações que oportunizem aos alunos realizarem produções musicais, e outras 

que lhes permitam interpretar diferentes produções musicais. 

CAPÍTULO II 

3. DOCUMENTOS NORTEADORES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS: 

ARTES VISUAIS E MÚSICA 

3.1. Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte 

O documento aponta duas classes de problemas pertencem ao conjunto 

de atividades artísticas. Um deles se refere à criação artística do aluno, momento 

em que se observa a relação entre o conhecimento artístico que ele já possui e 

questões referentes a determinado trabalho, entre o que desejam fazer e os 

recursos disponíveis, entre as observações que realiza de seus trabalhos e dos 

trabalhos produzidos por outras pessoas. O outro problema diz respeito às 

propostas feitas pelo professor, por meio das quais ele deve intervir nas 

atividades de criação e de apreciação artística dos alunos, seja antes ou durante 

as atividades. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997, p. 69), 

“as atividades propostas na área de Arte devem garantir e ajudar as crianças e 

jovens a desenvolverem modos interessantes, imaginativos e criadores de fazer 

e de pensar sobre arte, exercitando seus modos de expressão e comunicação”. 

No documento é estabelecido que o professor deve: organizar os 

materiais a serem utilizados na aula; manter a clareza visual e funcional do 

ambiente; criar, juntamente com os alunos, um ambiente esteticamente propício 

para a realização do trabalho; perceber o espaço de trabalho como sendo flexível 

às mudanças necessárias de serem realizadas de acordo com o 

desenvolvimento das atividades. 
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O documento coloca a necessidade de o professor registrar e documentar 

as atividades realizadas pelos alunos para auxiliá-lo a avaliar e a desenvolver o 

trabalho. O professor deve conhecer a história da arte, perceber as qualidades 

estéticas das formas artísticas e, também, realizar pesquisas referentes à arte, 

para ampliar seus conhecimentos, e assim, poder contribuir com a aprendizagem 

artística de seus alunos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997, p.74): 

O respeito pelo próprio trabalho e pelo dos outros, a organização 
do espaço, o espírito curioso de investigar possibilidades, a 
paciência para tentar várias vezes antes de alcançar resultado, 
o respeito pelas diferenças entre as habilidades de cada aluno, 
o saber escutar o que os outros dizem numa discussão, a 
capacidade de concentração para realização dos trabalhos são 
atitudes necessárias para a criação e apreciação artísticas. 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte (1997, p.74) 

 

O documento propõe, ainda, o trabalho por projetos interdisciplinares na 

área de Arte ou referentes a uma das formas artísticas, o qual envolve diversos 

conteúdos e organiza-se em torno de determinada produção, motivando os 

alunos e oportunizando-os a desenvolverem sua autonomia, favorecendo assim, 

a aprendizagem significativa. 

3.2. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

Artes Visuais 

Em relação ao fazer artístico das crianças de zero a três anos de idade, o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) coloca que a 

partir do momento em que a criança apresentar condições motoras para 

manusear instrumentos e materiais, poderão ter acesso a estes para realizarem 

criações artísticas. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) as crianças de zero a três anos de idade apresentam um interesse de 

curta duração, e por este motivo é necessário que as atividades a elas 

direcionadas estejam dimensionadas e delimitadas no tempo. 
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Há diferentes propostas de trabalho que podem ser desenvolvidas com 

as crianças desta faixa etária, entre as quais podemos destacar: a confecção de 

tintas e de massas de modelar; o trabalho com desenho, pintura, colagem, 

montagem e justaposição de sucatas, sempre considerando o percurso de 

criação individual de cada criança, evitando-se a padronização de modelos. 

De acordo com o documento “As marcas gráficas realizadas em diferentes 

superfícies, inclusive no próprio, permitem a percepção das variadas 

possibilidades de impressão” (BRASIL 1998, p.98). 

O fato de se articular as sensações corporais às marcas gráficas 

possibilitam à criança conhecer melhor a si mesma, e contribuem para as 

atividades de representação da sua própria imagem, dos seus sentimentos e das 

experiências corporais que possui. 

Em relação à apreciação em artes visuais no trabalho com crianças de 

zero a três anos de idade, o Referencial Curricular nacional para a Educação 

Infantil (1998) aponta a necessidade de apresentar às crianças materiais que 

contemplem uma diversidade de imagens que são significativas para as 

crianças, permitindo que cada uma delas possa observar e comentar sobre as 

imagens apresentadas, de modo que suas falas sejam acolhidas e socializadas 

no grupo de alunos. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) o fazer artístico no trabalho com crianças de quatro a seis anos de idade 

deve ser realizado, de modo a possibilitar às crianças o contato, o uso e a 

exploração de diversos materiais, inclusive de materiais típicos das diferentes 

regiões do país. 

O documento coloca a importância de a criança poder desenhar sem 

intervenção direta, e aponta as intervenções que contribuem para o 

desenvolvimento do desenho produzido por ela, as quais consistem em sugerir 

que a criança refaça seus desenhos, aumentando-os ou diminuindo-os. Utilizar 

papéis que já contenham alguma intervenção e propor que a criança faça um 

desenho a partir disso é outra possibilidade de intervenção que pode ser 

realizada. 
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De acordo com o documento: 

As histórias, as imagens significativas ou os fatos do cotidiano 
podem ampliar a possibilidade de as crianças escolherem temas 
para trabalhar expressivamente. Tais intervenções educativas 
devem ser feitas com o objetivo de ampliar o repertório e a 
linguagem pessoal das crianças e enriquecer seus trabalhos 
(BRASIL 1998, p.101). 

 

Para que a criança perceba a evolução e o desenvolvimento do trabalho 

realizado, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

aponta a importância de ela colaborar com o professor na organização da sala e 

na documentação das produções. É interessante também, realizar exposição 

dos trabalhos realizados pelas crianças como uma forma de valorizar suas 

produções. 

Já em relação à apreciação artística no trabalho com crianças de quatro 

a seis anos de idade, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) aponta a necessidade de fazer perguntas às crianças no momento em 

que elas estiverem em contato com determinadas imagens, que estimulem a 

observação, a descoberta e o interesse delas. 

O documento coloca a importância de se contextualizar cada produção 

artística que a criança entra em contato, apresentando lhe características sobre 

a obra de arte e também sobre a vida do autor que a produziu, ampliando assim, 

os conhecimentos da criança sobre as diferentes produções artísticas. 

Antes de serem documentadas ou arquivadas as produções artísticas 

realizadas pelas crianças devem ser colocadas em exposição, de modo a 

valorizar o seu trabalho. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), nas atividades de leitura de imagens deve ser permitido que as crianças 

falem sobre suas produções artísticas, e também, escutem os comentários de 

seus colegas sobre o seu trabalho. 

Música 

Em relação ao fazer musical no trabalho com crianças de zero a três anos 

de idade, o referencial Curricular para a Educação Infantil (1998) coloca que o 
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professor deve permitir que seus alunos entrem em contato com a música, seja 

ela produzida por sons vocais ou por sons corporais. 

De acordo com o documento, podemos perceber que: 

É importante apresentar às crianças canções do cancioneiro 
popular infantil, da música popular brasileira, entre outras que 
possam ser cantadas sem esforço vocal, cuidando, também, 
para que os textos sejam adequados à sua compreensão 
(BRASIL 1998, p.59). 

É necessário ainda, oportunizar à criança o contato com objetos sonoros 

e instrumentos musicais, para que possam explorá-los. 

Em relação à apreciação musical no trabalho com crianças de zero a três 

anos de idade, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

aponta a necessidade de se integrar a escuta musical às atividades que as 

crianças realizam em seu cotidiano. 

O documento coloca que: “É aconselhável a organização de um pequeno 

repertório que, durante algum tempo, deverá ser apresentado para que 

estabeleçam relações com o que escutam” (BRASIL 1998, p.64). 

No trabalho pedagógico com a música é desaconselhada a escuta de 

determinados programas de rádio comerciais ou de músicas de interesse do 

adulto. 

A escuta musical deve despertar nas crianças o desejo de interagir e de 

se expressar. 

No trabalho com crianças de quatro a seis anos de idade, em relação ao 

fazer musical, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) 

apresenta a importância de permitir que a criança entenda a diferença entre o 

barulho, a música e o silêncio. 

De acordo com o documento, os conteúdos referentes à linguagem 

musical devem ser trabalhados de forma contextualizada, de modo a enriquecer 

a experiência das crianças, pelo fato de se tornarem significativos para elas. 

Deve ser permitido às crianças o contato com os diferentes instrumentos 

musicais existentes, inclusive aqueles construídos por elas, oportunizando-as 
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tocá-los de maneiras diferentes, para perceberem a variação da qualidade dos 

sons produzidos. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), coloca 

que o trabalho pedagógico deve partir da observação que o professor faz de 

seus alunos durante cada atividade realizada. 

O documento apresenta a seguinte ideia: 

A realização musical implica tanto em gesto como em movimento, porque 

o som é, também, gesto e movimento vibratório, e o corpo traduz em movimento 

os diferentes sons que percebe. (BRASIL 1998, p.61) 

O professor deve criar situações que permitam à criança improvisar, e 

atividades que lhes oportunizem explorar diferentes qualidades sonoras. As 

situações de interesse do grupo podem ser transformadas em improvisações 

musicais, de modo a estimular a percepção da direção espacial do som e a 

memória auditiva e musical. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998, p.62) “O professor pode estimular a criação de pequenas canções, em 

geral estruturadas, tendo por base a experiência musical que as crianças vêm 

acumulando”. 

O documento apresenta a sonorização de histórias como uma atividade 

interessante, a qual trabalha a percepção auditiva, a classificação e a 

discriminação de sons, além de despertar a atenção das crianças. 

Já em relação à apreciação musical no trabalho com crianças de quatro a 

seis anos de idade, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998) coloca a necessidade de se contextualizar a obra musical apresentada 

às crianças, de modo a ampliar seus conhecimentos referentes à produção 

musical. 

As crianças devem ter oportunidade de entrar em contato com os 

diferentes estilos musicais, e não somente com o repertório “infantil”. O contato 

musical das crianças não deve estar limitado à canção, sendo necessário que 

elas entrem em contato, também, com a música instrumental. 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998, p.65) “Nos grandes centros urbanos, a música tradicional popular vem 

perdendo sua força e cabe aos professores resgatar e aproximar as crianças dos 

valores musicais de sua cultura”. 

As crianças também precisam entrar em contato com as produções 

musicais de outros países. Através do contato com as diferentes produções 

musicais, elas devem perceber a linguagem musical como uma maneira de 

expressão individual e coletiva, e como um modo de interpretar o mundo. 

4. ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

De acordo com Ferraz & Fusari (1999), as Artes Visuais incluem 

tradicionalmente o desenho, a pintura, a gravura, a escultura, a arquitetura e o 

desenho industrial. Incluem também outras modalidades que resultam dos 

avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade como 

a fotografia, as artes gráficas, o cinema, a televisão, o vídeo, a computação. 

Cada uma dessas modalidades artísticas revela-se diferente no âmbito visual. 

Mas todas se compõem de expressões e representações da vida, materializadas 

em formas visíveis que podem ser estáticas ou com movimentos, bidimensionais 

e tridimensionais. Essas visualidades são utilizadas de forma particular e, em 

várias possibilidades de combinações entre imagens por intermédio das quais 

os alunos podem expressar-se e comunicar entre si de diferentes maneiras. 

Diante das informações contidas no RCNEI (1998), as Artes Visuais no 

processo de ensino aprendizagem da criança traçam um percurso de criação e 

construção individual que envolve escolhas, experiências pessoais, 

aprendizagem, relação com a natureza, motivação interna e/ou externa. 

Neste sentido, as artes visuais devem ser concebidas como linguagem 

que possui estrutura e características próprias cuja aprendizagem deve articular 

os seguintes aspectos: 

 

• fazer artístico centrado na exploração de práticas e 
materiais que proporcionem o desenvolvimento de um percurso 
de criação pessoal e coletiva; 
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• a apreciação estimulada pela percepção do sentido que a 
obra artística propõe, dos seus elementos como linhas, texturas, 
cores (...) os materiais e suportes visando desenvolver a análise 
e a identificação de obras de arte e de seus produtores; 

• a reflexão considera tanto o fazer quanto a apreciação 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. RCNEI 
(1998, p. 93). 

As atividades em artes visuais devem envolver os mais diferentes 

materiais com possibilidades de transformação e reutilização e de construção de 

novos elementos, formas e texturas. A presença da imagem ou do objeto artístico 

também devem ser priorizadas, pois é no contato com diferentes manifestações 

artísticas que a criança amplia sua visão de mundo, comparando as 

semelhanças e diferenças entre marcas, gestos, cores objetos e pessoas. 

Percebendo e explorando os espaços, construindo objetos em planos 

bidimensionais e tridimensionais com atividades bem dimensionadas, a criança 

desenvolve o prazer nas suas ações exploratórias. Portanto as atividades com 

tinta, massa, suporte para colagem e montagem, exploração do corpo e do 

gesto, devem ser organizados e planejados seguindo uma proposta de trabalho 

integrada com objetivos e conteúdos geradores de ações criadoras. 

Ao consultar Ferraz & Fusari (1999), constata-se que a criação artística é 

um ato exclusivo da criança, que pode ser significante e enriquecido pela ação 

educativa intencional e que intervir não é “atrapalhar”, mas discutir, propor, 

retrabalhar, reexaminar. 

Diante disso, a educação escolar deve considerar importante a 

alfabetização visual, deve colaborar para que os alunos passem por um conjunto 

amplo de experiências de aprender e criar, articulando percepção, imaginação, 

sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e de grupo. 

De acordo com os PCN, criar e perceber formas visuais implica trabalhar 

frequentemente com as relações entre elementos que as compõe, tais como 

ponto, linha, cor, luz, movimento e ritmo. As articulações desses elementos nas 

imagens, originam à configuração de códigos que se transformam ao longo do 

tempo. Tais normas de formação das imagens podem ser assimiladas pelos 

alunos como conhecimento e aplicação da prática recriadora e atualizada em 
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seus trabalhos, conforme seus projetos demandam e sua sensibilidade e 

condições de concretizá-la permitem. 

Assim, é preciso que o educador envolva processos criativos na sua ação 

educativa e permita que através das diversas expressões artísticas significantes, 

vivência de sentimentos, abrangendo desta forma o processo de aprendizagem 

como um todo. Isso possibilitará as crianças à não serem somente consumidoras 

de imagens, mas observadoras críticas e sensíveis ao mundo que as rodeia e 

conhecedoras da linguagem da arte. 

CAPÍTULO III 

5. ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Partido do ponto em que se considera fazer um breve panorama histórico 

passando por marcos a respeito do ensino de Artes no Brasil, a partir de suas 

origens históricas, uma vez que este evoluiu consideravelmente de acordo com 

os contextos históricos e as correntes pedagógicas. 

A história da arte brasileira está intrinsecamente ligada à história do 

ensino da arte. Os jesuítas foram os primeiros a introduzir a arte e o ensino da 

arte no Brasil. No início da colonização do Brasil, copiando estampas europeias 

de figuras religiosas, sem técnicas adequadas. 

No século XIX, passou-se a adotar a postura artística da tradição clássica 

europeia, passando-se a reconhecer o papel fundamental do desenho e 

adotando-se a postura artística da tradição clássica europeia. 

No entanto, a força da criação nacional foi abafada pelo modelo 

estrangeiro, o neoliberalismo, que prejudicou a formação de uma consciência 

artística nacional, gerando “preconceitos nas classes populares contra o ensino 

de artes e afastando o povo da produção artística.” (CARRARA, 2012, p. 36). 

A partir da década de 1980, com a redemocratização do Brasil, voltaram 

à cena vários educadores preocupados com o desenvolvimento intelectual das 

novas gerações, que lutaram para garantir a presença da arte no currículo 

escolar. 
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Segundo Barbosa (1994), a partir dessa época, passaram a fazer 

discussões de novas técnicas educacionais, que vão culminar na LDB 9394/96, 

segundo a qual a Arte é considerada disciplina obrigatória na Educação Básica, 

em seus diversos níveis, visando o desenvolvimento cultural dos alunos. 

Anteriormente, com a promulgação da Constituição de 1988 e com a 

própria LDB 9394/96, o ensino da Arte passa a ser obrigatório desde a Educação 

Infantil. 

5.1. O Professor e o Ensino de Artes na Educação Infantil  

A arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e 

conhecimentos necessários às 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. 

(IAVELBERG, 2003, p. 43). 

No sentido de orientar os professores sobre os conteúdos de 

aprendizagem em artes, os RCNEI’s (Brasil, 1998) recomendam que estes 

poderão ser organizados de modo a permitir que a criança utilize sua carga de 

conhecimento de mundo mas também possa estabelecer novas relações. 

Diante do papel fundamental que o professor desempenha no processo 

ensino-aprendizagem, Fusari e Ferraz (1999) acreditam ser compromisso do 

educador adequar o seu trabalho para o desenvolvimento das expressões e 

percepções infantis. 

De acordo com Biasoli (1999) o professor deve procurar, em sua prática 

pedagógica, estabelecer uma ação recíproca com os alunos e com a realidade 

circundante, propor uma atividade criadora em oposição à atividade mecânica e 

repetitiva, vinculando a teoria à prática tanto no saber e fazer artístico como no 

saber e fazer pedagógico. 

Vigotsky (2008) afirma que a transição para a atividade mediada influencia 

fundamentalmente todas as operações psicológicas da criança, “assim como o 

uso de instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo 

interior as novas funções psicológicas podem operar”. (VIGOTSKI, 2008, p. 56). 
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Para que isto aconteça é necessário que o professor tenha formação 

adequada, com saberes necessários para promover um aprendizado que gere 

avanços no desenvolvimento das crianças. 

(...) A importância da atuação de outras pessoas no 
desenvolvimento individual é particularmente evidente em 
situações em que o aprendizado é um resultado claramente 
desejável das interações sociais. (...) A intervenção do professor 
tem, pois, um papel central na trajetória dos indivíduos que 
passam pela escola. (OLIVEIRA, 2002, p. 62). 

Desta maneira, o professor tem papel fundamental ao propiciar às 

crianças situações de aprendizagem que possam contribuir para o 

desenvolvimento das relações e o acesso aos conhecimentos mais amplos da 

realidade social e cultural. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da realização deste trabalho foi possível compreender a 

importância de se trabalhar com as linguagens artísticas na escola, pelo fato de 

proporcionarem aos alunos a sensação de prazer, liberdade, e por despertar 

neles a atenção, a imaginação, a criatividade e o interesse. 

Partindo para a análise de autores que abordam o tema e os documentos 

oficiais que defendem e orientam o trabalho pedagógico com as linguagens 

artísticas pudemos ampliar nossos conhecimentos. Em conversa com outros 

professores no dia a dia prático, foi possível verificar e debater a opinião de cada 

uma delas a respeito da importância do trabalho pedagógico com as linguagens 

artísticas. 

Como ponto final, o presente trabalho possibilitou a construção de um 

vasto conhecimento e de uma rica experiência, pelo fato de, além da realização 

de uma pesquisa bibliográfica, também a interação prática e o dia a dia nas 

instituições de ensino tendo como base os estudos sobre a importância do 

trabalho com as linguagens artísticas para o desenvolvimento da criança. 
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