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RESUMO 

A criança constrói o seu conhecimento e estabelece relações com as pessoas, com 
os objetos e com o mundo. Este trabalho procurou verificar a importância das artes 
visuais no desenvolvimento da criança. A arte faz parte da vida das pessoas desde a 
educação infantil. Embora o profissional de artes visuais não possa atuar oficialmente 
na educação infantil cabe a ele dar subsídios ao professor pedagogo para a promoção 
de uma educação reflexiva e formadora de grandes cidadãos. Os estudos dos autores 
pesquisados mostraram a grande importância na formação dos docentes para que 
atuem com eficácia na sala de aula da educação infantil. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  1- Artes visuais; 2- Educação infantil; 3-Formação de 
professores 

 

ABSTRAT 

A child builds knowledge and establishes relations with people, objects, and the world. 
This work proved to verify the importance of visual arts in the development of the child. 
Art has been part of people’s lives since primary school. Although visual arts 
professionals can not officially act at the primary school, it’s up to them to provide 
subsidies to the pedagogical teacher for the promotion of a reflective education and 
maker of great citizens. Studies of the researched authors show great importance in 
the teacher`s training so that they can perform effectively in the primary school 
classroom. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino da arte no Brasil teve início na catequização jesuítica com o objetivo de 
transmitir aspectos religiosos aos nativos. Os jesuítas atraiam a atenção das crianças 
usando o teatro e a música como forma de impor a cultura europeia em detrimento da 
cultura indígena. A Academia de Belas Artes trouxe artistas franceses que ensinavam 
um modelo de arte formal de reprodução de fatos e imagens naturais que atendessem 
a necessidade de registro de acontecimentos da corte da época. No final do século 
XIX, foram propostas mudanças no ensino formal, mas que visavam ao ensino do 
desenho para preparação para o trabalho. (SALA GERMANN and PEREIRA, 2013, p. 
433-434) 
 
A produção artística está intimamente ligada ao momento histórico vivido. Isso porque 
a arte reflete o sentimento e o pensamento pertencentes ao contexto social. Por isso, 
a arte acompanha e retrata as grandes transformações econômicas. O movimento Art 
Nouveau, por exemplo, relacionava estilos artísticos e transformações sociais, 
integrando a produção da indústria com a arte. (PORTO, 2014, p. 18-22) 
 
No início do século XX, a transição do modernismo ou pós-modernismo trouxe a ideia 
de que a ciência seria usada para uma formação mais humana, e 

[...]o modernismo cultural foi responsável por uma rejeição às raízes e 
às tradições populares e pelo isolamento das belas-artes da sociedade 
menos abastada. Consequentemente a concepção de arte modernista 
que é muitas vezes ensinada nas escolas é pautada numa 
manifestação destituída de contexto social, dando ênfase excessiva 
aos aspectos formais e esquecendo o caráter reflexivo e crítico 
abordado pelos artistas deste período[...] (HILLESHEIM et al., 2013, 
p. 69). 
 

Após as manifestações da Semana da Arte Moderna, o ensino de arte passou a ter 
um caráter mais espontâneo, com a valorização do desenho livre e a negação do 
saber historicamente adquirido. Nem se apresentavam as obras de arte aos alunos 
para não correr o risco de interferir na sua criatividade. Contudo, só em 1971 o ensino 
da arte foi incluído oficialmente no currículo da escola regular brasileira, com o nome 
de educação artística. E o resultado foi catastrófico, pois, não haviam profissionais 
devidamente preparados e acabaram por realizar atividades mecânicas sem se 
preocuparem com a contribuição para a formação da identidade e desenvolvimento 
da percepção estética dos alunos. (SALA GERMANN and PEREIRA, 2013, p. 435-
436) 
 
Porto (2014, p. 24-25) aponta o século XX com muitas correntes artísticas. A arte 
refletiu crítica e politicamente o período social, acompanhou o desenvolvimento 
tecnológico e momentos históricos como as guerras mundiais e a crescente 
disparidade econômica entre as nações. Dentre as correntes sociais, a autora 
apresenta o expressionismo, cubismo, futurismo, abstracionismo, dadaísmo e 
surrealismo.  
 
A desmaterialização da arte no século XX tem como base a utilização de fotografias, 
pôsteres, propagandas e outros materiais visuais que foram, aos poucos, substituindo 
a arte na sua função educadora do olhar. (CUNHA, 2008, p. 4) 
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Fischer, (apud PORTO, 2014, p. 31) relaciona o momento histórico com a produção 
da arte: 

[...] toda arte é condicionada pela sua época e representa a 
humanidade na medida em que corresponde às ideias e às 
aspirações, às necessidades e às esperanças de uma determinada 
situação histórica. Mas ao mesmo tempo, a arte supera essa limitação, 
e no seu momento histórico, cria também um momento de 
humanidade, uma promessa de constante desenvolvimento. 

 
Com a instauração do ensino obrigatório de educação artística e a inadequação dos 
profissionais surgiu um movimento chamado Arte-Educação com o objetivo de 
melhorar a qualidade da disciplina das escolas. E na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de 1996, o nome foi alterado para ensino da Arte. 
 
Refletindo nesse sentido, o objetivo principal deste trabalho é fornecer dados iniciais 
para discussão do assunto por profissionais que procuram melhorar sua prática. 
Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivos específicos: trazer a discussão 
da importância da aprendizagem de artes na Educação Infantil pelo olhar do 
profissional de artes visuais; fazer com que o professor da Educação Infantil reflita 
sobre sua prática docente sobre artes visuais mesmo que não seja formado na área; 
direcionar a organização e planejamento das atividades de artes visuais nas classes 
da Educação Infantil; mostrar o valor das artes na educação regular. 
 
Para atender aos objetivos deste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica para 
analisar um pouco do já foi estudado sobre o ensino de artes. De acordo com a visão 
dos autores selecionados, apresenta-se, a seguir, uma coletânea de assuntos 
relacionados ao tema para subsidiar a reflexão sobre a aprendizagem e a importância 
de se valorizar mais o conteúdo das artes visuais na Educação Infantil, pois, este será 
o reflexo do aluno do futuro. 
 
INFLUÊNCIA DA ARTE NA FORMAÇÃO DOS INDIVÍDUOS 

 
Eça (2010, p. 14-15) acredita que precisaremos atingir uma cultura emancipadora 
para chegarmos a um futuro sustentável. Para isso, a sociedade precisa ser mais ativa 
e as pessoas deveriam ter mais consciência do seu papel social, incluindo um novo 
paradigma para a educação no qual as disciplinas são compreendidas de forma mais 
holística e menos fragmentada. Efland (1999, apud EÇA, 2010, p. 15) complementa 
que “as escolas têm a missão de desenvolver as múltiplas formas da literacia, ou seja, 
o desenvolvimento das capacidades dos alunos através da arte, das ciências, da 
matemática e outras formas sociais por meio das quais o significado é construído.”A 
medida que se caminha para o desenvolvimento sustentável, necessita-se de 
currículos que promovam a transdisciplinaridade e a criatividade como fatores 
essenciais na formação de cidadãos atuantes na esfera econômica moderna. Neste 
contexto, a arte e a educação artística levam o indivíduo ao desenvolvimento da sua 
capacidade crítica e criativa podendo contribuir na formação dos estudantes com 
habilidades de persistência, ousadia e julgamento crítico. (EÇA, 2010, p.16) 
 
Reverbel (apud NUNCIATO, 1998, p. 13) afirma que a criança tem uma criatividade 
nata e é papel do professor estimular seu desenvolvimento. Além disso, são traços da 
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criatividade, o modo como um aluno soluciona uma situação-problema, a sensibilidade 
afetiva, a intuição, a capacidade de síntese e de empatia pelo outro. 

A importância da arte em nosso dia a dia está na maneira como nos expressamos, 
nos conectamos com a natureza e com os seres humanos ao nosso redor. A arte 
desperta a sensibilidade, a percepção, a imaginação e a inovação. (PORTO, 2014, 
p.45) 

Eça (2010, p. 17-20) nos mostra que a inovação impulsiona crescimento econômico e 
gera riqueza. Ela está intrinsicamente ligada à criatividade, tolhida pelas práticas 
educacionais atuais de rigidez no cumprimento de prazos e fragmentação de 
disciplinas. Muitos docentes sabem, na teoria, da importância de se promover a 
criatividade, mas quando se observam seus procedimentos constata-se que são 
rotineiros, conformistas e não fomentam a inovação. Conclui-se que muito há para ser 
feito em direção à uma mudança efetiva. Além de políticas públicas, a formação 
contínua e de qualidade dos docentes é essencial para o processo. A escola deveria 
não só transmitir conhecimento, mas também desenvolver “[...] aptidões e 
competências que permitam ao indivíduo encarar a mudança como uma oportunidade, 
manter-se receptivo a novas ideias e respeitar e apreciar os valores dos outros.” (EÇA, 
2010, p. 21). 

A autora compila estudos comprovando que a arte e a educação através dela é 
fundamental para a manutenção da cultura nas comunidades, contribui 
significativamente no desenvolvimento de capacidades intra e interpessoais, forma 
indivíduos mais tolerantes, resilientes e críticos. Contudo, para esse nível desejável 
de desenvolvimento individual ser atingido, os educadores precisam propor projetos 
de trabalhos colaborativos e interdisciplinares interagindo com pedagogias reflexivas 
com antigos e novos meios de produção da arte. (EÇA, 2010, p. 21-23) 

A criança usa a representação para se comunicar sem usar palavras. Sentimentos, 
emoções e fantasias naturalmente são transmitidos por ela no processo comunicativo. 
Nesse sentido, a arte valoriza as formas naturais e instintivas desde que adultos 
permitam a liberdade de expressão que favorecerá a formação da personalidade. 
Brincadeiras de faz-de-conta permitem que a criança explore seu mundo emocional 
por meio da expressão direta e espontânea. (NUNCIATO, 1998, p. 2-3) 

Cunha (2008, p. 1-2) ressalta que as artes visuais mediam a cultura, atribuindo 
significado ao mundo real. A autora exemplifica como as imagens de princesas loiras, 
muito presentes nas atividades da educação infantil, fazem com que meninas negras 
desejem mudar seus atributos físicos por não serem iguais às representações comum 
nas salas de aula. 

Nunciato (1998, p. 6-8) ainda nos lembra que a prática da arte teatral no Brasil é 
encarada pela maioria das escolas como atividade de lazer deixando de trabalhar 
aspectos emocionais, intelectuais e sociais dos indivíduos. A importância do teatro na 
escola está no seu processo em si e não em seu fim, por isso, não há necessidade de 
se trabalhar técnicas de palco mas permitir total liberdade de expressão de ideias, 
influenciando o desenvolvimento pessoal. O papel do professor é dar espaço à 
imaginação do aluno, despertar as ideias sem que as suas sejam impostas. Portanto, 
faz-se necessário planejamento e formação profissional para se atingir o objetivo 
proposto. 
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Na experiência de Ramos (2008, p. 18-20) o teatro desenvolveu nos alunos 
habilidades para o trabalho em equipe, a socialização, a diminuição da timidez ao se 
expressarem e a própria comunicação pela expressão corporal, gestos e olhares. A 
capacidade de utilizar sua bagagem cultural e suas experiências, devem ser o ponto 
de partida para o início do planejamento de uma aula.  
 
Efland (2005, apud HILLESHEIM et al., 2013, p. 70) afirma que a arte não é ensinada 
para as crianças fazerem quadros artísticos, mas para conseguirem interpretar e 
compreender uma obra de arte, pois, a obra depende do contexto na qual está inserida 
e sempre diz respeito a alguma coisa além da arte. Além disso, “[...] a importância do 
incentivo ao estudo da arte alcança não apenas os professores de artes, mas também 
os demais profissionais envolvidos em educação, em um processo de 
interdisciplinaridade que coloca a arte em contado com todos os campos de 
conhecimento.” (PORTO, 2014, p. 46). 
 
Ramos (2008, p. 18) deixa clara a importância do ensino de arte na escola dizendo 
que: 

O importante é entender que trabalhar artes é uma viagem pra dentro 
de nós mesmos em uma busca de talentos que estão escondidos e 
fazê-los aflorar para o exterior e consequentemente para o mundo. É 
também transformar as aulas em atividades gostosas de serem 
realizadas implementando a produtividade, desenvolvendo a 
criatividade e provocando nos alunos o desejo de ir à escola e à aula 
prazerosamente. 

 

O histórico da disciplina de arte, antiga educação artística, não desperta nos 
profissionais a vontade de ampliar os estudos para desenvolver as aptidões artísticas 
nos alunos. Há poucos estudos aprofundados e discussões sobre os objetivos 
propostos para as aulas de arte. Os professores têm medo de ousar e acabam 
fazendo pinturas, cantos e desenhos livres sem planejamento e sem desenvolvimento 
de potencialidades artísticas. Uma prática reflexiva amplia os horizontes e gera uma 
sintonia no ensino da disciplina (RAMOS, 2008, p.13-16). 

ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Em vista das transformações pelas quais a educação vem passando, é de suma 
importância que os profissionais atuantes no âmbito educacional tenham um novo 
olhar sobre a aprendizagem, avaliando suas práticas pedagógicas tradicionais e 
buscando novas formas de ensinar, reconstruir os conhecimentos através da alegria, 
da reflexão, do sentimento. 
 
Durante o desenvolvimento infantil, é importante que a criança seja estimulada a 
imaginar, a ter criatividade e curiosidade e as artes visuais articulam todas as áreas 
do conhecimento contribuindo para o crescimento cognitivo e social, interagindo de 
forma espontânea e lúdica no cotidiano da criança (SILVA et al, 2017, p. 46). 
 
De acordo com a definição na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para Arte no 
Ensino Fundamental,  

 
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos 
diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão 
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visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam 
de explorações plurais e transformações de materiais, de recursos 
tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana. (BRASIL, BNCC, 
2017, p.195) 

 

E é papel das Artes Visuais possibilitar 

[...] aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as 
diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e 
expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas 
formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas 
concretas, sejam elas simbólicas. (BRASIL, BNCC, 2017, p.195) 

 

Para a educação infantil, a BNCC propõe Campos de Experiência e as artes visuais 
permeiam por todos eles. Em cada campo, a importância da arte se faz presente, pois, 
“os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações 
e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.” 
(BRASIL, BNCC, 2017, p. 42) 
 
A cultura ocidental usa há muitos séculos as imagens visuais como auxilio educacional 
e de fixação de conceitos. As imagens são amplamente utilizadas para impulsionar a 
venda de diversos produtos. As escolas, mesmo que de uma maneira intuitiva, usam 
as imagens para apoiar a aprendizagem na educação infantil e “[...]estas imagens 
atuam e ensinam valores, normas, comportamentos, modos de ver e de ser.” 
(CUNHA, 2008, p. 3-4) 
 
Nogueira (2019, p. 402) escreve que  
 

[...]o trabalho com artes na educação infantil deve ser bem planejado, 
e as atividades propostas pelo professor devem favorecer o 
desenvolvimento integrado das capacidades criativas das crianças, 
considerando a imaginação, o pensamento, a percepção, a intuição e 
a cognição inerentes a cada período escolar, pois proporciona grandes 
descobertas às crianças e o conhecimento é construído de modo 
criativo, lúdico e divertido. 

 

Cunha (2008, p. 8) analisa o ensino de arte baseado na “Abordagem Triangular”, que 
é o encontrado nos Referenciais Curriculares Nacionais e que sugere aos docentes 
trabalhar com a releitura de obras de artistas clássicos, mas 

[...] oportunizar uma cultura artística baseada em biografias dos 
grandes artistas da arte ocidental e suas produções se insere na 
concepção de que este conhecimento universal pode ser um dos 
meios pelos quais as crianças se tornem mais próximas das 
produções culturais da alta cultura, sendo a escola o lugar onde este 
conhecimento seria adquirido, possibilitando uma possível ascensão 
social e cultural. 
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A crítica está na não-valorização da cultura trazida pelas crianças, e apenas 
apresentar um conhecimento adquirido, que vem pronto e com uma certa 
superioridade em relação ao que a criança vivencia e nos contextos educacionais nos 
quais estão inseridas. Isto porque os trabalhos se baseiam na reprodução das obras 
dando poucas possibilidades de criação aos alunos. (CUNHA, 2008, p. 10) 
 
Cunha (2008, p. 15) acredita que as pedagogias atuais no ensino da arte delimitam 
muito o imaginário da criança, mesmo nas atividades chamadas “livres” elas acabam 
assimilando que o desenho livre tem o limite da folha de papel, que há alguns padrões 
a serem seguidos tais como a reprodução de casas, árvores com maçãs, nuvens, sol 
e montanhas com as mesmas cores. “Árvores com maçãs” é um grande exemplo, 
pois, as macieiras são predominantes no sul do país, por conta do clima, mas a 
reprodução delas acontecem por todo o território, mesmo que a criança nunca tenha 
visto ao vivo uma árvore com maçãs. Além disso, o tempo é sempre limitador do 
processo criativo. E ainda 
 

As abordagens atuais no ensino arte na Educação Infantil não estão 
possibilitando outros olhares sobre uma área do conhecimento que 
trabalha basicamente com a transformação, a incerteza de modelos, 
a investigação matérica bem como das linguagens não verbais e a 
abertura ao inusitado. A situação em que se encontra o ensino de arte 
na Educação Infantil, e também em outros níveis de ensino, não está 
contribuindo para que as crianças possam elaborar sua linguagem 
expressiva entendida aqui como uma forma de ler e representar suas 
relações singulares com o mundo. (CUNHA, 2008, p. 19) 

 

Nascimento (2006, apud IOP, 2008, p. 152) apresenta duas situações no ensino da 
arte. A primeira seria a supressão cultural, que ocorreu na época da Escola Nova, e 
só valorizava a livre expressão das crianças. E a ênfase unilateral de cultura que 
valoriza muito a cultura popular e deixa de lado a arte erudita. Em contraponto, Iop 
(2008, p.153) defende a Abordagem Triangular, buscando uma visão multicultural 
para o ensino da arte. O fazer artístico, a produção e a história da arte devem ser 
abordados de uma maneira integrada. Mas concorda com as ideias de Cunha quando 
admite que os professores usam o código estético cultural do europeu branco e que 
as culturas das camadas menores da sociedade aparecem pouco. (IOP, 2008, p. 155) 
 
Nos estudos abordados por Trevisani (2017, p. 32) é importante que os professores 
de arte reconheçam que a arte é algo que deva ser vivenciado e não ensinado às 
crianças. Porém, “[...] a linguagem das imagens é algo que pode ser aprendida, por 
meio da constante e diversificada experimentação.” 
 
Silva et al (2017, p.36) afirmam que a arte está presente no cotidiano escolar e tem a 
função de fazer com que o indivíduo reflita sobre o universo. Ela não é uma disciplina 
fragmentada e isolada, mas permeia sobre todas as outras. Por meio da arte, a criança 
entende o mundo em que vive e se relaciona com ele. A criatividade e o pensamento 
crítico são desenvolvidos por ela. 
 

Cunha (2005, p. 172) analisou os cenários das salas de aulas de educação infantil e 
observou que eles vêm reproduzindo uma cópia do que se faz pelo senso comum. 
Para ela  
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[...] as ambiências escolares funcionavam como uma espécie de 
cenografia natural da infância escolarizada, ou seja, haveria uma 
concepção sobre os modos de compor esses espaços, que atravessa 
o tempo e os contextos socioculturais, tornando-os “naturais”. 

 
As professoras da educação infantil usam as imagens visuais na sala com o intuito de 
torná-la bonita, esquecem-se de refletir que a criança permanece na sala por várias 
horas e isso com certeza influencia a sua formação. A maioria dos materiais visuais 
expostos nas salas estavam ali para ensinar hábitos de higiene e comportamento. Nas 
reflexões sobre a prática, os docentes devem se lembrar que existe uma “pedagogia 
da visualidade” e as imagens ali expostas influenciam comportamentos sociais vindos 
dos contextos educacionais. O fato das imagens mudarem muito pouco de sala para 
sala, de ano para ano, faz com que não se questione o porquê delas; não há 
problematização e, por consequência, não há crítica. Pensar estratégias de 
provocações ao olhar fica a cargo das escolas de educação infantil (CUNHA, 2005, p. 
182-183). 
 
O educador conhece seus educandos e até pode identificar algum problema pelas 
expressões expostas nas aulas de arte, desde que não haja interferência na 
imaginação e criatividade do aluno. Cabe ao educador fazer com que a criança se 
apaixone pela arte e expresse seus sentimentos, ideias e emoções (SILVA et al, 2017, 
p. 39). 
 
Bazzo and Armas (2017, p. 2) trazem uma outra questão importante para as artes 
visuais na educação infantil: quem ministra as aulas são os pedagogos e não os 
licenciados em Arte. Isso gera uma grande dificuldade já que os cursos de pedagogia, 
muitas vezes, não dão o enfoque necessário à disciplina mesmo sendo obrigatória 
para os cursos. Faz-se necessária a reflexão do ensino da arte para aprimoramento 
dos profissionais durante a formação continuada. 
 
As pesquisas de Leandro (2019, p. 31) apontam que a linguagem artística dos 
docentes é limitada pela falta de formação cultural que a sociedade oferece a eles. E, 
na escola, a arte não deve ser vista como apoio metodológico, mas como uma 
disciplina em si. 
 
Na educação infantil “[...] é imprescindível o ensino da arte, pois ela nos permite 
conhecer novas realidades, fazendo com que as crianças possam reconstruir, 
reconfigurar seus conhecimentos.” (BAZO and ARMAS, 2017, p.8). O professor deve 
criar possibilidades da arte ser vivenciada nas mais diversas dimensões. Os primeiros 
contatos da criança com a arte na escola são os desenhos, os jogos e as brincadeiras. 
Os docentes devem valorizaram e potencializar estes momentos nos quais há muita 
expressão de sentimentos e emoções. 
 
O professor deve se apropriar do fenômenos artísticos do seu contexto social para 
atuar com essencialidade com os alunos (LEANDRO, 2019, p. 32) É indissociável na 
educação infantil a relação das artes visuais com o processo lúdico. Eles estão 
intimamente ligados pelo próprio modo de agir das crianças. Elas aprendem e se 
desenvolvem brincando e a brincadeira não é fator de distração infantil, é a linguagem 
da criança propriamente dita. Segundo Ferreira e Oliveira (2017, p. 728) é importante 
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[...] repensar o brincar enquanto atividade humana criadora, na qual 
imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas 
possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas 
crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais 
com outros sujeitos, crianças e adultos.  

 
Leandro (2019, p. 10) também corrobora com a ideia de que a arte ajuda o aluno a 
entender criticamente a sociedade e faz parte da sua formação como cidadão. Este 
fato indica que a disciplina não pode ser vista como menos importante que outras e 
indica que a formação inadequada de professores gera um desestímulo por parte dos 
alunos. O professor deve atuar como mediador na construção do conhecimento do 
aluno e dar oportunidade para que ele desenvolva as artes visuais. 
 
Vivências artísticas fazem com que o aluno reflita sobre o passado e o presente, e o 
professor mediador tem que tornar essas experiências significativas na vida dos 
alunos. Para isso, ele precisa ter uma ampla formação cultural e ter passado por 
experiências artísticas para evitar que ocorram práticas sem contextualização e sem 
sentido ao aluno. (LENADRO, 2019, p. 22). 
 

PSICOMOTRICIDADE 

Além dos aspectos abordados acima, a psicomotricidade também deve ser analisada 
e estudada para auxiliar o trabalho da arte na educação infantil. Esta área do 
conhecimento permeia toda a educação infantil e está intimamente ligada à arte e às 
atividades lúdicas. Beckert e Trenhago (2015) fizeram um compilado de definições 
que elucidam bem a importância do tema para as artes visuais. Para Galvão (1995, 
apud BECKERT e TRENHAGO, 2015, p. 3), a importância da psicomotricidade está 
no fato dela fazer a relação do homem com o meio externo e interno. Na educação, 
busca desenvolver o esquema corporal do aluno de maneira consciente. 
 
Vayer (1986, apud BECKERT e TRENHAGO, 2015, p. 3) aponta que a educação 
psicomotora tem a função de melhorar o comportamento da criança por meio de 
atividades físicas. 
 
A psicomotricidade vai além da atividade motora e 
 

[...] favorece a aprendizagem quando reconhece que 
diferentes fatores de ordem física, psíquica e sociocultural atuam em 
conjunto para que se dê a aprendizagem. Trabalhando no ser humano, 
cada uma das etapas, possibilitando trabalhar a consciência corporal, 
a consciência do mundo que o cerca, o relacionamento deste com o 
seu corpo e com o que está ao seu redor. Proporcionar ao indivíduo a 
capacidade de ser, ter, aprender a fazer e a fazer, na medida em que 
se reconhece por inteiro, alcançando a organização e o equilíbrio das 
relações com os diferentes meios e a sua distinção. Relacionam-se 
com o mundo de forma equilibrada (ALVES, 2008, apud BECKERT e 
TRENHAGO, 2015, p. 3). 

 

Em termos pedagógicos, a psicomotricidade vem para auxiliar na detecção de 
dificuldades motoras, sociais e afetivas pois trata como relevante o conhecimento do 
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corpo com foco na formação integral da pessoa que irá atuar na sociedade. O docente 
observa e age na prevenção de problemas pedagógicos, identificando-os para serem 
explorados e tratados por outros profissionais. Para Le Boulch (1983, apud BECKERT 
e TRENHAGO, 2015, p. 4), são três principais objetivos: 

[...] Enfatizar a aquisição de certo número de conhecimentos e de 
habilidades, através de uma transmissão cultural; Manter e 
desenvolver as possibilidades de descoberta, criação e imaginação da 
criança; Trabalhar no modo de aquisição, desenvolvendo as 
possibilidades funcionais da criança tanto no plano físico como no 
intelectual. 

 

E para se atingir tais objetivos o docente faz uso do lúdico nas atividades escolares. 
Inicia-se com propostas espontâneas, com jogos e expressões mais simples e depois 
vai tornando as atividades mais complexas com trabalhos artísticos e situações-
problemas desafiadoras e, por último, une questões de leitura e escrita e outras 
habilidades motoras ligadas ao esporte. 
 
Santos (2009 apud BECKERT e TRENHAGO, 2015, p. 6) nos lembra que há um 
conflito de ideias quando se trata da educação escolar. Por um lado espera-se que o 
aluno seja obediente ao professor, que faça silêncio e que na escola não é lugar de 
brincadeiras. Por outro lado, é nato da criança ser ativa, gostar de brincar e aprender 
com situações lúdicas. A brincadeira “favorece o equilíbrio afetivo da criança e 
contribui para a apropriação dos signos sociais”. 
 
Para o professor é muito mais trabalhoso aplicar uma atividade lúdica, pois, além de 
planejar e pensar nos objetivos que se quer atingir, é preciso participar junto com a 
criança e ir mediando cada situação, ou seja, observar e agir na hora para favorecer 
a aprendizagem. 
 
Dohme (2005 apud BECKERT e TRENHAGO, 2015, p. 6) também concorda com os 
outros autores citados sobre a importância da brincadeira. Para ele, o conteúdo dos 
jogos 
 

[...] podem colaborar na formação do indivíduo de forma ampla, 
proporcionando o desenvolvimento em outros aspectos, como físico, 
intelectual, social, afetivo, ético, artístico. Este desenvolvimento pode 
ser obtido através de situações comuns decorrentes 
da aplicação de jogos como o exercício da vivência em equipe, da 
criatividade, imaginação, oportunidades de autoconhecimento, de 
descobertas de potencialidade, formação da autoestima e exercícios 
de relacionamento social. 

 

Por tudo isso, nota-se a relevância da psicomotricidade estar presente nas atividades 
escolares. Contudo isso deve ocorrer de maneira consciente por parte dos 
professores. Eles não devem simplesmente brincar por brincar.  
 
A arte acompanha o desenvolvimento humano desde a época dos desenhos rupestres 
e ela vem se modificando conforme a humanidade de modifica. Na educação infantil 
ela é uma forma de linguagem que antecede a escrita e está presente no dia a dia de 
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todos os cidadãos. Para Valério (2011 apud NOGUEIRA, 2019, p. 398) a educação 
infantil precisa vivenciar experiências lúdicas, ter contato com suas emoções e seus 
processos criativos serão explorados. E, com a arte “as crianças terão o contato com 
estes elementos fundamentais para a construção humana”. Para ele, é importante que 
a criança se expresse livremente, sem que haja interferência para liberar seus 
sentimentos verdadeiros. Ferreira (2015 apud NOGUEIRA, 2019, p. 398) contribui 
nessa linha de pensamento pois acredita que as artes visuais estão presentes 
diariamente na vida das pessoas e “vivenciando a arte desde criança que a sociedade 
aprenderá a valorizar a sua cultura”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino da arte tem muito a ser desmistificado e valorizado no Brasil. São claras 
suas contribuições na formação da identidade, porém, há um longo caminho a ser 
percorrido no sentido de melhorar a formação dos professores e o preconceito com o 
ensino da arte como disciplina. 
 
A rotina diária passa por padrões e modismos que fazem com que os professores 
façam coisas por repetição ou intuição e “[...]sentir-se criativo, inovador e criativo 
criando uma identidade pessoal, não é tarefa fácil, quanto mais ampliar o campo de 
significação artístico fazendo valer a consciência e a sensibilidade para expressão.” 
(RAMOS, 2008, p. 17) 
 
Ferreira Gullar (2010, apud HILLESHEIM et al., 2013, p. 78-79) ressaltou que 
 

[...] a arte existe porque a realidade não nos basta. O que cabe à 
disciplina de Artes é dizer que arte é linguagem que expressa, além 
das questões sociais, antropológicas e culturais, também desejos e 
sentimentos. Todas estas questões estão interligadas e são 
exteriorizadas a partir do momento em que o artista transforma o 
material num receptáculo de seu pensamento. Cabe ao professor de 
arte fazer partilhas sensíveis e críticas deste conhecimento, sem abrir 
mão da arte. 

 

Os professores muitas vezes não se sentem à vontade para novos desafios, tendo 
dificuldades para mergulhar no universo das crianças. Mas é necessária uma 
mudança interna de paradigmas fruto de intensos estudos para que os alunos sejam 
guiados pelo professor na construção da sua identidade e “as aulas de artes devem 
conferir à criança um jogo onde ela como sujeito de sua aprendizagem reflita, aja e 
inove, avançando e ampliando o campo de suas ideias” (RAMOS, 2008, p. 22). 
 
Leandro (2019. p. 30) nos lembra que a pedagogia histórico-crítica pede que o docente 
acompanhe as mudanças da sociedade para melhor intervir educacionalmente. 
Sugere que o ensino de arte seja repensado diante de todos os pontos sociais 
apresentados. 
 
Santomé (apud Cunha, 2008 p. 14) acredita que as escolas e os docentes precisam 
trazer para a sala de aula as formas da cultura popular infantil, aproveitar para os 
alunos compreenderem a sua própria realidade e se comprometerem com a 
transformação social. 
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A arte é a primeira representação infantil. Por isso, educadores precisam estar 
habilitados para desenvolver a expressão e comunicação das crianças, aumentando 
seu repertório artístico e cultural. Os cursos de pedagogia precisam dar espaço à 
reflexão da prática docente para que o ensino de arte seja efetivo para os alunos. 
(BAZZO and ARMAS, 2017 (p. 10-11). 
 

Para Trevisani (2017, p. 32-33) a escola tem dificuldade em lidar com a arte e isso 
causa um empobrecimento dela nesse espaço. A busca por um técnica de ensino vai 
contra a ampliação da expressão das crianças. 

Diversos problemas ainda precisam ser resolvidos como o caráter simplista de ver o 
ensino formal da arte somente ligado à atividades com datas comemorativas ou à 
rotina de higiene e lanche, mesmo com alguns que tenham iniciativa de mudança, a 
facilidade em manter o sistema muitas vezes desmantela a motivação de tais 
profissionais. (PORTO, 2014, p. 44). 
 
Cabe ao profissional de Artes Visuais propor meios efetivos de intervenção na 
formação dos profissionais que atuam na educação infantil. Isto pode ocorrer na 
formação continuada, por meio de cursos e reflexões sobre o tema, ou seja, o 
professor não especialista pode ser orientado e ter sua prática aprimorada 
(LEANDRO, 2019, p. 21). 
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