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O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS: UMA ESTUDO NA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAZUZA BEZERRA 

 

Amanda Souza Moura1 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho foi feito através de um estudo de caráter descritivo com o intuito de 

analisar a importância do ensino da arte nos anos iniciais nos anos iniciais. Com 

este objetivo central de investigar qual a importância das expressões na arte para o 

desenvolvimento da criança? Tendo está servido como fio condutor para este 

estudo. A prática docente que tem por base a reflexão sobre a emancipação 

humana através da construção de saberes culturais e estéticos, deveria ser 

entendida como fundamental para a atuação do professor de arte. A Educação é 

sempre um assunto atual, partindo do olhar que é através dela que o ser pode ser 

liberto, e a arte tem a mesma importância e proposta que tem a educação, porem a 

mesma não é tão discutida e vista com a devida atenção. A metodologia utilizada foi 

uma pesquisa bibliográfica, exploratória, com total auxílio de livros, textos, artigos, 

websites que tratam do tema, onde as informações colhidas poderão dar subsídio no 

sentido de orientar os trabalhos que serão desenvolvidos no contexto escolar e 

também foi feito um questionário com professores de uma escola municipal de 

Potiretama – Ceará, através de pesquisa enviada por e-mail. Com a análise dos 

questionários, pode-se observar que alguns professores usam um método de 

trabalho criativo e renovador, mas outros ainda estão com uma metodologia 

ultrapassada de tudo pronto, sem evolução. 

 
 
Palavras chaves: 1. Arte-educação; 2. Educação Infantil; 3. Aprendizagem; 4. 

Desenvolvimento 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Regional Jaguaribana - FRJ 



 

 

TEACHING ARTS IN THE EARLY YEARS: A STUDY AT THE CAZUZA BEZERRA 

MUNICIPAL SCHOOL OF ELEMENTARY EDUCATION 

Amanda Souza Moura 2 

 

ABSTRACT 

 

This work was done through a descriptive study in order to analyze the importance of 

teaching art in the early years of elementary school. With this central objective of 

investigating what is the importance of expressions in art for the development of the 

child? having served as the guiding thread for this study. The teaching practice that is 

based on the reflection on human emancipation through the construction of cultural 

and aesthetic knowledge, should be understood as fundamental for the performance 

of the art teacher. Education is always a current issue, starting from the view that it is 

through it that the being can be freed, and art has the same importance and proposal 

as education, but it is not so discussed and viewed with due attention. The 

methodology used was a bibliographic, exploratory research, with the full help of 

books, texts, articles, websites that deal with the theme, where the information 

collected can provide support in order to guide the work that will be developed in the 

school context and a study was also done. questionnaire with teachers from a 

municipal school in Potiretama - Ceará, through a survey sent by e-mail. With the 

analysis of the questionnaires, it can be seen that some teachers use a creative and 

renewing method of work, but others still have an outdated methodology, with no 

evolution. 

 

Keywords: 1. Art-education; 2. Early Childhood Education; 3. Learning; 4. 

Development. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino de arte nas escolas concebido pelo viés estético incentivando a 

construção e valorização de saberes socioculturais, pautados na práxis-docente 

estético-pedagógica que busca incentivar a emancipação do alunado, é o modo de 

trabalhar arte que todos desejaríamos ter na realidade de nossas escolas.  

A educação infantil é uma etapa de grande importância para a vida escolar 

da criança, pois tem um papel fundamental na formação do indivíduo e reflete em 

uma melhora significativa no aprendizado.  

O ensino fundamental está estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Resolução CNE/CEB nº 7/2010) com nove anos de duração, sendo, 

portanto, a etapa mais longa da educação básica. Os anos iniciais compreendem do 

1º ao 5º ano. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) proposta para os anos 

iniciais, visa estimular situações lúdicas de aprendizagem, apontando para a 

necessidade da articulação com as experiências da educação infantil, bem como, ao 

seu término, promover com gradação os conhecimentos necessários para os anos 

finais. 

A arte na educação tem como objetivos explorar e desenvolver as 

potencialidades dos indivíduos, possibilitando novas descobertas aos alunos, busca 

também promover a conscientização e a participação afetiva no processo de vida, e 

também valorizar as relações interpessoais na interação e na integração entre as 

experiências e o conhecimento de vida por meio da arte, possibilitando ao aluno 

ampliar seu mundo de respostas em diversas situações de forma criativa e 

espontânea. Frente a tudo isso a escola necessita de rever seus conceitos de ensino 

aprendizagem. Pois infelizmente a reprodução do conhecimento ainda é prioridade 

em muitas instituições de ensino.  

É muito importante ressaltar que o professor essencialmente, pode e deve 

criar situações de aprendizagem desafiadoras e instigantes, onde a arte e a 

atividade interativa e cognitiva, estejam sempre presentes na educação da criança 

ao adolescente. Também cabe ao professor que repense sua prática educativa, 

levando em consideração que as atividades interativas e a criatividade são bases 

necessárias para o desenvolvimento do ser humano.  

Essa constante permuta entre reflexão e prática, prática e reflexão do 

educador, tem seu ciclo interminável, objetivando que o aluno possa enriquecer e 
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aperfeiçoar sua vivências e experiências artísticas e estéticas, construindo 

progressivamente uma identidade norteada para a participação ativa, crítica e 

responsável na sociedade, com direitos e deveres ao longo da vida. Busca-se formar 

um educando participativo, que faça parte da história, seja protagonista de suas 

próprias escolhas profissionais, culturais e educacionais que realiza no seu presente 

e futuro, com responsabilidade social e ética.  

Neste sentido, o desenho metodológico do trabalho baseou-se num estudo de 

caráter exploratório qualitativo, tendo-se optado pela técnica de entrevista como 

instrumento principal de recolha de dados. Estas entrevistas de caráter 

semiestruturado foram feitas com base nas entrevistas que foram posteriormente 

analisadas. 

Os resultados obtidos com as entrevistas permitem tecer algumas 

considerações finais, a saber: na opinião das várias profissionais, a arte é 

fundamental e tem um papel fulcral no desenvolvimento da criança; as expressões 

são consideradas pelos vários participantes como promotoras e estimuladoras dos 

domínios sensorial, cognitivo, emocional e social e do desenvolvimento global da 

criança. 
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CAPÍTULO 1 - O ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS  

Arte é educação e a educação é arte. Ambas têm poder de transformar e 

libertar seus indivíduos para uma situação sempre melhor comparando a qual se 

encontra.  De maneira unanime estimulam despertam no aluno a busca pelo 

conhecimento onde ele consegue tornar-se autônomo em sua construção e aprende 

a aprender, que assim como tantos outros humanistas, defende Paulo Freire. Nessa 

perspectiva torna-se capaz de contextualizar seu conhecimento empírico com suas 

vivencias resultando em aprendizagens significativas, não apenas no mundo 

escolar, mas também para toda a vida social, acadêmica e profissional.   

Conforme Dewey (1971), a educação não representa uma preparação nem 

uma conformidade. A educação é, na verdade, vida; é viver, é crescer, é 

desenvolver-se. Freitag (1980) complementa a fala de Dewey ao dizer que o ato 

educacional consiste em dar ao indivíduo os subsídios necessários para que ele 

possa reorganizar suas experiências vividas em linhas mais ou menos ordenadas e 

sistematizadas. 

O ensino da Arte é obrigatório pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) no 

ensino fundamental e médio, no entanto, algumas escolas colocam-na apenas em 

uma das séries de cada nível de ensino, tendo em vista que a legislação não deixa 

claro que esta disciplina seja obrigatória em todas as séries. Neste ínterim, se faz 

necessário levantar a bandeira do ensino da Arte, pois, assim, como a linguagem 

escrita, a linguagem visual também tem importância, além de ser um espaço de 

expressão dos sentimentos que vem sendo utilizado desde os tempos mais remotos, 

a exemplo dos desenhos nas cavernas utilizados como forma de comunicação e 

registro. 

À educação cabe, então, o papel de tornar o indivíduo um ser independente, 

autônomo e capaz de tomar decisões relevantes ao seu meio social. Isso significa 

dizer que a educação é um ato claramente político, caráter que não pode ser 

esquecido. Conforme Freitag (1980, p.20), “A educação vem a ser o processo de 

socialização dos indivíduos para uma sociedade racional, harmoniosa, democrática, 

por sua vez controlada, planejada, mantida e reestruturada pelos próprios indivíduos 

que a compõem”. 
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A citação transcrita dá a dimensão do quanto a educação é um ato político. 

No entanto, o que vemos é a incapacidade dos atuais sistemas educativos em ser 

um processo de socialização, em estabelecerem uma sociedade democrática. A 

sociedade em que vivemos está longe de atingir esses objetivos. Muitos pensadores 

viram na educação a solução para os problemas sociais que afetam a população 

menos assistida, mas hoje sabemos que ela é apenas um dos instrumentos na luta 

contra as mazelas que atingem os menos favorecidos. Contudo, o uso que se está 

dando para a educação ainda parece promover e reforçar a classe dominante em 

detrimento daqueles que “devem” ser dominados. 

Para compreender os significados atribuídos ao ensino de arte se faz 

necessário observar as mudanças que ocorreram no entendimento de estética e de 

arte na passagem do campo moderno para o contemporâneo e relacioná-las ás 

modificações ocorridas na Pedagogia. No contemporâneo há uma ampliação das 

significações do entendimento de arte, que passa a abrigar as mais diversas 

experimentações, não mais atrelada ao ideal de beleza, mas de contextualização do 

objeto artístico (PONTES, 2005) 

A arte assim concebida exige outras formas de interação com os objetos 

artísticos na qual o olhar do apreciador (aluno) é participativo ao estabelecer 

significados para o que foi proposto pelo artista. Nesse sentido faz-se necessário 

educar os indivíduos para que possam constituir um diálogo entre vivências, 

experiências estéticas e os objetos artísticos, para isso os saberes e fazeres da arte 

devem ser abordados em todos os níveis da educação formal no sentido da 

formação do leitor-apreciador da arte 

A partir das últimas décadas do século XX, no Brasil os arte-educadores 

empreenderam um movimento de resgate da sua valorização profissional e da 

valorização da área de Arte como um conhecimento que deve estar presente nos 

currículos em todos os níveis de ensino. Articularam, assim, diretrizes diferentes 

para a presença desse conhecimento na escola. Essas diretrizes surgiram como 

produto da luta em defesa da presença da Arte no currículo e de mudanças 

conceituais no seu ensino com o intuito de devolver “Arte à educação” 

proporcionando a todos o acesso aos objetos artísticos e às possibilidades de 

expressão desses objetos. O objetivo daqueles que acreditaram e acreditam nesses 

pressupostos conceituais é contribuir para a difusão da Arte na escola, garantindo a 

possibilidade igualitária de acesso ao seu conhecimento. “É preciso levar a Arte, que 
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está circunscrita a um mundo socialmente limitado a se expandir, tornando-se 

patrimônio cultural da maioria”. (BARBOSA, 1991). 

Essas diretrizes contemporâneas para o tratamento da Arte direcionam sua 

visão em três de suas dimensões que, na prática de sala de aula, se tornarão 

complementares: Arte como linguagem, Arte como expressão da cultura e Arte como 

conhecimento. 

A Arte hoje é um dos muitos componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). No Ensino Fundamental, a arte vem abordar as 

seguintes linguagens: Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens 

possibilitam ao ser, no processo de aprendizagem, a criar, produzir, ler, construir e 

refletir sobre as diversas formas de fazer arte, além de permitir aos alunos através 

das aplicações das manifestações artísticas a troca de experiências e 

conhecimentos, o respeito entre as adversidades e diferenças dos alunos, despertar 

o senso crítico do ser, aflorar o pensamento, a sensibilidade, a intuição e emoção do 

aluno no seu mundo real ou imaginário, permitindo ao auno no processo de ensino-

aprendizagem conhecer seu mundo social e cultural. 

A BNCC propõe a abordagem de seis dimensões do conhecimento, ligadas 

as linguagens citadas acima, vindo essas a ajudar na construção do conhecimento 

em Arte na escola. Essas dimensões do conhecimento podem ser trabalhadas no 

campo pedagógico, sem precisar de uma ordem específica, sendo elas: a criação, a 

crítica, a estesia, a expressão, fruição e reflexão. Vindo essas a facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem em artes na educação. Vale ressaltar que esse 

componente curricular, apresenta para cada linguagem do componente curricular 

uma unidade temática, que reúne objetos de conhecimento e habilidades articulados 

às seis dimensões do conhecimento.  

No cenário atual, a educação através da arte vem ganhando destaque, pois 

trabalha as várias formas de pensamentos e socialização dos discentes e docentes 

das instituições onde a arte é aplicada. Seja social, cultural ou profissional. 

Permitindo o aluno a mostrar seu senso crítico e criativo pela sua visão, pela sua 

realidade do meio ao qual está inserido, através da sua cultura. Hoje a arte não é só 

criar algo, vai muito além disso, estimula o pensamento crítico do ser e permite o 

mesmo construir, reconstruir e descontruir sua visão de mundo, seja real ou 

imaginário. O ensino da arte apresenta um papel fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem do aluno, principalmente na educação infantil e ensino 
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fundamental, mas especificamente nas séries inicias, pois permite ao aluno de forma 

significativa seu desenvolvimento e transformação, pessoal, social e cognitiva.  

Atualmente pode-se notar que muitos professores focam somente nas 

disciplinas de português e matemática na educação fundamental, e pouco investe na 

disciplina de arte, sendo muitas vezes esquecida. No entanto essa disciplina quando 

trabalhada dentro da escola, permite ao aluno que esteja em contato com esta, a 

desenvolver e melhorar seu potencial comunicativo, fortalecer seus vínculos afetivos 

dentro e fora da escola, absorver melhor os conteúdos aplicados, além de contribuir 

com o desenvolvimento cognitivo. A Arte, de forma terapêutica, dentro da escola 

pode realizar um trabalho qualitativo, capaz de oferecer ajuda e melhorar a 

satisfação profissional e pessoal do professor, além de vim a ser um suporte para 

seu trabalho educacional, permitindo o mesmo observar o comportamento do seus 

educandos, estimular sua criatividade, criticidade, sua inteligência, e contribuir para 

formação da personalidade dos seus discentes, sem precisar formar artistas, apenas 

transformar vidas através dos métodos artísticos da arte. 

1.1. O PROCESSO HISTÓRICO DO ENSINO DE ARTES NOS ANOS INICIAIS  

O ensino de Arte surgiu no Brasil com a chegada dos jesuítas, com o 

objetivo de ensinar a religião católica e educar os indígenas, considerando este o 

primeiro sistema de ensino formal do país. Em 1826, o ensino de Arte tornou-se 

oficial no Brasil, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, vinda da 

França com a proposta de preparar as pessoas para o trabalho. 

O desenvolvimento do ensino da Arte deve, mas notoriedade no século XX, 

onde que nos anos de 1930, o ensino de Arte começa a ganhar espaço no Brasil, 

surgindo escolas para crianças e adolescentes. Porém, com o período de ditadura 

do presidente vigente Getúlio Vargas (1882-1954), a educação em geral se viu 

descuidada e com ela o ensino de Arte foi posto á margem das demais disciplinas. 

Em 1940 foram criadas as Escolinhas de Arte que tinha como proposta 

era o ensino baseado na livre expressão, considerando premissas da psicologia e 

usando materiais como: lápis, pincel, tinta, argila entre outros, de forma que cada 

um tinha a liberdade para expressar a sua arte como pretendesse. Segundo 

Barbosa  
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As práticas das escolinhas começaram a se fazer presentes na escola 
primária e secundária por meio das classes experimentais criadas no 
Brasil depois de 1958. Convênios foram estabelecidos com instituições 
privadas para treinar professores, chegando mesmo as Escolinhas a 
serem uma espécie de consultores de arte-educação para o sistema 
escolar público. Até1973 as Escolinhas eram a única instituição 
permanente para treinar o arte-educador. (BARBOSA, 1984, p.15) 
 
 

A partir dessa iniciativa começaram a debater sobre o ensino da arte 

como disciplina fundamental para as crianças, sendo que era uma disciplina não 

ofertada no ensino público somente na década de 70 que isso foi estabelecido: 

 

No início da década de 60 foi instituída a Educação Musical, criada pela 
LDB de 1961 e formalmente regulamentada pelo Parecer nº 383 e mais 
tarde pelo Decreto 61.400 de 22 de setembro de 1967. Esses 
encaminhamentos legais resultam dos princípios escolanovistas 
calcados na idéia do desenvolvimento expressivo da criança em sua 
individualidade buscando substituir os fundamentos do Canto Orfeônico 
e da teoria musical pelas práticas rítmico-sonoras. Cabe destacar que 
tais práticas subsistiram mais nas escolas particulares, em especial sob 
orientação montessoriana, e não foram generalizadas para a educação 
pública em geral (SUBTIL, 2011, p.246). 

 

As primeiras incursões educacionais voltadas para a inserção da 

disciplina de artes no currículo escolar público derivam do acordo MEC-USAID, 

que se consolidou por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

n.5692/1971. 

 

 [...] o artigo 7º da Lei 5.692/71 tornou obrigatória a Educação Artística 
pela primeira vez na legislação brasileira (juntamente com Educação 
Religiosa, Moral e Cívica, Programas de Saúde e Educação Física) 
apregoando um enfoque genérico da Música, das Artes Cênicas e das 
Artes Plásticas. A integração à grande área de Comunicação e 
Expressão e o professor polivalente caracterizaram essa lei quanto ao 
ensino de artes (SUBTIL, 2011, p.247). 
 

 

Esta lei passou a ofertar compulsóriamente um ensino profissionalizante 

para a escola secundária. “Esta foi uma maneira de profissionalizar mão-de-obra 

barata para as companhias multinacionais que adquiriram grande poder 

econômico no País sob o regime da ditadura militar de 1964 a 1983” (BARBOSA, 

2013, p.170). 

Nesse período o ensino de Arte foi inserido no currículo do Ensino 

Fundamental, com a nomenclatura de “Educação Artística”, mas era considerada 

apenas uma “atividade educativa” e não uma disciplina, pois os professores que 
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lecionavam não tinham nenhuma habilidade referente atuação artística. 

Em 20 de dezembro de 1996 com a implantação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), lei nº 9394, surge uma nova 

concepção de educação, incluindo o ensino de Arte no contexto escolar e com 

essa criação da nova LDB, a então “Educação Artística”, passa a ser considerada 

“disciplina”, o que lhe conferiu certamente maior legitimidade, além da 

obrigatoriedade. Esta nova lei propõe que est TEACHING ARTS IN THE EARLY 

YEARS: A BIBLIOGRAPHIC REVIEWa disciplina atenda todos os níveis de 

Educação Básica, também como intuito de desenvolver e promover a cultura. 

Surge a partir daí uma nova concepção do processo educacional, sendo 

confirmada na LDBN: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na conivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos Movimentos Sociais e organizações da 
Sociedade civil e nas manifestações culturais. (Artigo 1º da Lei de 
Diretrizes e Bases Nacional de 1996/Lei nº 9394/96). 
 

Agora o ensino da arte sendo uma disciplina, como as demais do 

currículo escolar e reconhecida como área do conhecimento. Atualmente com a 

denominação de Arte/Educação e ter se tornado um campo obrigatório de 

conhecimento, ainda assim se faz necessário ampliar esse conhecimento de 

forma a disseminar a sua importância perante a sociedade e as outras disciplinas 

escolares. 

Em 2017, ocorreram significativas mudanças na Educação Brasileira, 

especialmente no Ensino da Arte, onde foi publicada a BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) que coloca em evidencias as varias linguagens de expressão 

de arte (dança, música, artes visuais, teatro e artes integradas) e propoe a 

necessidade de o processo de ensino aprendizagem dearte articulare seis 

dimensoes do conhecimento (criação, critica, estesia, expressão, fruição e 

reflexão) . 

1.2. A IMPORTÂNCIA DA ARTE PARA AS CRIANÇAS 

Considerando que o ensino da arte mobiliza vários campos de atuação como 

dança, teatro, artes visuais, no qual as crianças são envolvidas em um mundo em 
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construção baseados em seus conhecimentos prévios e da sua imaginação. É 

fundamental um mediador para que haja um significado nas expressões construídas 

pelas crianças, nesse caso sendo responsável o professor. 

O papel do docente é importante no ensino, pois é ele que oferece 

condições para os estudos e transmitir o conhecimento ao aluno., pois estão 

frequentemente assimilando aquilo que está em seu redor, cabendo ao professor 

saber lidar com os acontecimentos na sala de aula, introduzindo sua metodologia 

de trabalho. Qualquer conceito estético ou artístico pode ser trabalhado a partir do 

cotidiano tanto da natureza quanto da cultura como um todo. 

O professor também deverá ter interesse em trabalhar as percepções e 

seus elementos (como texturas, cores), pode se colecionar da natureza – flores, 

folhas, gravetos, pedras, etc. – ou de materiais produzidos pelo homem – como 

tecidos, pedaços de papeis, rótulos, embalagens, fotografias, ilustrações, objetos 

de uso cotidiano, sons, canções e outros – que serão reunidos na classe como 

material auxiliar para as aulas de artes. (FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 49) 

O contato da criança com as obras de artes também é outro ponto 

importante, porque possibilita a praticar as atividades artísticas, adquirindo novos 

repertórios relacionando com suas experiências já estabelecidas em sua vida. Com 

essa prática o professor mostrará aos seus alunos a maneira abstrata da arte, 

estimulando e agunçando a sensibilidade desses discentes. 

É necessário que o professor possibilite aos alunos o desenvolvimento de 

sua percepção, imaginação, raciocínio, dentre outros aspectos que ajudarão no 

processo de ensino aprendizagem, tornado os seres capazes de analisar, refletir e 

emitir opiniões. 

Contudo, o professor deve compreender que a criança é capaz de ligar 

suas ações às representações do mundo que constitui sua cultura, sendo a escola 

um espaço e um tempo onde este processo é vivenciado, onde o processo de 

ensino-aprendizagem envolve diretamente a interação entre indivíduos. Distinguido 

o que é real do imaginário, nesse sentido o professor será o mediador desse 

processo.                 Conforme Vygotsky (1991, p. 64-65): 

 

Resumindo, o aspecto mais essencial de nossa hipótese é a noção de 
que os processos de desenvolvimento não coincidem com os processos 
de aprendizado. Ou melhor, o processo de desenvolvimento progride de 
forma mais lenta e atrás do processo de aprendizado; desta sequenciação 
resultam, então, as zonas de desenvolvimento proximal. Nossa análise 
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modifica a visão tradicional, segundo a qual, no momento em que uma 
criança assimila o significado de uma palavra, ou domina uma operação 
tal como a adição ou a linguagem escrita, seus processos de 
desenvolvimento estão basicamente completos. Na verdade, naquele 
momento eles apenas começaram. A maior consequência de se analisar 
o processo educacional desta maneira, é mostrar que, por exemplo, o 
domínio inicial das quatro operações aritméticas fornece a base para o 
desenvolvimento subsequente de vários processos internos altamente 
complexos no pensamento das crianças. 

 

Para o autor é nessa zona onde construímos um conceito abrangente, onde 

o processo de aprendizagem tem um significado e pode se consolidado, em relação 

ao ensino da Arte é fundamental que o professor explore o espaço social, cultural, 

familiar e imaginário das crianças com o intuito de garantir o desenvolvimento 

cognitivo deles. 

A cada data e lugar, nos momentos educacionais estão presentes as 

intenções metodológicas vindas dentro de conjuntos complexos em suas teorias que 

orientam sua prática. Tanto na educação de modo geral, como mais especificamente 

no ensino de arte, junto a arte vem suas transformações e essas são discutidas nas 

redes escolares ou tem suas discussões substituídas por padrões educacionais, na 

busca da organização da pratica docente. 

Ao observarmos essas transformações no papel da arte, vamos 

compreendendo o quanto ela é sociocultural e estar a transformar os seres que 

vivenciam sua experiência, apreciando-a ou a produzindo-a.  Segundo Efland, 

(1989), tanto a educação quanto a arte podem, com frequência, expressar vontades 

e pontos de vista de um grupo dominante. 

E por isso podemos compreender que, arte é educação e educação é arte, 

ambas transformam a sociedade, nos despertam a criticidade e o ato de refletir 

sobre nosso convívio social e nossas ações. 

Aqui no Brasil, a preocupação com a arte-educação começou por volta do 

final do século XIX alcançado pela era industrial. As mudanças que ocorreram no 

Plano político-social tornaram o principal objetivo para os políticos e intelectuais da 

época   a preparação para o trabalho, onde os mesmos tentavam organizar a 

educação do País. “A arte como livre-expressão somente alcançou a educação 

durante os anos 30, quando outra crise político-social, mudança de oligarquia para 

democracia, exigiu reformas educacionais. ” (BARBOSA, 1991, p.13). Barbosa 

(1991) ainda aponta que surgiu no Brasil por volta das décadas de 50 e 60, um 

movimento nomeado de Escola Nova, que foi influenciado por Dewey e outros 
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educadores, o movimento se deu em uma tentativa de transformar o sistema 

precário de educação da época. Diversos líderes e educadores, defendiam e 

afirmavam a importância da arte na educação, para o desenvolvimento da intuição, 

imaginação e inteligência da criança, apontando o ensino da arte para a livre-

expressão. Duarte Jr. (1988, p. 117) explica: 

 

“Organizada de maneira formal e burocrática, a estrutura da Lei n. ° 5.692, 
relegou a arte a uma disciplina a mais dentro dos currículos tecnicistas, com 
uma pequena carga horária semanal. A arte continuou sendo encarada, 
como um mero lazer, uma distração entre as atividades “serias” das demais 
disciplinas. (1988, p. 117) 
 

 

Como Duarte Jr. Colocou, até os dias atuais no ano de 2019, muitos 

professores e cidadãos ainda têm a Arte como uma disciplina “passa tempo” 

desnecessária de ser trabalhada na escola, esses que assim pensam, muito 

provavelmente desconhecem os efeitos transformadores que a arte pode 

proporcionar nas nossas crianças e jovens. E de modo geral na nossa sociedade 

como um todo.  

A arte na educação tem como objetivos explorar e desenvolver as 

potencialidades dos indivíduos, possibilitando novas descobertas aos alunos, busca 

também promover a conscientização e a participação afetiva no processo de vida, e 

também valorizar as relações interpessoais na interação e na integração entre as 

experiências e o conhecimento de vida por meio da arte, possibilitando ao aluno 

ampliar seu mundo de respostas em diversas situações de forma criativa e 

espontânea.  

Frente a tudo isso a escola necessita de rever seus conceitos de ensino 

aprendizagem. Pois infelizmente a reprodução do conhecimento ainda é prioridade 

em muitas instituições de ensino. É muito importante ressaltar que o professor 

essencialmente, pode e deve criar situações de aprendizagem desafiadoras e 

instigantes, onde a arte e a atividade interativa e cognitiva, estejam sempre 

presentes na educação da criança ao adolescente.  

Também cabe ao professor que repense sua prática educativa, levando em 

consideração que as atividades interativas e a criatividade são bases necessárias 

para o desenvolvimento do ser humano. Essa constante permuta entre reflexão e 

prática, prática e reflexão do educador, tem seu ciclo interminável, objetivando que o 
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aluno possa enriquecer e aperfeiçoar sua vivências e experiências artísticas e 

estéticas, construindo progressivamente uma identidade norteada para a 

participação ativa, crítica e responsável na sociedade, com direitos e deveres ao 

longo da vida. Busca-se formar um educando participativo, que faça parte da 

história, seja protagonista de suas próprias escolhas profissionais, culturais e 

educacionais que realiza no seu presente e futuro, com responsabilidade social e 

ética. Na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais Arte1, tem relevância tão 

importante quanto as dos outros conhecimentos no processo de ensino 

aprendizagem. Pois a área de Arte sempre deve estar relacionada com as demais 

áreas e suas especificidades. Na introdução aos PCN’s podemos conferir que a arte 

é importante pois:  

 

“A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas. ” (PCNs ARTE P.19)  

 

    

   O contato de um aluno com sua vivencia inserida na arte é deveras importante pois 

ela é sempre libertadora e nunca limitada, um aluno que esta diariamente exercitando sua 

imaginação e criatividade estará mais habilitado a por exemplo construir um texto ou, 

desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema matemático. Esse é um dos 

motivos pelo qual a arte é educação, e educação é arte. É muito importante para o aluno ter 

oportunidades de conhecer outras culturas, de conviver com pessoas que não estão 

inseridas na sua realidade, pois assim o aluno pode ampliar seus conhecimentos de mundo 

com essas relações, e através dessas vai construindo e fundamentando sua identidade 

enquanto ser único e cidadão de um meio coletivo. Nessas vivencias o professor tem um 

papel significativo, pois é ele que tem inicialmente essa abertura para promover o contato de 

seus alunos com a arte. Segundo Luciana Mourão e Rosa Iavelberg em seu livro Ensino de 

Arte, ambas afirmam: 

 

“A educação em arte imprime sua marca ao demandar um cidadão criador, 
reflexivo inovador. Se formar um jovem para o futuro é prepara-lo para 
situações incertas e para resistir às exigências da velocidade e da 
fragmentação que caracterizam a contemporaneidade, então a arte pode 
colaborar. Os professores têm papel significativo na construção da 
identidade artística das crianças e dos jovens e devem respeitar os modos 
de aprendizagem, otimizando o tempo didático com orientações e 
conteúdos adequados, que dizem respeito tanto aos saberes universais 
como aqueles que interessam aos alunos por parte de seu cotidiano. É o 



21 

 

professor quem promove o fazer artístico, a leitura dos objetos estéticos e o 
refletir sobre arte a fim de que o aluno se construa como sujeito governado 
por si mesmo, interagindo com os símbolos de sua cultura. ” (p.08)    
 

                                                     

Ou seja, o professor sempre terá seu primordial papel num processo de 

ensino aprendizagem significativo, sendo que o próprio tem por direito idealizar e de 

fato planejar as aulas e as vivencias que promoverá a seus alunos. E é nesse 

aspecto que o professor pode fazer toda a diferença na vida de seus alunos, levando 

em consideração que ambos necessitam de formação continuada, pois é necessário 

que se ofereça um suporte técnico, onde aconteça um acompanhamento do aluno 

no enfrentamento dos obstáculos inerentes à criação de problemas sugestões, e 

perguntas, fazendo com que esse aluno acredite em seu potencial, informar com 

base na História da Arte, propiciar a leitura, a reflexão e a construção de ideias 

sobre arte; e ainda registrar tudo isso para que consequentemente se faça uma 

reflexão conjunta é mais que enriquecedor para suas aulas independentemente de 

qual seja sua matéria. Pois tudo tem história, a arte está e deve ser contextualizada 

em toda parte.  

Pois a aprendizagem através da arte pode deixar marcas positivas em seus 

alunos, despertando nos mesmos um sentimento de competência para criar, recriar, 

interpretar objetos de seu meio, e refletir sobre a imensidão arte. No contato com a 

realidade artística teatral por exemplo, o aluno desperta em si a confiança, porque 

ele brinca de experimentar, situações, falas, personagens, dedica-se nesse 

processo prazeroso da descoberta, e isso lhe propõe a refletir, onde aprende a lidar 

melhor com determinadas situações e incorporara competências e habilidades para 

expor publicamente os resultados de seus experimentos/ produções e ideias com 

autonomia. 

A autoestima nesse aluno não é despertada na afirmação que tudo o que ele 

faz e pensa em arte é ótimo ou perfeito, e sim porque em dado momento ele 

compreende que é único e que a arte produzida por ele também é, e isso por se só 

gera um sentimento inexplicável de posse e aceitação incondicional, então ele se 

sentirá confiante em refletir, explicar e debater suas ações e intenção tanto na arte 

como na sua vida pessoal, interpretando e contextualizando a arte com sua vida e 

sua história. 
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As mais diversas produções e leituras de objetos de artísticos podem 

promover a imagem positiva do aprendiz, além de cumprirem o papel educacional de 

formação cultural conectam sua aprendizagem ao patrimônio cultural que também 

lhe pertence e ao qual ele faz parte. Em uma boa escola, o jovem se situa e se 

compreende como agente transformador na sociedade, a começar por sua própria 

comunidade ou Assentamento, pois ele começa a extrair significados de suas 

produções e das produções de outros, como historiadores, filósofos, críticos, 

jornalistas, artistas entre outros, tudo com a medição de seu professor.  

Assim consequentemente o aluno fará suas próprias escolhas com mais 

liberdade, responsabilidade e discernimento sendo influenciado pelas suas próprias 

vivencias culturais, com atitudes positivas e transformadoras buscando a 

continuação de seu aprendizado por si, dentro ou fora da escola, renovando-se pelo 

contato continuo a participação com ações artísticas, apreciando também com 

criticidade os manifestos culturais na busca de compreende-los. Quando o aluno tem 

a oportunidade de apreciar ou produzir mostras, de apresentações de danças, 

espetáculos teatrais, musicais, feiras, e ateliês de arte ele consequentemente 

estabelece uma comunicação entre o que ele estuda e a cultura em produção. 

Desse modo um aluno de fato preparado para atuar com êxito em seu futuro, é 

aquele que cuja sua formação consegue acompanhar seu tempo. Sendo assim a 

arte é e se mostra indispensável por incluir constantemente as formas simbólicas 

que dizem respeito à humanização de e em todos os tempos e lugares.  

Viktor Lowenfeld (1947), propõe a arte como ação espontânea e natural da 

criança e do jovem, outo expressão que promove o desenvolvimento da capacidade 

criadora e relaciona-se com as experiências substantivas da criança com o meio. 

Pois para ele, o desenvolvimento e a aprendizagem devem ser automotivados, 

cabendo ao professor criar as condições para isso com propostas que aproximem a 

criança de suas próprias experiências e a reassegurem de suas capacidades. Sendo 

assim assegurar os momentos para que o aprendiz possa produzir, criar ou 

experimentar suas produções com próprias proposições e escolhas é essencial.  

Os projetos e trabalhos que podem e devem ser desenvolvidos nas escolas 

podem assegurar a essas crianças e jovens suas vivencias em seu próprio tempo, 

respeitando seus receios e limitações, sempre com um estimulo do professor 

orientador para que seus alunos possam vencer seus medos e limitações 

conquistando e alcançando sua própria libertação.  
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Os projetos podem facilitar a inclusão dos temas transversais propostos nos 

PCNs (ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo, e 

pluralidade cultural) na escola a serem trabalhados, as questões sociais da nossa 

atualidade podem ser trabalhadas por meio das obras poéticas, mediadas pela 

sensibilidade do artista, ou por obras produzidas pelos próprios estudantes, que por 

vezes tem um significado maior em sua aprendizagem.  

Os valores quando relacionados aos temas transversais podem ser até 

mesmo encontrados nas bibliografias dos artistas. Na grande maioria das escolas, 

com apenas uma aula semanal de 50 minutos, é em muitos casos necessário que os 

professores busquem envolver demais colegas, os pais e agentes comunitários, 

para juntos conquistarem o merecido espaço nos currículos escolares e no projeto 

político-pedagógico visando um número aulas adequado para o desenvolvimento de 

suas atividades e conteúdo.  

Essa mobilização é mais que justa e compreensível, pois a arte é sim uma 

disciplina, matéria, conteúdo ou como quer que queiram rotula-la, sendo sem 

sombra de dúvidas uma ação que vem a ser indispensável para um ensino 

significativo, que tem grandes chances de despertar as potencialidades das crianças 

e jovens. Se ao ter contato com uma experiência de arte uma criança ou jovem ficou 

frustrado ou se sentiu oprimido, então sua experiência não foi com a arte, pois ela 

não frustra muito menos traumatiza ninguém e sim tem o um poder libertador a 

quem dela faz uso. 

1.3. A PEDAGOGIA E O ENSINO DA ARTE 

Considerando que o pedagogo é um profissional que deve ter várias 

habilidades, por serem polivalentes, porém os ensinos da arte ao longo dos anos 

ficaram direcionados somente ao livro didático, as aulas comemorativas ou aulas 

parciais de desenhos, refutando outras expressões artísticas como dança e teatro. 

Percebemos que nem sempre esses pedagogos tem uma formação adequada para 

conseguir desenvolver as atividades em todas as modalidades da Arte. 

Os professores acompanharam a evolução da disciplina de arte ao longo de 

sua vida profissional e percebem que esta passou por significativas 

transformações, sendo de grande relevância para o fortalecimento da proposta e 

função da arte na vida escolar das crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
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Com as inovações propostas do ensino da arte estabelecidas pelo 

surgimento e aplicação da BNCC, levando em consideração a nossa diversidade, 

na qual propõe uma construção de identidade, onde os princípios educacionais, 

competências e habilidades sejam garantidos a todos os educandos em diversos 

níveis educacionais. Nesse sentido: 

 

[...] a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que 
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB, Lei n.9394\1996) 
 

Esse documento serve de orientação para todas as escolas públicas e 

particulares em todos os níveis de escolarização dos pais e suas diretrizes 

contempladas nas propostas pedagógicas, livros e materiais didáticos, em relação 

ao ensino da Arte e na construção de currículo, o pedagogo deve considerar as 

dimensões de conhecimento que são: criação crítica, estesia, expressão e fruição.  

Essas dimensões de conhecimentos funcionam para o estudo das 

linguagens visuais sendo importantes dentro da escola, sendo afirmando por 

Martins (2010) que a arte é importante na escola, principalmente por que é 

importante fora dela, por ser um conhecimento construído pelo homem através dos 

tempos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo ser humano tem 

direito ao acesso a esse saber. 

Com isso o pedagogo necessitar e além da sua formação inicial, investir na 

formação continuada, para conseguir a se adequada os moldes propostos para o 

ensino da arte, gerando técnicas que facilitem o desenvolvimento e o planejamento 

das aulas de arte, buscando que os discentes consigam desenvolver em todos os 

campos artísticos. A partir da análise do contexto histórico do Ensino da Arte no 

Brasil, que vem deste o processo de colonização, passando por diversas 

transformações tanto na sua aplicabilidade como funcionalidade, tendo ocorridos 

várias discussões referentes a este ensino e como foi instituído como disciplina e a 

relação pedagógica que envolve essa temática. 

Percebemos que arte está ligada intrinsicamente ao ser humano, pois este 

descrito no seu cotidiano, ao seu redor e no seu desenvolvimento cognitivo que 

perpetua desde a infância a vida adulta. Desse modo, é de suma importância das 

habilidades propostas por esse ensino para desenvolvemos características 
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presentes no senso artístico. 

Entretanto, quando indagamos o papel do pedagogo em relação ao ensino 

da arte, visando todas as nomenclaturas inerentes e as propostas pedagógicas nos 

quais esteve norteando o seu trabalho, estando sempre prontos a se adequada a 

novas diretrizes que surgirem. Contudo ressaltamos que o novo cenário 

educacional propõe um distanciamento de antigas práticas de ensino e necessitam 

abrir a mente para as metodologias que impulsionam as expressões artísticas e o 

desenvolvimento das dimensões de conhecimento da arte. 

E que a BNNC veio para equalizar a educação brasileira, sendo um 

documento norteador e regulador das propostas pedagogias que são inseridas nos 

currículos e como a disseminação do ensino da arte deve ser algo tangível a todas 

as pessoas. 

CAPÍTULO 2 - O ENSINO DE ARTES NA ATUALIDADE  

A Educação em Arte no ensino infantil tem um papel primordial envolvendo 

os aspectos reflexivos, sensíveis, expressivos e culturais. Mas, primeiramente, 

podemos iniciar essa discussão comentando sobre a formação do Professor de 

Arte. 

O professor passou a ser objeto de pesquisa em produções acadêmicas. 

Hoje, reflete-se, entre outros debates, sobre a prática acadêmica e a autonomia do 

professor, para que venha a ser, em especial o professor de Arte, o educador que 

propicia a formação cultural, no ensino escolar, por meio das linguagens artísticas e 

das expressões plásticas, cênicas ou musicais. 

É bastante significativo, o professor de arte entenda que sair da sala de aula 

e não ficar isolado entre as paredes da escola facilitaria a sensibilização da criança 

nos processos expressivos e culturais. Sugere-se então, interagir com os espaços 

culturais, museus, e outras instituições que produzem esse tipo de saber, para 

“buscar” os conteúdos apropriados para o ato de “brincar aprendendo”, com 

liberdade cognitiva na expressão dos sentimentos. 

Desse ato de “brincar” por meio do ensino da arte, conduz a criança a 

vivenciar-se, perceber-se e reconhecer-se, estimulando a sua natureza, elevando a 

autoestima, e fazendo com que reconheça o seu valor.  

O brincar e experimentar na arte, assim como experimentar vários materiais 

não estruturados – sucatas, cacos e outros elementos de composição – criam 
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situações planejadas não fixas, alteradas em seu próprio movimento, criando 

possibilidades da emersão do talento artístico, tornando o espaço escolar num 

espaço de experimentação, que educa e transforma. A experiência transformadora 

pode ser iniciada pela pintura, livro, desenho, música, teatro, dança, tecnologia ou 

todo qualquer impulso que diz “heureca”.  

A arte pode ser utilizada como estratégia para atingir esse caminho e um 

bom Professor de Arte tem a capacidade de colocar a criança nesse lugar – no 

espaço de experimentação. A arte desempenha um papel relevante na formação 

humana. A escola enquanto espaço educativo, muitas vezes, tem sido o único lugar 

para essa formação, sobretudo, nas comunidades economicamente mais 

desfavorecidas.  

Esse cenário, se potencializado, contribui para a sistematização do 

conhecimento em arte, desde que o ensino de Arte, por meio de seus conteúdos e 

metodologias, crie condições para que essa disciplina se torne um instrumento de 

reflexão sobre a realidade para compreender e conhecer o meio em que está 

situado. Segundo Barros e Gasparini (2007, p. 2): 

 

A arte é uma representação da realidade, é um meio de compreender fatos 
históricos, tornando-se um objeto socialmente construído. Ela deve ser 
inserida no ambiente educacional a fim de torná-la conhecimento escolar. 
O entendimento da arte na sala de aula deve fornecer subsídios para que 
o educando compreenda a arte como comunicação, sendo um meio pelo 
qual o homem mostra ao mundo a sua aspiração, inspiração inquietude e 
ousadia expostas às contingências da realidade; tornando-se necessário, 
desta forma, despertar nos alunos e futuros professores a necessidade 
que a manifestação artística possa e deva ser fruto da reflexão. 

 

Faz-se necessário possibilitar que as crianças entendam a Arte como 

produção humana, assim elas serão capazes de realizar reflexões da sua própria 

realidade. Para tanto, é necessário que a escola propicie ao educando um 

aprendizado significativo, com acesso as obras de arte o conhecimento de obras 

em contextos, culturas e expressões diversas, cabendo ao professor desenvolver 

métodos e práticas para que o aluno compreenda o mundo em que está inserido, 

situando-a em diferentes contextos sócio-culturais. 

Mas, ainda podemos perceber que há um longo caminho a ser percorrido 

para que esse ensino seja de fato significativo e promova a construção do 

conhecimento em arte. Percebe-se a necessidade de rever as práticas 

pedagógicas, pois é de extrema importância desenvolver processos de criação de 
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desenhos, pinturas, explorando o conhecimento das crianças e dos elementos das 

artes visuais. 

É preciso que o ensino de Arte favoreça condições para se tornar um 

instrumento de reflexão sobre a realidade, em que o conhecimento crítico seja 

construído junto ao conhecimento do fazer. Na infância, por exemplo, as crianças 

poderão e deverão ter contato com a construção do conhecimento em Arte, 

cabendo ao professor mediar e valorizar seus processos e vivências. Para isso, 

explorar pesquisas, contemplar obras de arte e refletir sobre essa produção, sobre 

as manifestações e objetos artísticos se torna fundamental. De acordo com 

Pimentel (2009, p. 24): 

 

Ensinar arte significa possibilitar experiências e vivências significativas em 
fruição, reflexão e elaboração artística. Para isso, é necessário que a 
professora tenha uma base teórica, tanto para conhecer os caminhos 
trilhados por suas alunas quanto para propiciar momentos significativos 
que possibilitem encontrar novos processos individuais e coletivos. 
 

Para tanto, faz-se necessário que o professor oportunize as crianças a 

exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de diferentes texturas e 

espessuras, brochas, carimbos etc.; de meios, como tintas diversificadas, água, 

areia, terra, argila etc.; e de variados suportes, como jornal, papel, papelão, parede, 

chão, caixas, madeiras, telas próprias para pintura, dentre outras. Suas utilizações 

permitirão não só atividades mais prazerosas como estimulará a pesquisa 

despertando o interesse da criança para a produção contemporânea de arte. Buoro 

(1996, p.28) afirma que: 

 

É na infância que se desenvolvem as construções simbólicas que permitem 
o trânsito entre o real e o imaginário e asseguram a compreensão de que as 
produções pessoais são fontes de domínio e saber sobre a escrita 
diferenciada da arte e fonte de prazer pelo envolvimento afetivo que 
proporcionam. 

 

Segundo a autora é preciso privilegiar o processo criativo da criança, 

estimulando sua própria produção, pela de outras crianças e pelas diversas obras 

artísticas com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento de mundo 

e da cultura, desenvolvendo trabalhos de Arte, utilizando do desenho, da pintura, da 

modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o 

respeito pelo processo de produção e criação. 
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É preciso valorizar o conhecimento que as crianças já possuem. Elas devem 

ser estimuladas, confrontadas, fazendo com que elas enriqueçam suas experiências. 

E ainda, deve ser oportunizada a maior diversidade de materiais, suportes, técnicas 

e situações que as desafiam, objetivando o seu verdadeiro potencial. É nesse 

fazer/refazer que a reflexão sobre as produções artísticas e a experimentação é 

propícia. Esse fazer se bem trabalhado poderá resultar um processo criativo e de 

construção do conhecimento em Arte. Portanto, de acordo com Buoro (1996, p. 32): 

Fundamental que o ensino de Arte contemple aspectos relacionados com o 

fazer artístico dos alunos, suas técnicas e procedimentos, a apreciação e a 

contextualização histórica que situa a obra em seu tempo e espaço e costura com o 

cotidiano. 

Barbosa (1998) sistematizou a Abordagem Triangular que compreende em 

contextualizar a obra de arte, no fazer artístico e no refletir e contemplar a Arte. Isso 

não significa que a técnica deva ser deixada de lado, é importante que a criança 

venha a conhecê-las para aprimorar cada dia mais o seu trabalho, mas a técnica 

isolada, não dá sentido à obra e ao conhecimento de arte. Sendo assim, afirma 

Barbosa (1998, p. 40): 

 

Educação cultural que se pretende com a Proposta Triangular é uma 
educação crítica do conhecimento construído pelo próprio aluno, com a 
mediação do professor, acerca do mundo visual e não uma “educação 
bancária”. 

 

Diferente da concepção de ensino como técnica que busca valorizar o 

produto artístico em detrimento do processo e da concepção da Arte como 

expressão, a concepção de Arte como conhecimento vem buscando a valorização 

tanto do produto artístico como dos processos desencadeados no ensino de Arte, 

trazendo para o contexto atual da Arte a ideia do processo e produto, que vem 

sendo defendida por Barbosa (1975), desde a década de 1970. 

A concepção de ensino de Arte como conhecimento, vem sendo destacada 

como a orientação mais adequada para processo de ensino de Arte na 

contemporaneidade, pois contribui para o desenvolvimento de crianças, 

possibilitando a capacidade de ampliar o seu potencial cognitivo e assim conceber e 

olhar o mundo de modos diferentes. Sendo assim, afirma Alves (2008, p. 1): 
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Sabendo também da importância de não somente contemplar a produção 
do aluno, como a leitura desta produção e de outras imagens, reforço a 
ideia de ampliar as possibilidades do que é apresentado a eles, 
diversificando sempre e tentando não se prender a estereótipos. Estes, por 
sua vez, fazem com que muitos alunos acabem seguindo-os por pensarem 
que assim terão seus trabalhos aceitos mais facilmente pelos professores, 
mas na verdade, o que ocorre é que com os estereótipos as crianças aos 
poucos desaprendam o seu próprio desenho, perdendo a confiança nos 
seus traços e começando a considerá-los "feios". 

 

Nesse processo de ensino/aprendizagem, o professor torna-se o mediador 

do processo, sendo de extrema importância que ele utilize métodos de ensino em 

que as crianças possam se expressar, usando de suas criatividades, sem medo de 

“errar”, libertando-se dos modelos estereotipados, levando assim, a construção de 

conhecimento em Arte. 

2.1. AS METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA ARTE 

A arte, ou expressão artística, é um dos maiores instrumentos de avaliação 

que o educador pode contar. Através dela, pode-se avaliar o grau de 

desenvolvimento mental das crianças, suas predisposições, seus sentimentos, além 

de estrutura a capacidade criadora, desenvolver o raciocínio, imaginação, percepção 

e domínio motor. 

A criança, mesmo antes de aprender a ler e a escrever, reage positivamente 

aos estímulos artísticos, pois ela é criadora em potencial. Nesta fase, as atividades 

de artes fornecerão ricas oportunidades para o desenvolvimento das crianças, uma 

vez que põem ao seu alcance os mais diversos tipos de material para manipulação. 

(…) Antes de ser preparado para explicar a importância da arte na 

educação, o professor deverá estar preparado para entender a explicar a função da 

arte para o indivíduo e a sociedade. 

Nas escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental a organização 

do trabalho de professores e alunos com a arte implica necessariamente a 

explicação, do que se entende por arte e por sua importância no cotidiano escolar. 

Quando praticamos o ensino e aprendizagem da arte e por sua presença na 

escola surgem também questões que se referem ao seu processo educacional. 

A formulação de uma proposta de trabalhar a arte na escola exige que se 

esclareça quais posicionamentos sobre arte e sobre educação escolar estão sendo 
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assumidos. Por sua vez, tais posicionamentos implicam, também, na seleção de 

linhas teóricos-metodológicas. 

Com relação à arte, existem teorias que podem contribuir para o 

desenvolvimento estético e crítico dos alunos, principalmente no que se refere aos 

processos de apreciação artística. São teorias que incorporam o relacionamento 

com as práticas e o acesso ao conhecimento da arte, mas sem a pretensão de 

atingir uma verdade única. O próprio conceito de arte tem sido objeto de diferentes 

interpretações: arte como técnica, materiais artísticos, lazer, processo intuitivo, 

liberação de impulsos reprimidos, expressão, linguagem, comunicação e outros. 

Para nós, a concepção de arte que pode auxiliar na fundamentação de uma 

proposta de ensino e aprendizagem artísticos, estéticos, e atende a essa mobilidade 

conceitual, é a que aponta para uma articulação do fazer, do conhecer e do exprimir. 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, 

que caracteriza um modo particular de dar sentido à experiências das pessoas: por 

meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a linguagem. 

Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir 

sobre eles. Envolve, também, conhecer, refletir sobre as formas da natureza e sobre 

as produções artísticas individuais e coletivas de distintas épocas e culturas. 

A arte é um fazer, é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se 

transforma. A matéria oferecida pela natureza e pela cultura. Nesse sentido, 

qualquer atividade humana, desde que conduzida a um fim, pode chamar-se 

artística. 

A arte é produção; logo supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do não 

ser, a forma do amorfo, o ato da potência, o cosmo do caos. 

É difícil a tarefa de encontrar um a definição geral para a arte. Todas essas 

definições de arte envolvendo beleza, verdade, forma, expressão são sempre 

históricas, uma vez que estão ligadas a um universo de valores culturais. Cada 

cultura acaba criando a sua concepção de arte. 

Parece-nos impossível a uma definição geral e única da que dê conta da 

própria universalidade da arte e de toda experiência artística em todos os tempos, 

porque a mesma exige uma situação no espaço e no tempo. 

Para tanto, é necessário conhecermos alguns conceitos de arte e o seu 

tempo histórico. 
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Na acepção estrita do termo, Arte vem da palavra Ars, artis, corresponde ao 

grego tekné, que significa apenas o ato de fazer bem objetos utilitários, destinados a 

fins práticos, uma cadeira por exemplo. 

O conceito de Belo teve na cultura e na filosofia grega, implicações morais e 

intelectuais que condicionaram o alcance do seu sentido estético. Foram três as 

acepções fundamentais do Belo que prevaleceram entre os gregos: estética, moral e 

espiritual. No sentido estético, o Belo é a qualidade de certos elementos em estado 

de pureza. Como sons e cores agradáveis. A beleza dos elementos puros repousa 

na sua adequação aos sentidos sobretudo à vista e ao ouvido. No sentido moral, o 

Belo é justamente o patrimônio das almas equilibradas, que conseguem manter em 

harmonia, a igual distância da virtude e do vício, é o estado da alma. 

No sentido espiritual ou intelectual o Belo a do conhecimento teórico existe 

uma relação hierárquica. A estética provocando um prazer moderado, ajusta-se ao 

equilíbrio das faculdades superiores da alma e esse equilíbrio é a Beleza moral. Por 

sua vez a Beleza moral tende a completar-se na contemplação da verdade, estado 

que, para os filósofos gregos do século V a.C., é aquele que condiz com a natureza 

racional e intelectual do ser humano. Essa união efetivou-se no conceito de 

kalogathia (se belo e bom), ideal pedagógico da sociedade grega do século V a.C., 

em razão do qual Platão determinou aos jovens de sua república que praticassem 

exercícios ginásticos, para terem o corpo bem formado (beleza estética), e 

cultivassem, em contato com as artes musicais a harmoniosa conformação do 

espírito (beleza moral). 

Os significados das acepções analisadas se ligam entre si e constituindo a 

excelência e o grau de perfeição desejáveis nas coisas exteriores, na conduta e no 

conhecimento. Estética palavra derivada do grego “aisthesis” significa o que é 

sensível ou o que se relaciona com a sensibilidade Estética palavra derivada do 

Grego “aisthesis”, significa o que é sensível ou o que se relaciona com a 

sensibilidade. 

A arte fundamenta-se numa visão do ser humano como criador e na relação 

que este tem com a natureza. O ato criador relaciona-se com a capacidade de 

inventar novas formas, buscando novas ordenações e novos significados presentes, 

até mesmo, na sociedade atual. 

Desenvolver um projeto de arte proporciona aos educandos ampliar suas 

habilidades artísticas: a sensibilidade, a reflexão, a percepção e a imaginação. 
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Através de algumas dinâmicas e técnicas de pintura, os educandos se expressam 

livremente, manifestando suas emoções, seu ritmo interior e seus interesses, pois a 

expressão plástica é a linguagem que constitui a comunicação com o mundo. Os 

alunos passam, então, a conhecer, apreciar e a refletir sobre as formas da natureza 

e o que foi produzido artisticamente em diferentes épocas. 

A arte é uma atividade íntegra de personalidade. Fazendo arte a pessoa usa 

seu corpo, sua percepção, seus conceitos, sua emoção, sua intuição, tudo em uma 

atividade que não divide em compartimentos, mas, ao contrário, integra os vários 

aspectos da personalidade. 

O ensino da arte na atualidade requer do professor a capacidade de 

organizar um trabalho consistente por meio de práticas que estimulem a criança a 

compreender o significado da arte na escola através de atividades que envolvam os 

sentidos e as experiências, pelos atos de ver, ouvir, mover-se, sentir, perceber, 

pensar, descobrir, fazer, expressar-se, etc., levando em conta o meio no qual está 

inserida toda a comunidade escolar, seus elementos naturais e culturais. Assim, tem 

a possibilidade de promover experiências significativas para os alunos através da 

descoberta e uso de materiais nas criações artísticas, do desenvolvimento de 

técnicas, da representação imaginativa e da expressividade. 

Para tanto, é fundamental que o professor conheça os princípios filosóficos e 

metodológicos para o ensino de Arte, garantindo a boa qualidade de suas aulas, 

bem como, ficar a par das questões epistemológicas específicas das linguagens 

artísticas. Apropriar-se de conhecimentos sobre a evolução gráfica e estética das 

crianças torna-se fundamental para o sucesso das abordagens de educação em arte 

nos anos iniciais. De mesmo modo, é importante vivenciar práticas artísticas e 

desenvolver pesquisas e produções em arte, conhecer e valorizar a cultura do 

entorno da escola com mesmo interesse dado às culturas regional, nacional e 

internacional. 

O essencial é respeitar o estágio em que cada aluno se encontra e a 

capacidade do educando de entender o que é proposto. Para tanto, será necessário 

o desenvolvimento de ações, viabilizando a capacitação e acesso à arte, tanto para 

os educandos, quanto para os educadores, assim como, participação e valorização 

da comunidade na manutenção do ambiente cultural e histórico, em que se fazem 

sujeitos. Abaixo, seguem os encaminhamentos curriculares e metodológicos para o 
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ensino de Artes do Ensino Fundamental nas áreas de Artes Visuais, Música, Teatro 

e Dança. 

Além do desenvolvimento do senso estético, o estudante de Arte em geral, 

torna-se mais comprometido com suas responsabilidades sociais, por adquirir uma 

compreensão crítica de mundo que o transforma em um ser capaz de pensar, criar e 

agir em prol de uma sociedade mais justa e mais ética. Por meio da aprendizagem 

em Artes Visuais conquista-se o despertar de um olhar mais aguçado para si mesmo 

e para o conhecimento sensível, cognitivo e estético. 

As atividades de Artes Visuais elevam nos alunos a capacidade de utilizar e 

interpretar diferentes símbolos e linguagens ao experimentar as variadas formas de 

expressão visual. Compreender os elementos fundamentais da linguagem visual 

prepara os alunos para serem capazes de interpretar e entender os diversos signos 

e símbolos culturais presentes nas sociedades humanas. Assim, o ensino de Artes 

Visuais no Ensino Fundamental contempla, de um modo geral, toda forma de 

representação e comunicação visual obtidas por meio de técnicas e conceitos 

artísticos, pois “Na apreciação estética, importa a capacidade do leitor para deixar-

se tocar sensivelmente por meio da percepção de qualidades de peso, luz, textura, 

densidade e cor contidas nas imagens [...]” (BRASIL, 1998, p 33). 

A concepção que prevalece entre grande parte dos professores a respeito 

da função da Arte na educação, relaciona-se a um trabalho de livre expressão 

pessoal de sentimentos e de criação artística, resultado do afeto e da emoção 

voltado apenas ao desenvolvimento das capacidades motora e disciplinar. Para 

esses professores a arte seria um “dom” que se desenvolve naturalmente. Esta 

visão está superada pelas novas concepções metodológicas para o ensino da 

disciplina, concepções estas, que desde meados da década de 1980 fazem parte do 

ciclo de debates em nível nacional. 

Um processo transformador no ensino de Arte eficiente depende de um 

professor cuja Práxis deve estar relacionada a uma concepção de Arte e propostas 

pedagógicas consistentes. Para se desenvolver uma prática pedagógica que 

aproxime o aluno do conhecimento cultural e artístico de sua própria e das demais 

culturas, o professor de Arte deve aprofundar-se no conhecimento estético, a partir 

da compreensão e entendimento dos legados culturais e artísticos da humanidade, 

unindo a práxis educativa crítico-reflexiva ao conhecimento artístico, pautado por 

vivências das linguagens específicas (FUSARI & FERRAZ, 2001). 



34 

 

Diante desta realidade, fundamentada em estudos recentes, surgem os 

motivos que levaram ao desenvolvimento deste projeto, cuja finalidade não é 

apontar as deficiências do sistema educativo da Rede Municipal de Ensino, mas a 

partir de sua análise, contribuir para o avanço da discussão sobre a elaboração de 

um currículo que se coloque a disposição de professores que ministram a disciplina 

Arte, para que desde modo possa contribuir com suas práticas docentes, ao indicar 

objetivos, conteúdos e metodologias para o ensino da matéria, levando qualidade 

para o processo de ensino-aprendizagem e valorizando, o trabalho docente, e de 

modo especial a formação discente. 

Uma compreensão mais densa acerca destas questões faz-se necessária 

para que se possa delinear o papel de Arte na escola como disciplina curricular e na 

sociedade como produto cultural reflexo das experiências e das relações humanas, 

além de ajudar a redimensionar seu papel e sua identidade de educador e de 

cidadão protagonista de uma história. 

A aplicação integral de propostas como esta pressupõe uma reestruturação 

do processo inicial de formação dos licenciados para o ensino de Arte que observe a 

importância de uma habilitação específica em uma das quatro linguagens artísticas 

como complemento formativo; também requer a apropriação, por parte dos alunos-

professores, de conhecimentos culturais necessários à prática docente 

contextualista. Assim, o professor de arte da atualidade tem um duplo desafio, pois 

além de saber sobre Arte, precisa saber ser professor de Arte. Esta metodologia 

exige do professor conhecimentos e habilidades específicas para atuar no contexto 

sócio-cultural dos alunos, aproximando-os do legado cultural e artístico da 

humanidade a partir de suas próprias realidades. 

Para que isso ocorra nas escolas brasileiras cabe ao professor aprofundar 

seus estudos sobre os conteúdos da Arte e aprimorar seu senso estético em relação 

às concepções artísticas modernas e contemporâneas; bem como valorizar a 

diversidade das manifestações artístico-culturais. Saber articular estes 

conhecimentos e saberes sobre arte com a realidade dos alunos em seus âmbitos 

pessoal, regional, nacional e internacional, concorre para que sejam capazes de 

elaborar uma “cultura estética e artística que expresse com clareza a sua vida na 

sociedade”. O professor de Arte é a peça fundamental nesse processo 

transformador (FUSARI & FERRAZ, 2001, p. 49). 
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Duarte Júnior (2006) alerta que, devido à falta de preparo para o ensino da 

Arte em toda a Educação Básica, é comum a prática docente fragmentada e 

descompromissada de reflexão e de contextualização, voltada para a reprodução de 

modelos pré-estabelecidos baseados em padrões de beleza estereotipados, sem 

significatividade para o aluno. Portanto, é imprescindível que o professor se atenha 

aos conteúdos culturais e aos interesses dos alunos como base para a 

contextualização de trabalho cotidiano em sala de aula. 

2.2. A RELEVÂNCIA DA ARTE PARA INSTIGAR A CRIATIVIDADE E A 

IMAGINAÇÃO DO ALUNO 

Antes de nos referimos à criatividade, teremos que fazer uma breve 

definição desta palavra. A palavra criatividade deriva de criar e criação. Mas é de 

salientar que criação e criatividade são dois conceitos diferentes, isto é, segundo 

Sousa (2003), quando nos referimos ao conceito de criação, reporta-nos para o 

surgimento de algo real de uma coisa, uma obra que não existia, por uma ação 

decidida e consciente de um ser, enquanto a criatividade é uma capacidade, mas 

Sousa (2003), frisa uma vez que ambas os conceitos são diferentes, mas a 

criatividade tornar-se-á inútil se não conduzir a uma criação. 

Por um outro lado, Vygotsky (1982, cit por Gesteiro, 2013), defende que a 

criatividade é uma atividade que permite ao homem projetar-se no futuro, em que 

transforma em realidade, isto é, é algo que nos faz sentir, pensar e atuar num 

projeto com fim produtivo. Mas, também e, segundo o mesmo autor, a criatividade é 

como uma função psicológica que é comum a todos. 

Este conceito é abordado por vários investigadores que têm em comum a 

mesma opinião sobre a sua definição, sendo que alguns desenvolvem aspetos mais 

particulares que devem ser respeitados. 

Na opinião de Guilford (1956, cit por Sousa, 2003), a criatividade é uma 

capacidade de gerir soluções para problemas que possam surgir, e que não há 

resposta para tal. Numa aproximação mais transacional, Stein (1956, cit por Sousa, 

2003) refere-se à criatividade como um processo em que os resultados são obras 

pessoais que são aceites pelo um grupo social. Vários autores vão ao encontro 

desta teoria, como por exemplo Wollschalager (1972, cit. por Sousa,2003), que 
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defende que a criatividade vai ao encontro das relações, e que pode contribuir para 

diversas soluções de problemas da nossa realidade social. 

Enquanto estes dois autores defendem que a criatividade tem uma 

aproximação transicional, outros autores defendem que não só é transicional como 

também uma aproximação cibernética. Para defender esta perspectiva, Eyring 

(1959, cit por Sousa,2003), em que salienta que a criatividade é vista como uma 

aptidão que combina diferentes elementos, proporcionando a criação de uma 

estrutura nova e outra complexa, de forma a possuir propriedades novas, ou seja, a 

criatividade sendo uma capacidade ou uma aptidão promove a produção de ações 

novas e desconhecidas. Isto poderá, segundo o mesmo autor, ser fruto da 

imaginação ou de algo mental, mas que produzimos conhecimentos novos e daí ser 

tão importante e fundamental adquirirmos esta capacidade, pois é mais relevante do 

que aprendizagem de conhecimentos. 

Para se compreender melhor este conceito, Taylor, (1955, cit, por Sousa, 

2003) caracteriza criatividade em cinco tipos, que são: a criatividade expressiva, em 

que o autor defende que esta dá mais importância e mais relevância ao lado 

emocional transposto do que à criação, pois todos nós temos o direito de nos 

expressar de um modo criativo, como por exemplo através do desenho livre ou 

expressão dramática.  

A criatividade produtiva, este tipo restringe-a a certos métodos, daí 

transparecer mais importância à produção do que a expressão transmitida. Já a 

criatividade inventiva, esta é a junção do lado expressivo e do lado produtivo, ou 

seja, com o objetivo de terem resultados inéditos, que por vezes são inesperados. A 

criatividade inovadora refere-se a transformações criativas das teorias e 

concepções. Por último, a criatividade emergente é conseguida através de génios, 

que dela partiram para um hábito quotidiano, ou seja, esta criatividade é algo 

espontâneo e natural. 

Então o que consistirá a criatividade, ao surpreendermo-nos com uma obra, 

uma peça de teatro ou até com uma atuação de expressão corporal, isto é algo novo 

e inovador para nós, pois surpreende-nos não só por algo inédito, mas também por 

ser original, natural e ainda acreditamos que realmente é relevante em termos de 

utilidade. Pacheco & Araújo (2009) afirma que “ além de nos surpreender pela sua 

novidade ou originalidade, nos convence da sua relevância em termos de beleza”. 

(p.12) 
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Para realçar a importância da criatividade é relevante abordar as diferentes 

etapas do pensamento criativo. Wallas (1926, cit.por Sousa,2003), descreve que o 

pensamento criativo deve passar por quatro etapas. Etapas estas que são 

designadas por: Preparação, Incubação, Iluminação e Verificação. Para melhor 

compreensão da importância destas etapas devemos ter em atenção que são quatro 

processos que devemos seguir, em que o primeiro processo refere-se à preparação.  

Em que Sousa (2003) retrata este processo como a fase inicial da 

aprendizagem e de uma recolha de dados, isto é, utilizamos primeiro o nosso 

pensamento convergente para clarificar e classificar e resolver o problema em 

questão. Nesta etapa de preparação, Sousa (2003), afirma que “corresponde como 

uma exploração do terreno, a uma detecção de facilidade, de dificuldade e de meios 

de acesso. ” (P. 191) 

O segundo processo do pensamento criativo é a incubação. Em que retrata 

que os nossos dados permanecem inconscientes por um período de tempo, ou seja, 

os nossos pensamentos começam por se ocupar com outros assuntos, ao contrário 

das nossas ideias que se vão misturando umas com as outras, tornando-se 

confusas e inquietas até chegando à fase de organização de uma resposta, que de 

repente surge ao nível consciente. O terceiro processo é a iluminação. Este 

processo refere-se ao surgimento da solução sendo este inesperado ou repentino. O 

quarto e último processo é a verificação. Em que este processo os reporta para a 

ideia quando surge a solução procuramos de novo uma atividade intelectual 

consciente e convergente, sendo que devemos passar pela verificação de 

adaptabilidade. 

Em contrapartida Haris (1960, cit por Sousa, 2003), afirma que destas quatro 

etapas devem ser aumentadas para seis etapas fundamentais para o 

desenvolvimento do pensamento criativo. Assim, Harris (1960, cit. por Sousa, 2003) 

descreve as seis etapas, que são estas: primeiro devemos reconhecer o problema, 

segundo devemos recolher a informação, em terceiro a atividade mental trata da 

informação recolhida em quarto devemos criar soluções, e em quinto verificarmos e 

colocarmos em prática. Ao longo do tempo, vem sido estudado por vários 

investigadores o desenvolvimento da criatividade, em que cada um apresenta as 

suas ideias, teorias, conceitos, mas segundo Ligon (1957, cit.por Sousa, 2003) 

reúne as ideias principais do desenvolvimento da imaginação criativa para cada 

nível etário, isto é, resume-nos para cada idade os pontos fulcrais. 
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Do nascimento até aos dois anos, a criança quando cria alguma coisa só lhe 

atribui um nome depois, também segundo o mesmo autor, as crianças mantem o 

desejo e a vontade de experimentar tudo através do paladar, visão tato. Dos dois 

anos aos quatro anos, a maneira que a criança conquista o mundo que a rodeia é 

através de todas as experiências diretas vividas até aqui, sendo pela repetição de 

jogos de verbalização tal como pela imaginação. Também, por esta idade a criança 

começa a desenvolver o desejo de ser autónoma, de realizar tudo sozinha, mas as 

suas atenções mantem-se por pouco tempo, daí não levando efeito muito das suas 

imaginações criativas, pois está sempre a mudar as suas atividades não chegando a 

nenhuma realização efetiva. 

Dos quatro aos seis anos, Ligon (1957 cit por Sousa, 2003) refere-se a esta 

idade em que as crianças têm uma imaginação muito fértil, em contrapartida outros 

autores como Grippen &Markey (1935, cit por Sousa, 2003) afirmam que “ por volta 

dos 5 anos há uma pequena diminuição das capacidades criativas.” (P. 193) 

debruçamo-nos outra vez na idade dos quatro aos seis anos, em que neste tempo 

as crianças começam por desenvolver a capacidade de planear e que começam por 

gostar de planear antes da sua ação criadora. E também é importante frisar que por 

volta destas idades, as crianças passam pelo grande tempo de criatividade 

expressiva, espontânea e produtiva. 

Partindo desta ideia de desenvolver a criatividade, é importante falarmos da 

criatividade e a criança. Como já vimos através de ideais de Sousa (2003), a 

criatividade é vista como uma potencialidade que se deve possibilitar, partindo de 

meios e de motivações, para que haja uma passagem de algo criativo para a ação 

criativa, isto é, à criação. Sousa (2003) defende o facto de estimularmos a 

criatividade é uma forma de provar à criança que confiamos nela, que confiamos nas 

suas potencialidades, e que ao mostrarmos esta confiança levará a criança à 

descoberta que a sua criação é mais relevante que a sua simples execução. 

Portanto, a própria criança ao ter esta noção perceberá que a técnica utilizada é só 

uma maneira para dar forma à sua imaginação. 

Partindo deste princípio da imaginação será fundamental desenvolve-la, pois 

também está muito ligada ao desenvolvimento da criatividade na criança. Para isso 

Vygotsky (1934), refere-se à imaginação como um mecanismo psicológico em que 

há uma clarificação de uma ligação existente entre a fantasia e a realidade. Esta 
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ligação entre a imaginação e a realidade contribui de certa forma para uma criação 

da imaginação que se elabora a partir de princípios reais. 

De acordo com o mesmo autor, a criança ao utilizar a sua imaginação, esta 

proporciona-lhe criar algo novo, e criar algo novo em termos de combinações, em 

que pode misturar os elementos da realidade com os elementos fantasiados. 

Partindo da teoria de Vygotsky, Piaget & Inhelder (1971, cit. por Reis,2003), 

defendem que é a partir do estádio pré-operatório que mais se desenvolve a 

imaginação. Este autor transmite-nos a ideia essencial em que a criança tem a 

capacidade de se relembrar de ações e partindo destas recria símbolos, que origina 

imagens que são o suporte do seu sistema esquemático. 

Em contrapartida, Kossylon (1980, cit. por Reis, 2003), este autor apresenta 

uma teoria bastante diferente da do Piaget, ou seja, defende que a imaginação 

apresenta duas partes, uma diz respeito à ativação de uma matriz de células 

nervosas, e a outra parte refere-se à memória de longo prazo. Esta memória é 

aquela que tem a capacidade de armazenar imagens em termos de símbolos, como 

também de armazenar informações quantitativas 

Mas, é de salientar que tanto a teoria de Piaget como a de Kossylon (1980, 

cit. por Reis, 2003) defende que a imaginação pressupõe de duas fontes, sendo uma 

interna, que diz respeito a uma informação implícita, e outra fonte a externa, que diz 

respeito à informação explícita. 

Voltando à teoria de Piaget, este segundo Reis (2003), reporta-nos para a 

ideia que a imaginação não envolve um desenvolvimento estrutural em relação a 

informação explícita, mas envolve sim estruturas lógicas. 

 

 

CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1. TIPO DE PESQUISA 

Em relação à natureza, a presente pesquisa classifica-se como básica, 

tendo em vista que visa apenas coletar informações. No tocante ao objetivo, como 

ela não tem pretensão de controle de variáveis e é apenas uma observação da 

realidade por meio das respostas apresentadas nos questionários, classifica-se 
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como descritiva. A abordagem dos dados será qualitativa, haja vista que preservará 

as respostas dos professores em seu conteúdo e não visa dados quantitativos. Os 

colaboradores da pesquisa serão abordados por meio da pesquisa de campo. 

Acerca da pesquisa qualitativa, Flick (2004) diz que os métodos qualitativos 

são capazes de fornecer explicações científicas efetivas dos fatos, podendo 

sobreviverem sem os dados quantitativos, o inverso não pode ocorrer, segundo o 

autor, haja vista que os quantitativos precisam dos métodos qualitativos para 

explicar as relações encontradas. Neste ínterim, como a pesquisa pretende elucidar 

as experiências dos professores, a abordagem qualitativa é a mais adequada, pois 

conserva o conteúdo emergente. 

3.2. POPULAÇÂO DA AMOSTRA 

A população investigada foram os professores da Escola de Ensino 

Fundamental Cazuza Bezerra, onde o objetivo foi de alcançar uma amostra de dez 

destes professores, que, no caso, são os professores dos anos iniciais. Nesta 

amostra situam-se professores de ambos os sexos, idades e formações variadas, 

bem como distintos tempos de serviço, objetivando assim uma amostra bem 

diversificada. 

3.3. PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário, contendo 

questões sociodemográficas e questões da pesquisa, na modalidade de perguntas 

subjetivas acerca do tema. No questionário sociodemográfico serão indagados: 

idade, tempo de serviço, escolaridade, tempo de formação e sexo. Após virão as 

perguntas relacionadas ao tema e será discutido o que os professores acham a 

cerca do tema escolhido. 

3.4. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados serão analisados em dois momentos, a princípio o perfil 

sóciodemográfico dos participantes, sendo apresentado por meio de gráficos e, em 

seguida, utilizar-se-á o procedimento de análise dos dados a partir das respostas 
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subjetivas emitidas pelos profissionais, as quais serão comparadas com as teorias 

apresentadas na fundamentação teórica. 

3.5. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

3.5.1. Idade dos entrevistados 

 
Fonte: Autoral (2021) 
 
 

A primeira pergunta feita foi com relação a idade dos participantes, e 55% 

dos entrevistados tem entre 31 e 41 anos, 35% tem entre 20 e 30 anos e apenas 

10% tem mais de 41 anos. Vimos que os professores pela maioria já têm uma boa 

idade, deduzimos que já tem bons anos na profissão, pois as pessoas começam 

cedo na profissão do magistério. 
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3.5.2. Sexo dos entrevistados 

 
Fonte: Autoral (2021) 

 

Através dessa pergunta, podemos notar que a maioria dos entrevistados é 

do sexo feminino 95% deles, sendo apenas 5% do sexo masculino. 

3.5.3. Escolaridade dos entrevistados 

 
Fonte: Autoral (2021) 
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Nessa pergunta podemos ver como os profissionais da educação estão 

tendo o cuidado em obter formação acadêmica, pois 96% dos entrevistados tem 

grau superior completo, mostrando o comprometimento dos mesmos com a 

educação, 3% estão em formação e apenas 1% tem apenas o ensino médio. 

3.5.4. Tempo em que são formados nessa profissão 

 
Fonte: Autoral (2021) 

 

Com relação ao tempo de formação a maioria dos entrevistados, ou seja 

60% tem entre 6 e 10 anos de formado, 25% tem mais de 10 anos e 15% tem entre 

1 e 5 anos de formado. Veja abaixo o comentário de alguns professores 

entrevistados: 

 
Já sou formada em pedagogia há quase 10 anos, no entanto, só trabalho na 
área há pouco mais de três anos, pois não consegui um emprego antes, 
mais adoro a minha profissão. (Professora A) 
 
 
Eu já sou formada em Biologia há mais de dez anos, mais conclui 
pedagogia apenas ano passado, fiz a segunda formação, pois sabia exercer 
a profissão na pratica, mas não sabia a teoria. (Professora B) 
 
 
Eu comecei a estudar, porque meu primeiro emprego foi como auxiliar de 
creche e a professora me incentivou a fazer pedagogia, e foi a decisão mais 
acertada que tomei na minha vida, apesar da remuneração não ser das 
melhores, eu amo minha profissão, já sou formada a 5 anos e não 
escolheria outra profissão a não ser essa. (Professora C) 
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3.5.5.  Tempo em que trabalham nessa profissão 

 
Fonte: Autoral (2021) 
 

 
Com relação ao tempo de serviço 40% dos professores tem mais de 10 anos 

de serviço, 35% de 6 à 10 anos e 25% dos entrevistados de 1 à 5 anos, isso nos 

mostra que a maioria dos professores tem experiência como professores. Os 

professores citaram o seguinte: 

 
Sou professora há mais de dez anos e sou concursada, adoro trabalhar com 
as crianças apensar da pouca valorização que temos. (Professora D) 
 
 
Trabalhava no ensino fundamental II, me aposentei e agora trabalho com as 
crianças, já estou nessa vida de professora há muito tempo e não pretendo 
abandonar a profissão. (Professora E) 
 
 
Gosto da minha profissão, apenas de achar que não iria me identificar, 
comecei a estudar pedagogia porque aqui na cidade não tinha opção, e fui 
gostando, fui buscando sempre aprendizado, fui fazendo curso na área, 
consegui meu primeiro emprego, e hoje já estou aqui há quatro anos, e não 
me arrependo de ter feito esse curso, faria novamente. (Professora F) 

 

Comecei a trabalhar como professora por acaso, dando aulas no lugar da 
minha irmã, e fui pegando gosto pela coisa, hoje sou formada, professora 
há mais de dez anos e amo minha profissão, as vezes é cansativo, foi muito 
difícil me adaptar nesse último ano, onde as aulas passaram a ser virtuais, 
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não é a mesma coisa que o convívio em sala de aula, as dinâmicas mudam, 
mas a gente tem que se adaptar a tudo nessa vida, e dessa vez não foi 
diferente, o importante é levar nosso conhecimento aos alunos, em todos os 
cantos do nosso município . (Professora G) 

 

Foi questionado ainda aos professores qual a opinião dos mesmos acerca 

do componente curricular arte e os professores citaram o seguinte: 

 
A Arte representa um importante componente curricular no Ensino Básico 
brasileiro, no entanto é difícil trabalhar essa disciplina, pois não temos 
material didático satisfatório para fazer um trabalho bem feitos e que 
desenvolva o ensino aprendizagem do aluno. (Professora A) 
 
É interessante termos esse componente curricular, entretanto, temos de ter 
material para que isso seja inserido dentro do contexto escolar, arte, não é 
só pegar um papel e mandar o aluno pintar, envolve toda uma didática e 
toda uma preparação. (Professora B) 
 
Muitos professores não têm nenhuma formação em arte, e não participaram 
de nenhum curso e fica difícil trabalhar essa metodologia, sem o devido 
conhecimento, é bastante interessante ter a arte inserida no dia-a-dia dos 
alunos, mas temos de ter professores capacitados para tal. (Professora C) 
 
A maioria de nós professores não está preparado para o ensino de arte, 
acha que é apenas uma colagem, uma pintura, e dessa forma não auxilia na 
aprendizagem do aluno. (Professora D) 

 

De acordo com a Lei 13.278/2016, todas as escolas devem preparar seus 

professores e implantar o ensino das artes visuais, dança, música e teatro no 

período de 5 anos (opa, 2021 já está logo aí) na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio. Até então, apenas a Música era componente “obrigatório, 

mas não exclusivo” do ensino da Arte de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

Estas determinações levam em conta o poder transformador da Arte na 

escola. Se bem trabalhada, a Arte tem a possibilidade ímpar de ampliar a 

criatividade, estimular a capacidade de solução de problemas, favorecer a 

autoestima, fazer a criança e ao adolescente desafiarem seus limites. 

Arte hoje é um dos muitos componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). No Ensino Fundamental, a arte vem abordar as 

seguintes linguagens: Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens 

possibilitam ao ser, no processo de aprendizagem, a criar, produzir, ler, construir e 

refletir sobre as diversas formas de fazer arte, além de permitir aos alunos através 

das aplicações das manifestações artísticas a troca de experiências e 

conhecimentos, o respeito entre as adversidades e diferenças dos alunos, despertar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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o senso crítico do ser, aflorar o pensamento, a sensibilidade, a intuição e emoção do 

aluno no seu mundo real ou imaginário, permitindo ao auno no processo de ensino-

aprendizagem conhecer seu mundo social e cultural. 

A BNCC propõe a abordagem de seis dimensões do conhecimento, ligadas 

as linguagens citadas acima, vindo essas a ajudar na construção do conhecimento 

em Arte na escola. Essas dimensões do conhecimento podem ser trabalhadas no 

campo pedagógico, sem precisar de uma ordem específica, sendo elas: a criação, a 

crítica, a estesia, a expressão, fruição e reflexão. Vindo essas a facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem em artes na educação. Vale ressaltar que esse 

componente curricular, apresenta para cada linguagem do componente curricular 

uma unidade temática, que reúne objetos de conhecimento e habilidades articulados 

às seis dimensões do conhecimento. 

Quando questionado aos professores entrevistados de que forma e com que 

frequência você ministra esta disciplina: 

  

Temos poucas aulas de arte, elas acontecem esporadicamente, fazemos 
geralmente quando tem alguma data comemorativa, que fazemos uma 
dança típica, ou um teatro, ou algo do tipo. (Professora E) 
 
A arte é usada geralmente, como alguma pintura, alguma dança, mas 
comumente chamamos de arte, uma pintura, ou uma colagem, precisamos 
nos aperfeiçoar nesse sentido. (Professora F) 
 
As aulas acontecem de forma rara e não tempos formação suficiente para 
fazer uma aula tão proveitosa como gostaríamos, é difícil trabalhar arte em 
uma escola sem recurso. (Professora G) 

 
 

Atualmente a educação vem avançando e tendo bastante desenvolvimento 

educacional com o uso da arte, o fazer arte hoje não é só o criar, é também o 

construir um olhar crítico, perceptivo e desenvolver os pensamentos em suas 

diversas formas, social, cultural, profissional ou emocional.  

Visto a necessidade do autoconhecimento e conhecimento do outro dentro 

de sala, seja para docentes ou discentes, além de desenvolver a criatividade e 

criticidade dos mesmos, a arte proporciona toda forma de expressão, liberdade, 

criatividade ou criticidade. 

Ao investir no Ensino da Arte pretende ir além do despertar de uma vaga 

sensibilidade dos alunos, mas também influenciá-los positivamente. É impossível 

compreender a cultura de um povo, de um país, sem conhecer sua arte, as formas 



47 

 

como eles se expressam e se apresentam. É por meio da arte que são transmitidos 

significados que não podem ser expressos de outra forma, que não são traduzidos 

de forma discursiva ou científica (BARBOSA, 2012).  

Deste modo, a atividade artística é resultado da necessidade do homem de 

superar os limites da mera sobrevivência, quando ele ultrapassou as atividades 

como a busca pelo alimento e pelo abrigo, mobilizando imaginação e sensibilidade 

para se expressar e registrar suas experiências e emoções. Isso revela que a Arte é 

um trabalho humano e consciente e que a educação ao a transmitis, principalmente 

para aquela parcela de sujeitos que tem na educação sua forma de inclusão social e 

cultural, pois, será na escola, muitas vezes, o lugar onde estes sujeitos terão o 

encontro e a acessibilidade à arte e saberão que poderão exercê-la em seus 

espaços sociais (SUBTIL, 2011). 

Quando os entrevistados foram questionados se consideram o ensino da 

arte uma ferramenta terapêutica, tivemos as seguintes respostas: 

 
Acho que a arte deve ser usada como uma maneira de fazer com que o 
aluno pense, repense, tenha criticidade, saiba defender suas opiniões, e 
saiba interagir com o meio onde vive, acho que é uma ferramenta de 
aprendizagem muito importante, mas não temos recursos nem formação 
necessária para trabalhar isso na sala de aula. (Professora H) 
 
Acho que o ensino de arte, é uma fonte de informação, e transformação, 
onde o aluno tem como expressar os seus pensamentos. (Professora I) 

 
 

A Arte, de forma terapêutica, dentro da escola pode realizar um trabalho 

qualitativo, capaz de oferecer ajuda e melhorar a satisfação profissional e pessoal do 

professor, além de vim a ser um suporte para seu trabalho educacional, permitindo o 

mesmo observar o comportamento do seus educandos, estimular sua criatividade, 

criticidade, sua inteligência, e contribuir para formação da personalidade dos seus 

discentes, sem precisar formar artistas, apenas transformar vidas através dos 

métodos artísticos da arte. Para tanto, é necessário haver formações sobre essa 

temática, já que muitos profissionais não têm conhecimento sobre essa ferramenta e 

sobre seus benefícios não só terapêuticos mais também educacionais, é preciso 

conhecer o novo e buscar novos métodos educacionais dentro da nossa educação, 

e a arte é uma ferramenta que vem para somar. 

O último questionamento feito aos professores foi se a arte auxilia no 

processo de ensino-aprendizagem e os professores responderam o seguinte: 
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Todas as disciplinas quando bem trabalhadas, com recursos didáticos 
favoráveis, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem, pois é assim que 
existe a troca de conhecimento entre professor e aluno, auxiliando nas 
duvidas, incentivando a busca por novos conhecimentos. (Professora J) 

 

A educação através da arte vem ganhando destaque, pois trabalha as várias 

formas de pensamentos e socialização dos discentes e docentes das instituições 

onde a arte é aplicada. Seja social, cultural ou profissional. Permitindo o aluno a 

mostrar seu senso crítico e criativo pela sua visão, pela sua realidade do meio ao 

qual está inserido, através da sua cultura. Hoje a arte não é só criar algo, vai muito 

além disso, estimula o pensamento crítico do ser e permite o mesmo construir, 

reconstruir e descontruir sua visão de mundo, seja real ou imaginário. 

O ensino da arte apresenta um papel fundamental no processo de ensino-

aprendizagem do aluno, principalmente na educação infantil e ensino fundamental, 

mas especificamente nas séries inicias, pois permite ao aluno de forma significativa 

seu desenvolvimento e transformação, pessoal, social e cognitiva. Atualmente pode-

se notar que muitos professores focam somente nas disciplinas de português e 

matemática na educação fundamental, e pouco investe na disciplina de arte, sendo 

muitas vezes esquecida. No entanto essa disciplina quando trabalhada dentro da 

escola, permite ao aluno que esteja em contato com esta, a desenvolver e melhorar 

seu potencial comunicativo, fortalecer seus vínculos afetivos dentro e fora da escola, 

absorver melhor os conteúdos aplicados, além de contribuir com o desenvolvimento 

cognitivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao questionarmos sobre o que de fato é educação, remetermo-nos a 

elementos comuns a educação escolar, isto é, imaginamos que educação é tudo 

aquilo que tem relação íntima com a escola. Na realidade, educação vai além do 

espaço escolar, ela está presente na vida do sujeito desde a sua mais tenra idade, 

estando intimamente imbricada aos saberes de natureza cultural. 

Nossa legislação nacional assegura que toda criança e adolescente esteja 

matriculada na rede pública de educação básica, independente de condições físicas 

e socioeconômicas, fazendo necessária a formação inicial e continuada do professor 

para atender as necessidades desse vasto e amplo público.  

Quando se trata do ensino de arte, é importante que a práxis do professor 

seja transformadora e que esteja ancorada em um bom planejamento, bem como na 

capacidade de poder refletir constantemente sobre sua própria atuação estético-

pedagógica em um esforço educacional de formar sujeitos capazes de criar, de 

terem voz e vez. 

o professor de arte é um sujeito que deve estar sempre engajado e 

atualizado acadêmica e politicamente, a fim de proporcionar a si mesmo uma 

condição de enriquecer os conhecimentos de seus alunos com base nos saberes 

culturais que eles já trazem - e que os rodeia -, estes algumas vezes são 

desconhecidos pelos mesmos, essa atualização também proporciona que o docente 

amplie o repertório de conhecimentos do alunado ao acessibilizar vivências culturais 

ricas, mas que muitas vezes são ignoradas pelos discentes. Essa prática social que 

envolve a ação do professor de arte. 

Precisamos, enquanto professores, estarmos a todo tempo nos atualizando 

e ampliando nosso repertório de intervenções para suprir as necessidades de 

aprendizagem que surgem na dinâmica da sala de aula; e que se não utilizarmos a 

pesquisa como mola propulsora de inovação da nossa práxis pedagógica, teremos 

uma enorme possibilidade de reproduzirmos métodos didático-pedagógicos 

considerados tradicionais: aqueles que se afinam com a nota como causa última do 

processo ensino/aprendizagem, a reprovação, a disciplina servil e o esvaziamento 

do diálogo e da curiosidade do aluno, bem como da negação de condições para 

emancipá-los socialmente.  
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Fica claro que os professores de arte perdem a chance de vivências 

enriquecedoras estimulantes e que interligam múltiplas facetas da arte para o melhor 

aproveitamento no processo ensino-aprendizagem. 
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ANEXO 1 – Questionário aplicado 

Saudações;            

         Venho por meio deste, solicitar que vossa senhoria responda a este questionário 
sociodemográfico que servirá como dados para a pesquisa intitulada "A importância do 
ensino da arte nos anos iniciais do ensino fundamental”. Sua colaboração será de 
extrema importância.  

Atenciosamente;  

Amanda Souza Moura 

Graduanda de Pedagogia da Faculdade Regional Jaguaribana 

QUESTÕES SOCIODEMOGRÁFICAS  

Idade:   Sexo: (   ) F   (   ) M   

Escolaridade:  

(   ) Ensino Médio (   ) Completo (   ) Incompleto  

(   ) Ensino Superior (   ) Completo (   ) 

Incompleto  

(   ) Pós graduação (   ) Completo (   ) Incompleto  

(   ) Mestrado (   ) Completo (   ) Incompleto  

(   ) Doutorado (   ) Completo (   ) Incompleto  

Graduação:   

Tempo de formação:   

Tempo de serviço:  

QUESTIONÁRIO  

1- Qual sua opinião acerca do componente curricular ARTE?  

  

  

  

2- De que forma e com que frequência você ministra esta disciplina?  

  

  

  

3- Você considera o ensino da arte uma ferramenta terapêutica?  

Justifique sua resposta.  

  

  

  

4- Você acredita que a arte auxilia no processo de ensino-aprendizagem?  

De que forma?  

  

  


