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RESUMO 

Neste trabalho tive como objetivo fazer uma auto avaliação da minha formação como 

pedagoga, a partir de reflexões sobre o ensino das artes visuais na educação infantil. Busco 

responder questões como: será que nós, pedagogos, estamos desenvolvendo com nossos 

alunos atividades sem “atrapalhar” suas criações e suas apreciações? Será que damos chance 

suficiente para o aluno explorar as diversas sensações sonoras, táteis e visuais?  O que diz a 

legislação? Em que modelo de arte e de educação se baseia? Para isso me amparo em 

documentos como a Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais e o 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, e em particular no trabalho de Duarte 

Júnior, além das leituras realizadas nas disciplinas relacionadas a esses temas, realizadas no 

curso de pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis. Apresento também o 

resultado de uma observação não participativa em uma creche no município de Angra dos 

Reis. Concluo observando questões relativas ao curso de pedagogia onde são escassas 

disciplinas voltadas à arte.  Ressalto a importância que a arte tem e a forma como muitas 

vezes ela é vista na escola, apenas como uma forma de lazer na vida da criança. Acredito que 

quando aplicada de forma adequada, a arte, muito mais do que um lazer, pode proporcionar 

grandes mudanças na forma de ensinar e de aprender. 

Palavras-chaves: Pedagogia. Artes Visuais. Educação Infantil.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Quando entramos na universidade descobrimos que o ensino é muito diferente do que 

imaginamos. Ao pensar em fazer pedagogia, a ideia que me vinha a mente era como se fosse 

uma continuação do curso Normal, que realizei antes do ingresso no curso de pedagogia do 

Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF). No curso Normal as aulas eram mais 

voltadas para a prática, com pouca reflexão teórica. Na pedagogia, temos várias disciplinas 

que discutem a relação entre teoria e prática. Senti que nesse curso teria uma maior 

possibilidade de ampliar meus conhecimentos. E foi a disciplina Educação Infantil aquela 

com a qual mais me identifiquei.  

Por sua importância na formação do pedagogo, entendo que os conteúdos da Educação 

Infantil deveriam ser mais aprofundados, pois é questão central para quem quer seguir nessa 

área. Durante o curso temos ainda o estágio, que nos propicia fazer uma relação direta entre 

teoria e prática. Para quem está na universidade é a chance de aprender mais, tirar dúvidas, 

etc. De todo modo, sempre senti que a carga horária não era suficiente para dar conta de toda 

a complexidade das discussões e conteúdos pertinentes à Educação Infantil. 

A importância do tema Educação Infantil vai além de meu interesse pessoal. Em nosso 

município – Angra dos Reis – vem crescendo cada vez mais o número de pessoas buscando 

por vagas para seus filhos em creches e escolinhas infantis. Porém, a busca por vagas nas 

creches municipais é muito maior do que as vagas oferecidas. Dessa forma, entendo que é 

necessário a formação e a contratação desses profissionais, além de oferta de espaços 

adequados e de infraestrutura.  

Em meu percurso de formação, outra disciplina chamou atenção por se articular 

diretamente com a Educação Infantil, que é a disciplina Arte e Educação. Entendo que na 

Educação Infantil a criança deve receber novos estímulos para que haja desenvolvimento, e 

muitos desses estímulos vêm ou poderiam vir através da arte. 

Neste trabalho abordo o tema das artes visuais na educação infantil e como eu me 

vejo, como futura pedagoga, diante dessa temática. Algumas questões me ocorrem tais como: 

será que nós, pedagogos, estamos desenvolvendo com nossos alunos atividades sem 

“atrapalhar” suas criações e suas apreciações? Será que damos chance suficiente para o aluno 
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explorar as diversas sensações sonoras, táteis e visuais?  O que diz a legislação? Em que 

modelo de arte e de educação se baseia? 

Para isso, no Capítulo 1, me amparo em documentos como a Lei de Diretrizes e Bases, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e o Referencial Curricular Nacional da Educação 

Infantil, em particular no que se refere às artes plásticas, para conhecer o que tais documentos 

preveem para a arte no âmbito da Educação Infantil. Em João Francisco Duarte Júnior 

encontro o fomento a uma educação em que não haja separação entre as emoções e as 

experiências da razão e do pensamento (2012). Essa é a discussão que apresento no Capítulo 

2.  No Capítulo 3 busco avaliar minha formação como pedagoga a partir do diálogo entre o 

que foi apresentado e discutido nos capítulos anteriores e uma observação não participante 

realizada em uma creche municipal de Angra dos Reis. 
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CAPÍTULO 1 - O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS? 

Se fizermos uma revisão da legislação educacional brasileira, veremos que de uma 

forma ou de outra a arte sempre esteve presente nas escolas. Porém, autores como Silva e 

Araújo (2007) observam que o ensino de arte passou por diversas fases, destacando três 

grandes tendências: a pré-modernista, a modernista e a pós-modernista. 

A pré-modernista tinha como objetivo, inicialmente através dos jesuítas, catequizar os 

povos e um dos seus instrumentos era o ensino de técnicas artísticas. Nesse ensino 

predominava a produção de figuras, do desenho do modelo vivo, do retrato, da cópia de 

estamparias, obedecendo a um conjunto de regras rígidas (SILVA e ARAÚJO, 2007). Os 

autores informam que através de suas reformas educacionais, Rui Barbosa, implantou o 

ensino de desenho no currículo escolar, com objetivo de preparar o povo para o trabalho.  

Para os positivistas a arte só tinha importância quando contribuísse para o estudo da 

ciência e esse ensino de arte como técnica é visto até hoje em algumas práticas escolares. Elas 

se manifestam através do ensino de desenho geométrico, ensino dos elementos da linguagem 

visual, na pintura de desenhos e figuras mimeografadas. Percebe-se então que o ensino de arte 

como técnica parte de dois princípios, que são:  

 

(1) a efetivação do processo de aprendizagem da arte através do ensino de técnicas 

artísticas, para uma formação meramente propedêutica, que visa, como por exemplo, 

à preparação para a vida no trabalho; (2) e na utilização da arte como ferramenta 

didático-pedagógica para o ensino das disciplinas mais importantes do currículo 

escolar, tais, como Matemática e Língua Portuguesa (SILVA e ARAÚJO, 2007, p. 

5) 

 

O ensino de artes nessa concepção serve como um meio para alcançar objetivos que não estão 

ligados ao ensino de arte propriamente dito. 

A partir de 1914 o desenho infantil foi visto como livre expressão da criança, merecido 

de investigação e interpretação. Mesmo com essa nova visão sobre o desenho infantil os 

valores estéticos só passaram a ser valorizados através das correntes artísticas expressionistas, 

futuristas e dadaístas na cultura brasileira.  

Através da nova concepção de criança, de que ela não é um adulto em miniatura mas 

deve ser respeitada em seu contexto, foi fundada a escolinha de artes do Brasil. Ela recebeu 

diferentes contribuições e influências teóricas e sua proposta buscou valorizar a arte da 
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criança, através da concepção de ensino baseada na livre expressão e liberdade criadora. A 

valorização da expressão e da espontaneidade da criança foram um dos novos métodos, que 

através dos modernistas Mário de Andrade e Anita Malfatti introduziram a ideia de livre 

expressão do ensino de arte (SILVA e ARAÚJO, 2007). 

Segundo Azevedo (2005) todas as crianças eram capazes de produzir e expressar-se 

através da arte, crianças com necessidade especiais também, mas para que isso acontecesse 

ela não poderia ser apresentada para a arte do adulto, pois não servia como modelo, por isso o 

arte/educador deveria interferir o mínimo possível, pois dessa maneira iria conservar um valor 

muito importante divulgado pela Arte/Educação modernista que seria a originalidade  como 

um fator essencial do fazer artístico. 

Por tanto, essa concepção é sobre ações mentais desenvolvidas durante a realização de 

atividades de artes, tendo o resultado final sem muita importância, e a partir dessa ideia surge 

a concepção de arte como lazer, auto expressão e catarse, o que descaracteriza a arte como 

conhecimento indispensável para a formação das novas gerações (SILVA e ARAÚJO, 2007). 

O esvaziamento dos conteúdos de artes ocorreu através da concepção de ensino 

baseada na simples realização de atividades artísticas, e com a obrigatoriedade do ensino de 

artes no 1 º e 2 º grau o ensino passou a se chamar educação artística. A lei n° 5.692, 

promulgada em 11 de agosto de 1971, classificou os componentes do currículo em duas 

modalidades, a primeira de disciplina (área de conhecimento com objetivos, conteúdos...) e a 

segunda de atividades (desenvolvimento de práticas e procedimentos). As atividades eram 

aplicadas apenas para cumprir horários e as aulas eram ministradas por professores que não 

compreendiam o significado da arte na educação. 

Os arte/educadores conquistaram o ensino obrigatório de artes para a educação básica 

através da promulgação da nova LDBEN nº 9394 (BRASIL, 1996), explicitando que o ensino 

de arte deverá promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Depois dos estudos de alguns 

autores, compreendeu- se que o ensino de arte está baseado no interculturalismo, na 

interdisciplinaridade e na aprendizagem dos conhecimentos artísticos, a partir da inter-relação 

entre o fazer, o ler e o contextualizar arte (SILVA e ARAÚJO, 2007). Portanto, o ensino de 

arte deve ser interdisciplinar com ele mesmo, através das diferentes linguagens, assim 

também com outras áreas de conhecimento humano.  
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Na arte/educação pós-modernista foi defendido um princípio que está relacionado a 

aprendizagem dos conhecimentos artísticos. Na década de 1970 surgiram alguns pensadores 

que propunham resgatar alguns conteúdos para aulas de artes, com isso Ana Mae e suas 

colaboradoras, na década de 1980, sistematizaram a partir das atividades educativas 

desenvolvidas no Museu de Arte Contemporânea, da USP, a abordagem pós-colonialista no 

ensino de arte, que foi chamada de proposta triangular de ensino de arte, que diz:  

A Proposta Triangular deriva de uma dupla triangulação. A primeira é de natureza 

epistemológica, ao designar aos componentes do ensino/aprendizagem por três ações 

mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam: criação (fazer artístico), leitura 

da obra de arte e contextualização. A segunda triangulação está na gênese da própria 

sistematização, originada em uma tríplice influência, na deglutinação de três outras 

abordagens epistemológicas: as Escuelas al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies 

inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE (Discipline Based Art 

Education) americano (BARBOSA, 1998, p. 35). 

Nessa concepção, a arte como conhecimento busca a valorização tanto do produto 

artístico como o processo desenvolvido no ensino de arte, ao contrário da técnica que valoriza 

o produto artístico em detrimento do processo, e do ensino de arte como expressão que 

valoriza o processo e não da valor ao produto estético (SILVA e ARAÚJO, 2007).  

Vamos ver agora o que dizem os documentos oficiais, a Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB) que regulariza todo o sistema educacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais para 

a Arte (PCN-Arte) e o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (RCNEI). 

1.1 LDB 

Através da alteração feita no dia 2 de maio de 2016 ao artigo 26 da Lei n° 9.394 por 

meio da Lei 13.278 prevê que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que 

passarão a fazer parte do currículo na educação básica de forma não exclusiva. Essa mudança 

é um grande passo para a educação, pois o ensino de artes não será apenas em um curto tempo 

de aula, onde o professor tem que dar conta de várias habilidades ao mesmo tempo. Com isso 

espera-se haver a necessidade de formação adequada para os professores que irão atuar nessas 

modalidades e que seja evitada a polivalência, onde apenas um professor deve dar conta das 

quatro linguagens. 
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Art. 2o O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças decorrentes 

desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos respectivos professores em 

número suficiente para atuar na educação básica, é de cinco anos. (BRASIL, 2016) 

1.2 PCN ARTES 

Para o PCN a arte tem tanta importância como as outras disciplinas, ela está 

relacionada com as demais áreas e tem suas especificidades. Através da arte o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação quando realiza formas, quando aprecia 

sua obra ou a dos seus colegas. Essa área também ajuda ao aluno relacionar-se com outras 

disciplinas do currículo, “Um aluno que exercita continuamente sua imaginação estará mais 

habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um 

problema matemático.” (PCN- Arte, 1997, pag.19) 

Os fenômenos da natureza, o ciclo das estações, os astros no céu entre outras foram 

organizados e classificados pelo ser humano, para que se pudesse ter uma compreensão do seu 

lugar no universo. A arte e a ciência são respostas dessas necessidades mediantes a construção 

de objetos de conhecimento, de acordo com o PCN:  

Tanto a ciência quanto a arte, respondem a essa necessidade mediante a 

construção de objetos de conhecimento que, juntamente com as relações 

sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos e éticos, formam o 

conjunto de manifestações simbólicas de uma determinada cultura. Ciência e 

arte são, assim, produtos que expressam as representações imaginárias das 

distintas culturas, que se renovam através dos tempos, construindo o 

percurso da história humana.( PCN- Arte, 1997, pag.26) 

 

O PCN em arte tem como pressuposto deixar claro algumas seleções e a ordenação de 

conteúdos, que auxiliam na formação de conteúdos em artes visuais, dança, teatro e música, 

que possam auxiliar na produção artística e estética do aluno, do iniciante. 

Segue abaixo alguns critérios para seleção dos conteúdos gerais para artes visuais, 

dança, teatro e música: 

• conteúdos compatíveis com as possibilidades de aprendizagem do aluno;  

• valorização do ensino de conteúdos básicos de arte necessários à formação do 

cidadão, considerando, ao longo dos ciclos de escolaridade, manifestações artísticas de povos 

e culturas de diferentes épocas, incluindo a contemporaneidade; 

 • especificidades do conhecimento e da ação artística. 
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E os conteúdos gerais são: 

• a arte como expressão e comunicação dos indivíduos;  

• elementos básicos das formas artísticas, modos de articulação formal, técnicas, 

materiais e procedimentos na criação em arte;  

• produtores em arte: vidas, épocas e produtos em conexões;  

• diversidade das formas de arte e concepções estéticas da cultura regional, nacional e 

internacional: produções, reproduções e suas histórias;  

• a arte na sociedade, considerando os produtores em arte, as produções e suas formas 

de documentação, preservação e divulgação em diferentes culturas e momentos históricos. 

Mas as vezes nos deparamos com algumas dificuldades entre a teoria e prática de artes 

em escolas, por falta de acesso de professores a materiais, cursos, etc. Por conta da falta de 

formação na área, e de materiais adequados, em algumas escolas professores ainda utilizam 

desenhos prontos mimeografados para que as crianças possam colorir. De acordo com o PCN: 

Em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, o desenho mimeografado com 

formas estereotipadas para as crianças colorirem, ou se apresentam “musiquinhas” 

indicando ações para a rotina escolar (hora do lanche, hora da saída). Em outras, 

trabalha-se apenas com a auto-expressão; ou, ainda os professores estão ávidos por 

ensinar história da arte e levar os alunos a museus, teatros e apresentações musicais 

ou de dança. Há outras tantas possibilidades em que o professor polivalente inventa 

maneiras originais de trabalhar, munido apenas de sua própria iniciativa e pesquisa 

autodidata (PCN, 1997, p. 26). 

Essas práticas muitos não conseguem realizar por falta de recursos, algumas escolas 

não tem um suporte necessário, materiais didáticos, etc. 

1.3 RCNEI 

O Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil é um documento direcionado 

para as creches e pré-escolas. De acordo com o documento, quando se trabalha artes visuais 

na educação infantil devemos tomar cuidados no que diz respeito a peculiaridades e esquemas 

de conhecimentos próprios de cada faixa etária. Isso quer dizer que: “o pensamento, a 

sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser 

trabalhados de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das capacidades 

criativas das crianças” (RCNEI, 1998, p.91). 
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É no fazer artístico da criança que se destaca seu desenvolvimento do desenho e na 

construção de outras linguagens como linguagens visuais que são pintura, modelagem, 

colagem. Para a criança, no início, o desenho serve para imprimir o que ela sabe sobre o 

mundo, e isso está relacionado a alguns aspectos como:  

a análise da experiência junto a objetos naturais (ação física e interiorizada); o 

trabalho realizado sobre seus próprios desenhos e os desenhos de outras crianças e 

adultos; a observação de diferentes objetos simbólicos do universo circundante; as 

imagens que cria (RCNEI, 1998, p.93). 

Nas atividades em artes plásticas os diversos tipos de materiais podem propiciar às 

crianças várias possibilidades de reutilização, transformação e construção de novos 

elementos, texturas, formas. Primeiro através de uma exploração sensorial com os diversos 

materiais e através de diversas brincadeiras. No fluir da imaginação e no contato com as obras 

de arte nascem as representações bidimensionais e construção de objetos tridimensionais. 

Vejamos a seguir os objetivos para cada faixa etária de acordo com o referencial: 

 

Objetivos 

 Crianças de 0 a 3 anos - garantir que as crianças sejam capazes de: 

• ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e 

materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e 

entrando em contato com formas diversas de expressão artística; 

• utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para 

ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação. 

 

Crianças de 4 a 6 anos - os objetivos da faixa etária de 0 a 3 anos devem ser 

aprofundados e ampliados, e garantindo que as crianças sejam capazes de: 

• interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas diversas obras 

artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) com as quais entrem em contato, ampliando 

seu conhecimento do mundo e da cultura; 

• produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem 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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De acordo com o referencial curricular nacional para educação infantil, 

A presença das Artes Visuais na educação infantil, ao longo da história, tem 

demonstrado um descompasso entre os caminhos apontados pela produção teórica e 

a prática pedagógica existente. Em muitas propostas as práticas de Artes Visuais são 

entendidas apenas como meros passatempos em que atividades de desenhar, colar, 

pintar e modelar com argila ou massinha são destituídas de significados (RCNEI, 

1998, p. 87). 

Muitas das vezes essas propostas pedagógicas são entendidas assim por falta de 

conhecimento por parte do educador, pois para ele a criança está pintando, desenhando, como 

se fosse um passatempo para ela. Quando um professor age assim está desvalorizando a 

criatividade e o fazer artístico dessa criança. De outro modo, entendemos que as crianças ao 

longo de suas vidas adquirem várias experiências, elas exploram, sentem , agem, refletem e 

elaboram sentidos de suas experiências e com isso criam significados sobre como se faz, o 

que é, para que serve e sobre outros conhecimentos a respeito da arte. Com isso a arte deve 

ser entendida como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, e onde a 

aprendizagem ocorre dentro dos seguintes aspectos, como mostra o RCNEI (1998, p.89): 

• fazer artístico — centrado na exploração, expressão e comunicação de produção 

de trabalhos de arte por meio de práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento 

de um percurso de criação pessoal; 

• apreciação — percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-o tanto aos 

elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando 

desenvolver, por meio da observação e da fruição, a capacidade de construção de 

sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte e de seus 

produtores; 

• reflexão — considerado tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar 

sobre todos os conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala, 

compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo 

professor e no contato com suas próprias produções e as dos artistas. 

A organização do trabalho em três eixos – fazer artístico, apreciação e reflexão – 

partiu da proposta de Ana Mae Barbosa, citada acima, e sua abordagem triangular. Essa 

abordagem orienta a organização dos conteúdos proposta pelo RCNEI como veremos a 

seguir: 
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O fazer artístico 

Crianças de 0 a 3 anos 

• Exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de diferentes 

texturas e espessuras, brochas, carvão, carimbo etc.; de meios, como tintas, água, 

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

parede, chão, caixas, madeiras etc. 

• Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando a 

produção de marcas gráficas. 

• Cuidado com o próprio corpo e dos colegas no contato com os suportes e 

materiais de artes. 

• Cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos produzidos 

individualmente ou em grupo. 

 

Crianças de 4 a 6 anos 

• Criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu próprio 

repertório e da utilização dos elementos da linguagem das Artes Visuais: ponto, linha, 

forma, cor, volume, espaço, textura etc. 

• Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para desenhar, 

pintar, modelar etc. 

• Exploração e aprofundamento das possibilidades oferecidas pelos diversos 

materiais, instrumentos e suportes necessários para o fazer artístico. 

• Exploração dos espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de 

seus projetos artísticos. 

• Organização e cuidado com os materiais no espaço físico da sala. 

• Respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e em grupo. 

• Valorização de suas próprias produções, das de outras crianças e da produção 

de arte em geral. 

 

Apreciação em Artes Visuais 

Crianças de 0 a 3 anos 

• Observação e identificação de imagens diversas. 
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Crianças de 4 a 6 anos 

• Conhecimento da diversidade de produções artísticas, como desenhos, pinturas, 

esculturas, construções, fotografias, colagens, ilustrações, cinema etc. 

• Apreciação das suas produções e das dos outros, por meio da observação e leitura de 

alguns dos elementos da linguagem plástica. 

• Observação dos elementos constituintes da linguagem visual: ponto, linha, forma, 

cor, volume, contrastes, luz, texturas. 

• Leitura de obras de arte a partir da observação, narração, descrição e interpretação de 

imagens e objetos. 

• Apreciação das Artes Visuais e estabelecimento de correlação com as experiências 

pessoais. 

 

No capítulo seguinte continuamos nossa busca em compreender o sentido da arte na 

educação infantil, agora a partir das reflexões de João Francisco Duarte Júnior (2012) que nos 

mostra o papel da arte para além das atividades cotidianas comumente realizadas em sala de 

aula. 

CAPÍTULO 2 - POR QUE ARTE-EDUCAÇÃO? 

Como vimos, as artes visuais estão muito presentes na educação infantil, mas as vezes 

acabam sendo vista como passatempo ou então como uma “disciplina de lazer” onde o 

professor vai junto com as crianças construir seus enfeites para comemorar a páscoa, ou fazer 

lembrancinhas para o dia das mães. Seria, como se a arte fosse só um momento de lazer para 

as crianças, quando na verdade ela é uma das áreas que contribui muito para o 

desenvolvimento na educação infantil. Isso ocorre porque a sociedade acabou criando um 

conceito de que a arte é para o lazer, para passar o tempo, etc.. Diferente disso, como 

podemos pensar em uma arte associada à educação? 

O livro “Por que arte-educação?” (DUARTE JÚNIOR, 2012) foi escrito para que se 

pudesse tentar responder a perguntas como: será que a arte na vida do homem não é algo mais 

do que simples lazer? Será que, espremida entre as disciplinas “sérias”, as aulas de arte não 

estariam relegadas a segundo ou terceiro plano pelo próprio sistema educacional?  
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O autor diz que as respostas devem necessariamente passar por um conflito básico em 

nosso estágio atual de civilização, que entre o “útil” e o “agradável”, isso seria:  

as coisas úteis, “sérias”, são aquelas que identificamos como maçantes, trabalhosas; 

em outros termos: são as obrigações que temos que cumprir, mais ou menos a 

contragosto, e que nos permitem sobreviver nas selvas de concreto e aço de nossas 

cidades. Já as agradáveis, prazerosas, são aquelas reservadas às nossas férias e 

feriados, isto é, as que guardamos para usufruir após terem sido cumpridas as nossas 

maçantes obrigações. (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.11) 

O autor quis dizer que as coisas que esperamos fazer seriam as mais prazerosas, como 

ir ao cinema, a um concerto, ouvir músicas, contemplar um quadro, etc., e a arte é uma das 

atividades mais prazerosas deste mundo. O útil e o agradável acabam refletindo em nossa 

organização mental, ou seja, na sociedade em que vivemos devemos separar os nossos 

sentimentos e emoções de nosso raciocínio e intelecção, há locais onde podemos nos 

expressar e a locais que devemos deixar de lado nossas emoções. 

Nas escolas não acontece diferente, ficamos “presos” dentro de quatro paredes, não 

podemos expressar nossas emoções para não atrapalhar no nosso desenvolvimento intelectual. 

Por isso é que existiriam os recreios e as aulas de arte, para poder ser o momento que temos 

para sermos “livres”, ou seja, seria a hora em que podemos expressar nossos sentimentos e 

emoções. Mas, talvez as emoções não atrapalhem nosso desenvolvimento intelectual, ao 

contrário disso. Por isso, alguns estudiosos propuseram uma educação baseada naquilo que 

sentimos, ou seja, a educação através da arte. 

Esta expressão – educação através da arte -, criada por Herbert Read em 1943, 

popularizou-se e chegou até nós. Posteriormente foi abreviada e simplificada para: 

arte-educação, mas seu espírito original continua vivo. É preciso dirimir dúvidas 

desde já: arte-educação não significa o treino para alguém se tornar um artista, não 

significa a aprendizagem de uma técnica, num dado ramo das artes. Antes, quer 

significar uma educação que tenha a arte como uma de suas principais aliadas 

(DUARTE JÚNIOR, 2012, p.12). 

Após a criação da lei 5.692/71, foi incluído no currículo pelo menos duas horas de aula 

de arte por semana. O termo arte-educação passou a ser empregado aqui no Brasil, e nesse 

momento também surgiram cursos de nível superior para formação do arte-educador. Para 

analisarmos o pensamento que fundamenta o termo arte-educação temos que ir por partes. 

Arte e educação têm um ponto em comum que é a criação de um sentido para as nossas vidas. 

Nesse sentido, destacamos alguns pontos abordados pelo autor que consideramos importantes 

em nossa argumentação. 
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2.1 Adestramento e aprendizagem 

Muitas pessoas já ouviram falar sobre experimentos realizados com ratos. Muitos 

psicólogos utilizam esse animal, pois acreditam que entre ratos e homens a diferença seja 

pequena. Há um experimento que pode nos auxiliar e servir como ponto de partida em nossas 

reflexões sobre as formas de aprendizado. Trata-seda caixa de Skinner: 

Deixando um rato sem beber durante 24 horas e colocando-o depois numa gaiola 

apropriada (conhecida como “caixa de Skinner”), ele certamente virá a “aprender” 

um novo comportamento. Nessa gaiola existe uma pequena alavanca que, quando 

pressionada, fornece uma gota de água. Apoiando-se na alavanca e recebendo a 

água, logo o animal estabelece a ligação entre uma coisa e outra e passa a acionar o 

mecanismo “propositalmente” para saciar sua sede. Vamos dizer, então que o rato 

“aprendeu” a pressionar a barra: ele adquiriu um novo comportamento (DUARTE 

JÚNIOR, 2012, p.15). 

 

Neste experimento só ocorreu um “adestramento” porque o rato necessitava de água, e 

ele mesmo o auxilia a resolver esse problema para sua sobrevivência. Se ele não estivesse 

precisando de água, esse “aprendizado” não iria ocorrer. O animal está sempre se adaptando 

ao meio ambiente para poder sobreviver, esse é o motor da sua “aprendizagem”, garantir a 

vida. Já nós, seres humanos, temos uma dimensão a mais em relação ao animal, essa 

dimensão simbólica que é a palavra. Através da palavra podemos, por exemplo, quando se 

fala “Antártida”, lembramos de uma região que não está no nosso alcance agora, mas 

podemos saber sobre ela sem ter ido. Portanto o homem tem consciência de outras dimensões 

e de outros tempos, ele tem uma consciência reflexiva que é pensar em si próprio. Essa é a 

grande diferença entre o homem e o animal, a consciência reflexiva, simbólica. 

O homem através da palavra organiza o real e atribui significados. Por exemplo: “vejo 

uma forma difusa em meio a neblina, não sei o que é, apenas algo vago, sem sentido. Alguém 

me diz ‘aquilo é uma árvore’ imediatamente a forma ganha um sentido, um 

significado”(DUARTE JÚNIOR, 2012, p.18). Através do nome adquire uma significação, ou 

seja, começa a fazer parte da estrutura conceitual. 

Para nós, seres humanos, tudo na vida tem que ter um sentido. Sonhar, ter nossos 

valores, casar, escrever, são alguns valores que faz manter a existência humana. Em nosso 

mundo tudo tem um nome e um valor, nas nossas experiências temos as simbolizações que 
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colocamos para poder explicitá-las a nós mesmos. A significação tem dois componentes, 

como afirma Gendlin, psicólogo norte-americano: 

Toda significação tem dois componentes: as experiências e os símbolos. Isto é: tudo 

o que experienciamos procuramos nomear,explicitar simbolicamente; e 

inversamente, todos novos conceitos que adquirimos, nós os compreendemos por 

referência a nossas experiências anteriores (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.20). 

Como foi escrito, o rato foi adestrado ou treinado a pressionar a barra para receber 

água, ele não saberá ensinar ou contar a outro rato como receber água. Por isso ela não recebe 

significação e não há símbolos que a representem. Com a aprendizagem humana é diferente, 

nós conseguimos transformar experiências em símbolos.  

A mente humana é seletiva, ou seja, ela só guarda o que for dita como importante para 

sua existência. O que for diferente dos valores, o que não for de uso no seu dia a dia, será 

esquecido. É assim que acontece nas escolas com as matérias em que o aluno tem que decorar 

para poder realizar alguma prova, depois de ter feito a prova será logo esquecido. 

A educação deve investir, portanto em conceitos (símbolos) que estejam em conexão 

com os indivíduos. Nada adianta transmitir significados que estejam distantes da vida dos 

educando. Não adianta decorar, isso não é aprendizagem. Decorar é o que acontece com os 

animais: “uma resposta fixa, sem criatividade, a um estímulo fixo. A campainha toca, os 

alunos se sentam e passam a escrever um sem-número de palavras, cuja significação não 

compreendem bem” (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.24). 

Isso ocorre em algumas escolas nos dia de hoje, elas estão mais para uma caixa de 

Skinner do que um lugar que deve ocorrer uma aprendizagem significativa. 

 

2.2 O artista e o espectador 

O autor João Francisco Duarte nos diz que devemos observar duas vias de acesso à 

arte, que se dá através do artista e do espectador, ou seja, na criação e na fruição das obras de 

artes, o que se assemelha à proposta de Ana Mae Barbosa citada anteriormente. 

O artista é aquele que cria, ele tem a capacidade de expressar o que certo grupo de 

pessoas sente, de determinada época e lugar e transforma em formas. Ele é considerado a 

antena que capta os sentimentos.  

O artista apreende-os e os devolve, em formas artísticas, para que as os demais se 

reconheçam naqueles símbolos. Nesse sentido é que se pode afirmar, com o poeta 
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Ezra Pound, que os artistas são antenas da raça. Antenas que captam aqueles 

sentimentos em que todos estão imersos, sem conseguirem, no entanto, torná-los 

evidentes (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.56). 

Quando o autor fala do espectador ele fala que é aquele que admira a obra de arte. 

Quando ele está admirando tal obra ele deixa seus sentimentos serem expressados através da 

interpretação dessa obra. “O espectador encontra, nas formas artísticas, elementos que 

concretizam – que tornam objetivos,perceptíveis – os seus sentimentos”(DUARTE JÚNIOR, 

2012, p.61). 
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2.3 Fundamentos da Arte-Educação 

Neste capítulo o autor vem abordando sob três postulados da civilização ocidental que 

são: a primazia da razão, do trabalho e a natureza infinita. O primeiro valoriza mais a razão, e 

deixa de lado os valores e as emoções. O segundo faz com que o lúdico fique apenas como 

uma atividade de lazer, que fique em segundo plano, só para quando tivermos tempo, e o 

terceiro diz que se deve sempre criar novos produtos para criar novas necessidades aos 

homens e assim poder vender mais produtos.  

Por isso muitos pensadores falam que esses caminhos estão levando a destruição da 

vida no planeta, pois assim estão deixando de lado os valores e emoções.  A dança, a festa, a 

arte, o ritual vão se afastando de nós e o trabalho vai tomando conta até ficarmos alienados.  

Foi por conta disso que começaram a surgir outras propostas que pensam na 

valorização na arte e no brinquedo. “A arte não possibilita apenas um meio de acesso ao 

mundo dos sentimentos, mas também o seu desenvolvimento, a sua educação” (DUARTE 

JÚNIOR, 2012, p.66). Ou seja, através da arte podemos nos expressar, usar nossa imaginação. 

Muitas vezes não vemos isso acontecer nas escolas, elas querem já oferecer o produto pronto, 

querem uma resposta pronta. “A escola hoje se caracteriza pela imposição de verdades já 

prontas, às quais os educandos devem se submeter” (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.72). 

Na arte-educação o aluno tem a liberdade de se expressar em todas as suas disciplinas, 

de elaborar seus sentidos em relação a cultura onde vive “Por isso, na arte-educação, o que 

importa não é o produto final obtido; não é a produção de boas obras de arte”  (DUARTE 

JÚNIOR, 2012, p.73). 

Através deste estudo compreendemos os objetivos de artes na educação infantil, o que 

buscamos relacionar com uma observação realizada em uma creche municipal do município 

de Angra dos Reis. A partir disso concluo o trabalho por meio de uma breve reflexão sobre 

minha formação como pedagoga. 
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CAPÍTULO 3 - REFLETINDO SOBRE MINHA FORMAÇÃO 

3.1 OBSERVAÇÃO NA CRECHE 

Em nosso município muitas vezes os espaços físicos das creches são casas ou outros tipos 

de estabelecimentos que foram alugados para a prefeitura, para servir de espaço para 

funcionar algum órgão. A creche municipal que visitei funciona em um local onde era uma 

pousada. As salas são todas climatizadas, tem televisão com aparelho de dvd e banheiro. Por 

serem pequenas não há muitos objetos ou móveis. Tem uma cozinha e dois refeitórios, sala 

dos professores, secretaria/diretoria, um parquinho com um espaço muito bom onde as 

crianças ficam para brincar, tomar sol, fazer atividades ao ar livre. 

A rotina se faz presente no cotidiano da creche. Ela deve ser elaborada com cuidado pois 

deve atender as necessidades da criança. De acordo com o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil( RCNEI): 

A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo 

didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina 

deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens 

orientadas. (BRASILIA, V.1, 1998, p.54) 

No berçário, onde estão crianças de um a dois anos de idade, a professora recebe as 

crianças e elas já vão se acomodando, ficam sentadas no tapete de e.v.a, um tapete 

emborrachado. A professora senta com elas e começam a cantar e dançar músicas infantis, e 

logo eles tentam imitar e cantar. Uma criança fica sentada observando a professora, a outra 

tenta dançar, bater palmas e assim vai. Através desse momento elas estão explorando e 

reconhecendo diferentes movimentos gestuais, de acordo com o conteúdo do fazer artístico de 

0 a 3 anos. 

Após receber as crianças e passar por esses momentos elas vão ao parque onde ficam ao ar 

livre. Nesse espaço ficam bem a vontade, mas sempre com as professoras em volta 

observando, com alguns brinquedos como escorregador, casinha, túnel. Elas brincam umas 

com as outras. No momento em que estão brincando, chegou outra turma da creche com 

crianças de dois a três anos, que também começam a interagir com outras crianças. 
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Nesse tempo em que ficam ao ar livre não há uma atividade pronta para ser feita, elas vão 

usar a imaginação para brincar, correr e pular.  

Podemos ver que o professor aqui neste relato está como um mediador das atividades, ele 

canta e estimula as crianças a cantarem também. Através das canções as crianças podem se 

autoconhecer, através da letra da música elas podem se identificar e assim expressar seus 

sentimentos. A atividade que realiza com as crianças de cantar fazer gestos, poderia ser mais 

aproveitada se ela utilizasse de materiais que pudessem usar a imaginação e fazer de conta 

que são instrumentos musicais, ou trabalhar com diversos papéis, de diferentes texturas para 

tocarem, apertar, amassar entre outros, de acordo com ritmo musical. Essas atividades são 

prazerosas para as crianças, pois elas se encontram, podem se expressar e irão guardar essa 

vivência, de acordo com o texto de  Duarte, ele diz que a mente humana é seletiva, ou seja, ela 

só guarda o que for dita como importante para sua existência. 

Outra turma por onde passei foi a de crianças de três a quatro anos. A professora estava 

realizando uma atividade com tinta, as crianças colocam o dedo na tinta vermelha e passam o 

dedo por cima do círculo desenhado na folha de papel de oficio. Com essa atividade elas usam 

o dedo para pintar, ao invés de usar o tradicional pincel, e com todo cuidado a professora 

explica que não pode colocar o dedo de tinta na boca, não pode encostar no amiguinho, como 

diz o referencial: “É preciso trabalhar com as crianças os cuidados necessários com o próprio 

corpo e com o corpo dos outros, principalmente com os olhos, boca, nariz e pele, quando elas 

manuseiam diferentes materiais, instrumentos e objetos”(RCNEI, pag.98). 

Cada criança fez a atividade de acordo com seu ritmo, o professor foi um orientador, sem 

interferir no fazer da criança. A atividade realizada, está de acordo com o referencial, no fazer 

artístico de crianças de 4 anos, pois ela utilizou a pintura sobre uma forma( que foi o círculo) 

que é um dos elementos da linguagem das artes visuais. 

3.2 AUTOAVALIAÇÃO 

Quando decidi estudar formação de professores, foi pensando na educação infantil. Meu 

interesse nessa fase da infância fez com que continuasse os estudos na educação. A 

caminhada nunca tem fim, pois sempre estamos em busca de melhoria, sempre estudando. 
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Quando entrei na universidade imaginava que estaria ali para aprender mais um pouco 

sobre a educação: ler textos, fazer trabalhos e provas para, então conseguir tirar boas notas. 

Pensava assim, pois até na formação de professores alguns professores que eu tive falavam 

isso. Mas foi tudo diferente do que eu pensava. 

No primeiro dia de aula fiquei um pouco perdida, era tudo novo para mim, levei um susto 

com a quantidade de períodos. Antes de entrar para a UFF estava cursando letras em uma 

faculdade particular, as aulas eram semipresenciais e eram sete períodos apenas. Na primeira 

semana de aula fiquei muito preocupada se conseguiria cursar a faculdade, pois também 

queria continuar cursando letras, mas depois de um tempo tranquei a graduação em letras e 

me dediquei somente à pedagogia. Era correria estudar de segunda á sexta, textos para ler, 

mas tinha que continuar, pois sabia que era uma oportunidade que eu tive de estar ali. Quantas 

pessoas que gostariam de ter uma oportunidade e não tiveram a chance? 

Cada disciplina é relevante na nossa formação. Na minha opinião, algumas deveriam  ter 

uma continuação e outras poderiam existir. No caso das artes, principalmente com a alteração 

da LDB, como foi citado anteriormente, temos quatro linguagens obrigatórias: artes visuais, 

dança, música e teatro. Na grade curricular da graduação de pedagogia do IEAR em 2015 

passou a ser obrigatório a disciplina de Educação Musical, o que representou um grande 

avanço para nós estudantes.  

Como neste trabalho venho abordando sobre as artes visuais na educação infantil, vejo 

que na minha formação como pedagoga essa temática deveria ser mais abordada. Estudei um 

período da disciplina de arte educação, no primeiro dia de aula, ficava imaginando como 

seria, não imaginava que seria umas das melhores vivências dentro da universidade. O 

professor nos levava a expressar nossos sentimentos, seja através da dança, da música, da 

pintura. Mas vejo que no cotidiano das escolas está faltando um pouco disso. Parece não 

haver preocupação com os sentimentos de seus alunos. Duarte  nos diz:  

Educar os sentimentos, as emoções, não significa reprimi-los para que se mostrem 

apenas naqueles (poucos) momentos em que nosso “mundo de negócios” lhes 

permite. Antes, significa estimulá-los a se expressar, a vibrar diante de Símbolos que 

lhes sejam significativos. Conhecer as próprias emoções e ver nelas os fundamentos 

de nosso próprio “eu” é a tarefa básica que toda escola deveria propor, se elas não 

estivessem voltadas somente para a preparação de mão de obra para a sociedade 

(DUARTE JÚNIOR, 2012, p. 67). 
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Como futura pedagoga vejo que devo agir diferente, assim como me ensinaram na 

universidade, pois nossos alunos precisam sonhar, ter essa liberdade, fazer diferente, seja 

dentro de sala ou fora dela. Acredito que é também por meio da arte que podemos mudar isso.  

Ora a arte se constitui num estímulo permanente para que nossa imaginação flutue e 

crie mundos possíveis, novas possibilidades de ser e sentir-se. Pela arte a 

imaginação é convidada a atuar, rompendo o estreito espaço que o cotidiano lhe 

reserva. A imaginação é algo proibido em nossa civilização racionalista, que 

pretendeu bani-la do próprio campo das ciências, por ver nela uma fonte de erros no 

processo de conhecimento da “realidade”. Devemos nos adaptar às “coisas como 

são”, à “realidade” da vida, sem perdermos o nosso tempo com sonhos e visões 

utópicas (DUARTE JÚNIOR, 2012, p.67-68). 

Eu vejo que não posso esperar alguém começar a fazer alguma coisa para mudar nossa 

educação, deve começar por mim. Através desse trabalho, das leituras, percebo ainda mais o 

quanto nossas crianças precisam dessa arte. Elas precisam sonhar, ter contato com outras 

culturas, conhecer suas emoções. Sabemos que em alguns casos crianças não podem ter esse 

hábito de ir ao cinema, teatro, etc, mas posso utilizar dos recursos que estão ao meu alcance, 

seja em uma escola/creche pública ou particular.  

Nunca estamos totalmente prontos para tudo, cada dia é uma nova descoberta, por isso 

devo valorizar o que cada criança fala, cria, pensa, sente, etc.  Mas preciso de apoio, seja no 

local de trabalho, na faculdade, na reunião de professores. Vejo que a falta de disciplinas na 

grade curricular da universidade, voltada para a arte, faz com que eu tenha um pouco de 

insegurança na questão de levar os alunos a vivenciar uma arte que não fique só na pintura do 

desenho, no rabisco, mas que eu possa trabalhar com as emoções, como o autor Duarte Júnior 

diz.  

De uma forma ou de outra, na creche as crianças em todo tempo estão vivenciando a 

música, teatro, dança, artes visuais, e quando chegam ao ensino fundamental sentem a falta 

dessas vivências e experiências. Por isso o autor Duarte Júnior fala que a educação deve 

investir em símbolos que estejam ligados aos seus alunos, pois se não for da sua vivência não 

terá importância na sua vida, não adianta fazer o meu aluno decorar os conteúdos para realizar 

a prova, pois assim que terminar não lembrará e não terá sentido para sua vida, em muitas 

escolas hoje em dia, infelizmente acontece isso. 
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Portanto, agora, com o fim da graduação, devo continuar a estudar e a pesquisar. Não é 

porque estou concluindo a graduação que devo parar por aqui. Pelo contrário, agora é que 

preciso ir mais além, pois as dificuldades que passei, os medos, as dúvidas, entre outros, me 

mostraram que sou capaz de seguir em frente e lutar por uma arte-educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as leituras, idas à creche, reflexões, vejo que há muito para ser feito no 

campo das artes visuais. Creio que estamos caminhando para a melhoria desse tema, apesar de 

muitos que acham que por ser arte não significa nada. Pelo contrário, sem ela não 

conseguiremos um melhor desenvolvimento dos alunos. Mas para isso, é preciso salientar que 

os professores que já estão atuando na educação infantil vão precisar de uma formação 

continuada para debater as diversas linguagens artísticas.  

A realização deste trabalho me ajudou muito para a reflexão sobre minha formação 

como pedagoga. Penso que nunca estamos pronto para tudo na vida, vamos conquistando aos 

poucos, e assim também é na vida das crianças. Com a música, o teatro, a dança e as artes 

visuais podemos fazer uma educação que tenha um maior sentido e prazer, na vida das 

crianças. Não estamos educando animais, que são treinados para fazer algo, mas estamos 

educando seres humanos que tem sentimentos, que guardam o que for de importância na vida 

delas. Por isso a arte tem papel de grande importância na educação desses alunos e quando 

aplicada da maneira correta, a aprendizagem será mais prazerosa. Por tudo o que foi dito, 

acreditamos na importância da arte, na arte como algo potente e transformador. 
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