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RESUMO 
Desde os primórdios da civilização a arte esteve presente como forma de expressão 

cultural desempenhando papel fundamental quer seja na religião, na vida social e 

cultural e até mesmo para a sobrevivência do homem. Como hoje, as crianças são 

estimuladas desde muito cedo, pois se sabe que do nascimento até por volta dos 

seis anos de idade importantes conquistas físicas, cognitivas e sócio afetivas são 

adquiridas pelas crianças a arte deve ser compreendido como instrumento 

pedagógico de relevância que amplia a relação dessas com o mundo. Dessa forma, 

este trabalho foi idealizado como uma busca pessoal que propõe valorizar e explorar 

a contribuição da arte durante a primeira infância para o desenvolvimento global da 

criança e reconhecer a infância com um período com suas características próprias, 

as quais precisam ser respeitadas de acordo com suas especificidades. O presente 

trabalho, teve por objetivo, através de uma revisão bibliográfica descrever, 

caracterizar e verificar os conceitos sobre desenvolvimento infantil e sobre a arte 

como estratégia facilitadora no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia 

utilizada nessa pesquisa é o método descritivo, onde recorreu-se à autores e 

materiais disponíveis sobre desenvolvimento humano, aprendizagem e arte-

educação em artigos, livros, plataformas de busca do tipo google acadêmico e scielo 

em um intervalo entre os anos de 1990 a 2018. Espera-se que esse trabalho sirva 

como reflexão aos professores para um melhor entendimento de como a arte pode 

facilitar a aprendizagem infantil e que possa suscitar novas discussões que 

propiciem novos modos de pensar no campo da arte-educação. 
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ABSTRACT  

From the beginnings of civilization, art was present as a form of cultural expression 

playing a fundamental role in religion, social and cultural life and even the survival of 

man. Like today, children are encouraged from an early age, it is known that from 

birth to about the age of six major physical achievements, cognitive and affective 

partner are acquired by children art should be understood as an educational tool of 

relevance that extends the relationship with the world. Thus, this work was conceived 

as a personal search that proposes to value and explore the contribution of art during 

early childhood to the overall development of the child and to recognize childhood 

with a period with its own characteristics, which need to be respected according to 

their specificities. The objective of this work was to review, characterize and verify the 

concepts about child development and about art as a facilitating strategy in the 

teaching and learning process through a bibliographic review. The methodology used 

in this research is descriptive method, which appealed to the authors and materials 

available on human development, learning and art education in articles, books, 

search platforms academic google type and scielo in a range between the years 

1990 to 2018. It is hoped that this work will serve as a reflection to teachers for a 

better understanding of how art can facilitate children's learning and that can provoke 

new discussions that foster new ways of thinking in the field of art education. 

 

KEY WORDS: art-education, child, development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar em aprendizagens na educação infantil significa pensar em 

desenvolvimento e o desenvolvimento adequado na infância é que permitirá muitas 

aprendizagens futuras não só escolares, mas para a vida.  

A arte está presente em todas as culturas e pode ser usada como fator 

determinante em vários aspectos para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e 

motor. 

A educação Infantil teria bons resultados se nós compreendêssemos o 

mundo artístico das crianças, desta maneira faríamos parte deste mundo infantil. 

Desde os primórdios da civilização a arte esteve presente como forma de 

expressão cultural desempenhando papel fundamental quer seja na religião, na vida 

social e cultural e até mesmo para a sobrevivência do homem. Através da atividade 

criadora o ser humano busca representar suas experiências coletivas ou individuais. 

Como hoje, as crianças são estimuladas desde muito cedo, pois se sabe 

que do nascimento até por volta dos seis anos de idade importantes conquistas 

físicas, cognitivas e sócio afetivas são adquiridas pelas crianças a arte deve ser 

compreendido como instrumento pedagógico de relevância que amplia a relação 

dessas com o mundo. 

Desta forma, este trabalho foi idealizado como uma busca pessoal que 

propõe valorizar e explorar a contribuição da arte durante a primeira infância para o 

desenvolvimento global da criança e reconhecer a infância com um período com 

suas características próprias, as quais precisam ser respeitadas de acordo com suas 

especificidades. No desenvolvimento da pesquisa foram consultadas ideias de 

teóricos como: Piaget (1990), Vygotsky (1998), para a compreensão do 

desenvolvimento infantil nos seus aspectos cognitivo, físicos, social e emocional. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, na Lei de Diretrizes e Bases e 

textos de autores ligados a arte educação como Barbosa (2002) e Ferraz e Fusari 

(2009) a contribuição e importância da arte no desenvolvimento infantil em âmbito 

educacional. 

No reconhecimento da arte como meio de aprendizagem foram 

consultados novos paradigmas para a educação infantil como os estudos de Lima 

(2010) e Relvas (2010). 
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Esta monografia se estrutura em três capítulos. O primeiro trata do 

desenvolvimento social e emocional, das habilidades motoras e do desenvolvimento 

cognitivo das crianças. O segundo capítulo aborda breve relato do contexto histórico 

da infância e da educação infantil e o papel do professor. O terceiro capítulo aborda 

a importância da arte no espaço educativo como forma de aprendizagem e os 

estudos que as neurociências nos trazem. 

A metodologia utilizada para esta pesquisa foi bibliográfica, fundamentada 

por teóricos que estudam e pesquisam sobre o assunto abordado. 
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1 ARTE E DESENVOLVIMENTO 

 

1.1 A Arte e o Desenvolvimento Infantil da criança de 2 aos 6 anos 

 

Os estudos da Psicologia do Desenvolvimento Infantil nos mostram que 

na etapa compreendida do nascimento aos seis anos, a criança é marcada por 

contínuas aquisições em termos de desenvolvimento motor, físico, cognitivo, afetivo 

e social. 

Para Piaget (1990), o desenvolvimento humano é influenciado por 

diversos fatores que são: a hereditariedade - fator genético; o crescimento orgânico - 

constituição física; a maturação neurofisiológica – padrões do comportamento e o 

meio social que influencia os padrões de comportamento. Além desses fatores, o 

desenvolvimento humano é abordado por quatro aspectos: o aspecto físico-motor; o 

intelectual; o afetivo-emocional e o social. Esses aspectos se articulam, assim sendo 

não encontramos exemplo de um só. Entretanto, pode-se estudar o desenvolvimento 

global a partir da ênfase de um desses aspectos. 

Piaget dá ênfase ao desenvolvimento intelectual e divide o 

desenvolvimento humano por períodos e destaca a questão de que cada período é 

caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer nas diferentes 

faixas etárias. São eles: 1º período: Sensório-Motor - 0 a 2 anos; 2º período: Pré-

Operatório - 2 a 6 anos; 3º período: Operações Concretas - 7 a 11 ou 12 anos; 4º 

período: Operações formais 11 ou 12 anos em diante. 

As crianças analisadas em questão estão no 2º período: Pré-operatório. 

Nesse período a criança desenvolve a função simbólica ou representativa, começa a 

compreender o símbolo. Por exemplo, um pedaço de pau é um cavalo, é a idade do 

faz de conta. Quando adquire a linguagem predomina a irreversibilidade do 

pensamento, sabe pensar de um modo, mas não do modo reverso (PIAGET, 1990).  

Compreender o processo de formação do conhecimento da arte neste 

período tão rico para as crianças pressupõe um aprofundamento em seu mundo 

expressivo a fim de tornar a educação infantil mais criativa, interativa, lúdica e aberta 

a imaginação (FERRAZ; FUZARI, 2009). 

A criança inicia seu desenvolvimento através da observação, ou seja, por 

uma enorme curiosidade por tudo que a cerca. Observando fará comparações e os 
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passos seguintes são imitar, experimentar e vivenciar. A criança é criadora por 

excelência e sua criatividade se evidencia pelos diversos meios de expressão.  

Relata Ferraz e Fuzari (2009, p. 85):  

 

Ao acompanhar o desenvolvimento expressivo e comunicativo da criança 
percebe-se que ele resulta das elaborações de sensações, sentimentos e 
percepções vivenciadas intensamente. Por isso, quando ela desenha, pinta, 
dança e canta, o faz com vivacidade e muita emoção. 

 

Desde muito cedo a arte adquire grande importância na vida de uma 

criança. Além das experiências perceptivas que a arte permite são também 

importantes os aspectos através dos quais as artes ajudam na formação da imagem 

para a mediação do pensamento humano.  

Segundo Vygotsky (1996, p. 108) “a formação de uma personalidade 

criadora projetada no amanhã se faz pela imaginação criadora encarnada no 

presente”. 

Nesta ótica, a arte permite experiências significativas para as crianças, 

sobretudo na formação de imagens, pela riqueza de possibilidades que ela oferece 

nas suas diversas manifestações. O processo pelo qual essas representações se 

formam e ganham sentido constitui o conteúdo mais expressivo da aprendizagem da 

vida humana. 

No processo de aprendizado e desenvolvimento da percepção de mundo 

da criança a arte é uma ferramenta para a sua imaginação. A imaginação pode ser 

vista como propulsora de novos sentimentos que em associação à memória e ao 

pensamento, colaboram para que o homem deixe sua marca no mundo e acima de 

tudo mostre o potencial criador que o diferencia de outros animais (VYGOTSKY, 

1998). 

A arte em geral representa formas de atividade criadora do homem como 

possibilidade de se comunicar com o mundo a sua volta. Decorre daí a necessidade 

de estar presente na formação infantil não só como ação motora e física, mas como 

na expressão do sentir e do querer. Como dizem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997, vol. 6 p.19): 

 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem 
limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos 
objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações 
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musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da 
vida.  

  

A história nos mostra que não há povo que não se expresse e não busque 

manifestações culturais. Segundo Zavalloni (2012), ao observarmos uma criança do 

seu primeiro ano de vida até a idade adulta podemos constatar que as experiências 

representativas das crianças são as experiências da própria humanidade, quando 

rabisca, faz círculos, cruzes, linhas até chegar a uma representação definitiva do 

desenho. 

Podemos perceber que, conhecer o período do desenvolvimento infantil 

em que a criança se encontra é importante para observarmos suas tendências e 

aptidões que se manifestam gradualmente e que são diferentes em cada criança. 

  

1.2  A Arte e o desenvolvimento social e emocional da criança 

 

Desde pequena a criança participa de práticas culturais e sociais com 

seus pais, familiares e do meio em que vive. Progressivamente ela se descobre e 

descobre o mundo que lhe apresentam quer seja do adulto ou das outras crianças 

com as quais convive no seu dia-a-dia.  

A criança como sujeito ativo e agente do seu processo de 

desenvolvimento se estrutura pelas experiências adquiridas em interação com o 

outro. Assim, inserida num meio afetivo e cultural a criança desenvolve a sua 

socialização (FERRAZ; FUZARI, 2009). 

As crianças que tem contato com a arte, além do fazer artístico, 

melhoraram a comunicação e interação. Quando no processo das linguagens 

artísticas como cantar e interpretar em coletividade, a criança sente-se pertencente 

ao grupo e adquire consciência de que seus conhecimentos são importantes. Ela 

entende a necessidade de cooperarem mutuamente, torna-se mais comunicativa e 

convive com regras de socialização. A criança aprende a ter disciplina, a respeitar o 

tempo e a vontade do outro, a escutar e interagir com o seu grupo (LIMA, 2010).  

Outro fator que marca profundamente o processo de desenvolvimento é a 

emoção. Vygotsky (1998) em diversos momentos de seus estudos associa o 

processo de desenvolvimento e comportamento ao processo interativo entre o 

organismo e as emoções. Segundo ele, as emoções regulam internamente o nosso 
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comportamento e que associadas aos estímulos do meio externo podem levar o 

homem a inibir ou exteriorizar suas emoções. 

Por esta razão é importante oferecer muitas experiências artísticas a fim 

de auxiliar as crianças a desenvolverem suas percepções pessoais, principalmente 

se queremos ampliar as suas leituras de mundo. 

 

1.3 A Arte e o desenvolvimento da habilidade motora 

 

A base para toda aprendizagem é a motricidade. Quando motricidades 

globais e finas são bem trabalhadas potencializam o processo de aprendizagem. 

Sobre isto, Fonseca (2000, p.286) diz: "A atividade mental absorve a atividade 

motora, isto é, transforma-se em psicomotricidade que serve como base para todas 

as aprendizagens humanas". 

As atividades de artes realizadas em sala de aula colaboram nessas 

aprendizagens, pois, auxiliam no desenvolvimento de diversos sistemas cerebrais 

responsáveis pela aquisição de certas habilidades, percepções, movimentos e 

comportamentos. 

Segundo Vygotsky (1998, p. 27) no início do desenvolvimento infantil, a 

percepção: 

 
 [...]está ligada imediatamente à motricidade, que constitui apenas um dos 
momentos do processo sensório motor integral e que, somente 
paulatinamente, com os anos, começa a adquirir uma notável 
independência e a libertar-se dessa conexão parcial com a motricidade. 

 
Em decorrência disso os processos mentais adquiridos e desenvolvidos 

com as atividades pedagógicas em arte auxiliam funções posteriores dos 

movimentos mais amplos e dos movimentos mais finos, como os movimentos 

circunscritos das mãos, dedos e punhos tão importantes da escrita. 

  

1.4 A Arte e o desenvolvimento cognitivo 

 

O trabalho com arte na educação infantil tem papel fundamental no 

desenvolvimento cognitivo, pois neste período ocorre uma intensa atividade, que 

permite à criança realizar várias aprendizagens. Neste período, segundo Piaget 
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(1990), criança desenvolve a função simbólica, quando começa a entender os 

símbolos a sua volta e sua linguagem aumenta gradualmente. 

Os símbolos representam a capacidade que todo ser humano tem de 

representar mentalmente as percepções, sentimentos, intuições, ideias e vivências. 

Como nessa etapa sua imaginação flui intensamente, quanto mais rica e 

diversificada a interação da criança com o meio ambiente, melhor a fixação na sua 

mente. 

Para Vygotsky (1998, pg. 18) o que valoriza a atividade criadora são a 

imaginação da criança e o domínio da realidade: 

 
[...]quanto mais veja, ouça e experimente, quanto mais aprenda e assimile, 
quanto mais elementos da realidade disponha em sua experiência, tanto 
mais considerável e produtiva será, como as outras circunstâncias, a 
atividade de sua imaginação.  

 
Nesse processo de criação quando intercalamos imaginação e realidade, 

emoção e cognição, reconstruímos e redescobrimos o mundo e deixamos nossas 

marcas de como nos relacionamos com os materiais, com o espaço, com as 

linguagens e com a vida.  

Nesse sentido, para consolidação do desenvolvimento da função 

simbólica e da imaginação é preciso que a criança exercite diariamente o seu 

cérebro em formação e isto é possibilitado pelas vivências artísticas. 

Lembramos, para completar que todo trabalho pedagógico com o 

desenvolvimento da imaginação, percepção e observação deve estar vinculado a um 

caráter lúdico, pois são fundamentais para o processo de amadurecimento da 

criança.  
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2 A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1 Breve relato do contexto histórico da infância e da criação da educação 

infantil 

 

Para entender o momento atual que a criança ocupa na educação infantil 

precisamos situar o panorama histórico social da infância. Abordar como a criança 

era vista em séculos anteriores (OLIVEIRA, 2010). 

A criança até o final do século XVII era vista como um adulto em 

miniatura, inclusive realizava atividades e trabalhos iguais aos. Não existia nenhum 

tipo de registro do que a criança fazia, de como a criança aprendia. Os próprios 

retratos e gravuras daquela época apresentam crianças com feições de adultos. 

Nessa época as crianças foram muito negligenciadas pelas famílias, as 

crianças viviam em situação de abandono e marginalização, sendo que algumas 

crianças roubavam e isso se torna um incômodo para a sociedade. A infância só 

começa a receber atenção quando passa a ser um problema social (OLIVEIRA, 

2010). 

Somente no Renascimento é que ocorrem mudanças significativas de 

assistência à infância com a criação de políticas compensatórias para suprir 

deficiências em saúde e educação (OLIVEIRA, 2010). 

Oliveira (2010) ainda destaca que essas mudanças ocorreram logo após 

as contribuições trazidas pelo pensador Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 

chamando a necessidade de a criança não ser mais tratada como um adulto em 

miniatura. Considerava que as crianças tinham ideias próprias, diferentes das dos 

adultos e aprendiam já a partir do nascimento. Sendo assim, a criança precisava de 

uma educação na qual deveria ter liberdade para viver e aproveitar o que esse 

período de descoberta lhe proporcionava. 

Ainda em Oliveira (2010), um dos pioneiros a defender os propósitos da 

Educação Infantil foi Froebel (1782-1852) que vê a etapa da infância como uma fase 

importante e decisiva na formação do ser humano. Assim ele cria uma instituição 

com o intuito de proteger a criança, os chamados jardins da infância e desenvolve 

um material pedagógico que proporcionava recorte, tecelagem, pintura, bordado e 

atividades de dramatização e expressão. 

 



18 

Levando-se em conta as concepções dos autores citados a infância torna-

se a fase mais importante na vida do ser humano, pois é nessa fase que ela 

constituirá o alicerce para toda sua vida. 

Com as exposições das ideias de Froebel e Rousseau, são criadas no 

final do século XVII, na Europa, as primeiras instituições escolares, que, atendiam 

crianças de zero aos seis anos. Assim, a criança começa a ter um tratamento 

diferenciado (OLIVEIRA, 2010). 

No Brasil as primeiras instituições foram chamadas de creche e tinham a 

função de assistencialismo cuja função era proteger a criança do trabalho que o 

sistema capitalista ditava, sem o cunho educativo (OLIVEIRA, 2010). 

Somente a partir da Constituição de 1988 na qual temos promulgado os 

direitos do cidadão é que a criança se torna um sujeito de direitos. Define-se como 

direito específico da criança de 0 a 6 anos de idade e dever do Estado o 

atendimento em creche e pré-escola. No seu artigo 227 (BRASIL, 1988) define: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar comunitário. 

 

Depois da Constituição de 1988 outras Leis vieram como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases, tudo colaborando para que 

tenhamos outra visão da criança. 

A Lei de Diretrizes e Bases Nº 9394/96 no seu Artigo 29 (1996, p.17) 

acentua esses direitos: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação Básica, tem como 
finalidade desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 

 

Com a implantação do Referencial Curricular Nacional (RCNEI), 

documento que tem em sua constituição conceitos inerentes ao desenvolvimento 

integral das crianças se propõe a guiar e fundamentar a prática pedagógica em nível 

nacional, definindo um novo rumo para o desenvolvimento infantil na escola. 

De acordo com o RCNEI (BRASIL, 1998) a criança deverá ser atendida 

como um ser completo que observa, sente e pensa o mundo que a cerca e deverá 
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ser compreendido e executado pelos profissionais da Educação Infantil. Tais 

considerações pressupõem a trabalhar com conceitos em sala de aula que leve em 

conta o reconhecimento e valor de cada etapa do processo de desenvolvimento da 

criança.  

Desse modo, os professores da Educação Infantil devem utilizar de 

acordo com o Referencial Curricular Nacional uma gama de possibilidades didáticas 

metodológicas adequadas a cada faixa etária, para que os objetivos propostos 

sejam alcançados. 

Sabendo-se que desde que nasce a criança necessita de cuidados, 

atenção e carinho para ter um desenvolvimento saudável faz-se necessário ter em 

mente a existência dos meios pelos quais é possível atingir o objetivo de liberdade 

de expressão das crianças. Assim é necessário que a criança consiga expressar-se 

livremente para que haja um melhor desempenho no seu desenvolvimento 

(FERRAZ; FUSARI, 2010). 

O ensino de arte tem papel fundamental, visto que a prática educativa 

reside no fato da capacidade de experienciar de cada um envolvendo tanto os 

aspectos cognitivos, sensíveis quanto culturais. Assim, através das atividades com 

arte é possível que a criança desenvolva emoções, habilidades e a imaginação 

criativa. 

 

2.2 A trajetória da Arte na Educação Infantil 

 

No Brasil, no que se refere a arte, nos vários momentos de revisão dos 

parâmetros curriculares educacionais procurava-se conciliar e sintetizar correntes de 

pensamentos diversas no que resultou em concepções muito imprecisas. 

O sistema educacional ao longo dos anos, tem se posicionado sobre a 

necessidade da inclusão da arte no ambiente educacional de maneira mais efetiva. 

Desde a Reforma Educacional de 1971, a lei 5692, determina que a disciplina de 

Educação Artística deva fazer parte dos currículos escolares (BRASIL, 1971). 

Mas apesar desta reforma educacional a disciplina de Educação Artística 

ainda não se afirmou como disciplina plena para se impor com a devida importância.  

Na prática e também na História a arte está sendo relegada a segundo plano. 

Barbosa (2002, p. 13) destaca: 

 



20 

A principal dificuldade para a realização deste trabalho foi a ausência de 
fontes de informação, uma vez que não há nenhum estudo sobre a 
evolução do ensino da Arte na escola primária e secundária no Brasil, nem 
sequer um estudo mais geral sobre ensino da Arte em nível superior no 
século. 

  

Foi na década de 70 que houve uma maior valorização e conscientização 

dos profissionais da educação artística embasados por contribuições pedagógicas 

da escola nova e libertadora. Essa nova visão trata o ensino de arte como pesquisa 

e invenção (BARBOSA, 2002). 

As autoras Ferraz e Fusari (2009) nos dizem que educadores brasileiros a 

partir da década de 80 acreditam que a escola tem papel específico com relação a 

mudanças nas ações sociais e culturais e se esforçam em conceber e discutir teorias 

e práticas educacionais para essa nova realidade que emerge. 

Ainda nessa década as atividades estiveram mais voltadas a recreação e 

técnica do que propriamente às articulações com a arte, cultura estética. Priorizavam 

apenas questões emocionais, afetivas, psicológicas e nas etapas do 

desenvolvimento da criança. Na década de 90 ocorre uma abordagem mais 

contextualizada e o ensino de artes na educação infantil deixa de ser tratada como 

atividade prática e de lazer, e passa a ato reflexivo (FERRAZ; FUSARI, 2009). 

Vivemos um tempo de mudanças na educação brasileira, reflexo do 

próprio movimento transformador dos tempos e contextos na qual nossa sociedade 

se insere e com o desenvolvimento de novos estudos e documentos vemos surgir a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que já em sua terceira versão publicada, 

coloca a importância das várias linguagens de expressão da arte: dança, música, 

artes visuais, teatro e artes integradas (BRASIL, 2017). 

Observando essa breve trajetória vemos que a arte já faz parte da 

realidade das escolas, mas, ainda não recebeu a devida atenção. Muitas instituições 

de ensino tem uma visão equivocada de arte esquecendo-se de quão ricas são as 

possibilidades da disciplina. 

É preciso entender que a arte não se resume tão somente a desenhos e 

pinturas, precisamos conhecer a nossa própria história e de outras culturas. 

Precisamos conhecer os processos das linguagens artísticas. 
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2.3 O papel do professor 

 

Historicamente a formação de professores na educação infantil tem sido 

muito escassa e praticamente inexistente. Segundo Oliveira (2010) uma série de 

fatores estão associados, mas, principalmente a visão de assistencialismo que ainda 

persiste nas instituições de ensino infantil.  

Hoje em dia, de acordo com o RCNEI é esperado que o professor seja um 

profissional polivalente, tem que dar conta das funções de assistência à criança as 

quais envolvem cuidados da integridade física e emocional bem como das funções 

da aprendizagem. Ser polivalente é saber trabalhar conteúdos diversos em qualquer 

tipo de ação (BRASIL, 1998). 

O professor de hoje, deve participar da criação da proposta pedagógica, 

executar o seu planejamento, comprometer-se com a aprendizagem dos alunos e 

buscar meios de resolver suas dificuldades. O convívio com a arte nas suas diversas 

manifestações pelos alunos é um fator importante na ação do professor, como 

sujeito vindo desse processo cultural. 

É fundamental que o professor veja a arte na educação com dupla 

função: a de área de conhecimento, ou seja, uma disciplina tão importante quanto 

qualquer outra com estabelecimento de objetivos claros, escolha de conteúdos 

coerentes e planejamento adequado e, a de ação didática, ou seja, ao uso do 

encantamento, ludicidade e vivacidade da linguagem da arte, na busca de inovação 

da prática de ensino, propondo ações que saiam do tradicional e desperte o desejo 

de aprender (BRASIL, 1997).  

São estratégias didáticas que fazem uso de diferentes linguagens 

possibilitando o crescimento humano pela educação. Conforme afirma Barbosa 

(2002, p.108) “(...) o que realmente fica na memória são aqueles momentos de 

aprendizado nos quais de certa forma o aprendiz toma conta de seu aprendizado, 

em que as aulas não são apenas expositivas, mas participativas”. 

Os professores da educação infantil precisam ter uma cultura de 

desenvolver estratégias didáticas que desenvolvam na criança o gosto por diversas 

manifestações artísticas, dentro e fora da escola. Precisam incentivar a criatividade, 

estimular a imaginação, aguçar a percepção. 

O professor como mediador precisa criar um processo de aproximação 

das crianças com a cultura da arte. Sua tarefa é dar condições para que a criança se 
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exprima livremente, desenvolvendo todas as suas potencialidades. Estas condições 

dizem respeito à organização adequada de espaços, a disposição de materiais e 

instrumentos de trabalho e, além do mais, a criação de um clima de empatia, de 

confiança e solidariedade. 

O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 93) coloca a importância de o professor 

oferecer diversos meios através dos quais haja possibilidade da criança se 

expressar: “Enquanto desenham ou criam objetos também brincam de “faz-de-conta” 

e verbalizam narrativas que exprimem suas capacidades imaginativas, ampliando 

sua forma de sentir e pensar sobre o mundo no qual estão inseridas”. 

Os professores precisam entender que as crianças são capazes, são 

criadoras, são sujeitos de sua própria aprendizagem e que através da arte a criança 

tem a capacidade de criar e recriar individualmente maneiras expressivas unindo a 

percepção, imaginação e sensibilidade, sendo observadas nas leituras simbólicas da 

interação com outras crianças e com os adultos a sua volta. 

Todo ensino deve ser desafiador enriquecido de atividades lúdicas onde 

as aulas sejam dinâmicas, divertidas, ricas em conteúdo concreto e visual para 

deixar a criança envolvida e possibilitar o aprendizado.  
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3 RECONHECIMENTO DA ARTE COMO MEIO DE APRENDIZAGEM 

 

3.1 Arte e Neurociência 

 

Com cerca de trinta anos de existência, a neurociência é relativamente 

recente e o seu nome sugere o estudo cerebral, mas com o objetivo de integrar a 

sua estrutura, a função do sistema nervoso e as suas relações mentais e 

comportamentais. 

Os avanços tecnológicos, o estudo de indivíduos com lesões cerebrais 

específicas e a aplicação de estruturas psicológicas cognitivas permitiram novas 

técnicas de observação que foram fundamentais ao aparecimento da neurociência, 

uma disciplina dedicada ao sistema neural mais complexo, associado às funções 

mentais superiores: linguagem, memória, atenção, consciência, representações 

mentais, entre outras e que traz contribuições importantes para a pedagogia e seu 

campo de ação, a educação escolar (LIMA, 2010). 

A neurociência trouxe-nos o entendimento de que experiências positivas 

contínuas vivenciadas pela criança através dos sentidos estão estreitamente ligadas 

ao desenvolvimento do pensamento. Essas experiências pressupõem o 

fortalecimento e aumento da durabilidade das sinapses (COSENZA; GUERRA, 

2011). Isso significa que, a qualidade da estimulação sensorial de crianças ajuda a 

determinar circuitos neuronais extremamente importantes para as habilidades de 

raciocínio e regulação das funções corporais futuras assim, um corpo de 

conhecimentos que traz contribuições importantes para a pedagogia e seu campo de 

ação, a educação escolar (LIMA, 2010). 

Sabemos que, do nascimento até por volta dos sete anos, a formação e 

desenvolvimento do cérebro são intensos e no que diz respeito à aprendizagem, a 

prática de arte nas suas diferentes modalidades parecem auxiliar no 

desenvolvimento de diversos sistemas cerebrais, permitindo assim a criança a 

aquisição de habilidades, percepções, movimentos e comportamentos (LIMA, 2010). 

Do ponto de vista neurobiológico Cosenza e Guerra (2011, pg.38), nos 
dizem: 

 
[...]a aprendizagem se traduz pela formação e consolidação das ligações 
entre as células nervosas. É fruto de modificações químicas e estruturais no 
sistema nervoso de cada um, que exigem energia e tempo para se 
manifestar. 
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Assim, a criança da educação infantil precisa vivenciar situações de 

aprendizagens que favoreçam a apropriação dos conhecimentos formais e o 

desenvolvimento da percepção, imaginação, atenção, memória e função simbólica. 

Cosenza e Guerra (2011, pg. 61) deixam claro os conceitos de 

aprendizagem e memória “o primeiro diz respeito ao processo de aquisição da 

informação, enquanto o segundo se refere à persistência dessa aprendizagem de 

uma forma que pode ser evidenciada posteriormente”. 

Sobre a memória, Lima (2010, p.35) aponta: “O desenvolvimento e a 

formação das memórias são de singular importância para educação escolar, uma 

vez que todo ensino objetiva a formação de memórias dos novos conhecimentos e 

de metodologias nos educandos”. 

As atividades culturais realizadas na infância desenvolvem muitas áreas 

do cérebro as quais serão solicitadas posteriormente nas aprendizagens escolares 

como para a aprendizagem da escrita ou servirão de base ou apoio de outras áreas 

do currículo (LIMA, 2010).  

As práticas culturais como as celebrações e festejos como festas, rituais, 

representações, encenações musicadas ou não, entre diversas outras vivenciadas 

desde a infância que desenvolvem a imaginação no ser humano e essas atividades 

simbólicas são essencialmente importantes na formação da pessoa e dos grupos 

sociais (LIMA, 2010).  

Perceber, imaginar, representar, fantasiar pertence ao universo infantil e 

acompanham o ser humano ao longo de sua vida. Desse modo, um currículo com 

arte nas suas diversas modalidades pode reforçar todas essas potencialidades. 

Completando, precisamos nos lembrar de que toda atividade com o 

desenvolvimento de percepção, imaginação e observação infantil deve estar ligada a 

atividades de caráter lúdico, pois são essenciais ao amadurecimento. 

 

3.2 As linguagens artísticas na educação infantil 

 

A arte é uma das atividades cognitivas que nos diferencia e nos 

caracteriza como seres humanos. Numa visão construtivista, a arte pode influenciar 

a construção cognitiva da criança, permitindo uma elaboração mais aperfeiçoada do 

mundo e de si mesmo. 
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Tratando das atividades artísticas que consolidam e aumentam a 

quantidade simbólica na memória e desenvolvem a imaginação, citamos duas 

atividades que trabalham a função simbólica: o desenho e a música (LIMA, 2010). 

Uma aula enriquecida com esses elementos é envolvente, divertida, 

dinâmica, rica em conteúdo visual e concreto e o aluno é o construtor de seu próprio 

saber. Professor e aluno interagem ativamente criando e viabilizando meios novos 

de construir o saber com todos os seus sentidos: auditivo, visual e tátil (LIMA, 2010). 

As artes visuais, bem como o teatro, a dança e a música se constituem 

como linguagem, portanto são formas importantes de expressão e comunicação 

humana. Também expressam experiências sensíveis e interiores e pensamentos 

afetivos, intuitivos e cognitivos (LIMA, 2010). 

No desenho, por meio de uma linguagem muito própria, a criança exprime 

suas sensações, sentimentos, desejos, etc., difíceis de exprimir pela linguagem 

verbal, que está ainda em desenvolvimento (LIMA, 2010).  

Ao desenhar a criança representa continuamente as impressões do meio 

a que pertence. Pelo desenho, a criança domina e experimenta formas, texturas, 

espaço e narrativas e é um elemento importantíssimo, pois resulta na capacidade de 

expressão simbólica da criança. Justificando a utilização do desenho como recurso 

para o desenvolvimento da motricidade Lima (2010, p.13), nos diz:  

 

A atividade do desenho no período que antecede à alfabetização, na 
verdade, já faria parte do próprio processo de alfabetização, na medida em 
que a prática do desenho forma os movimentos que vão constituir os 
símbolos da escrita. O desenho é constitutivo do ponto de vista da 
execução gráfica da escrita. Ao mesmo tempo, ele é constitutivo do 
desenvolvimento da narrativa que a criança vai precisar, posteriormente, 
para criar um texto. 

  

De acordo com a neurociência as emoções participam dos diversos tipos 

de aprendizagem e uma das principais funções das emoções é avaliar uma situação 

para tomar uma decisão. Desse modo, as ações pedagógicas devem atentar-se as 

emoções.  

Assim a utilização da música é um instrumento importante no 

desencadeamento das emoções. O desencadeamento de emoções propiciaria o 

estabelecimento de memórias. A formação de memória é o resultado do que se 

aprende (LIMA, 2010). 
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O ato de cantar, além de contribuir para a musicalização, influencia a 

comunicação e interação com o grupo. A música possibilita também várias 

habilidades da criança como o desenvolvimento de movimentos corporais, quando 

gestos e movimentos são solicitados nas atividades (LIMA, 2010). 

A musicalização na educação infantil é uma motivação diferente no ato de 

ensinar e proporciona diversos benefícios, entre eles, relaxamento, resgate de 

patrimônio cultural, liberdade de criação, respeito e conhecer limites. 

Uma aula enriquecida com várias modalidades de arte em que são 

utilizados materiais e recursos sensoriais diversificados ativam múltiplos circuitos 

neuronais que estabelecem associações entre si. A frequente exposição aos 

conteúdos e experiências em graus crescentes de complexidade é condição 

fundamental para que ocorra a aprendizagem (LIMA, 2010). 

O ensino com arte, quer seja desenhando, representando, dançando ou 

cantando é uma forma da criança vivenciar o sentir, o pensar e o agir de maneira 

integral. Estimula a autonomia, a integração e a criação. Também promove a 

interação entre o saber e prática relacionados à história, a cultura e a sociedade, o 

que possibilita um efetivo ensino-aprendizagem. 

Compreender e estimular a arte no espaço escolar torna a escola uma 

produtora de conhecimentos novos.  

Como diz Ferraz e Fusari (2009, pg. 25):  

 
[...]a arte mobiliza continuamente nossas práticas culturais, e nos 
impulsiona a perceber esteticamente as múltiplas visualidades, sons, falas, 
movimentos, cenas, desde a nossa infância, que procuramos tomar 
consciência de como a produzimos e as interpretamos. Essa consciência 
pode nos ajudar a conhecer e reconhecer manifestações e interferências da 
arte em nossa vida. A arte, assim como as demais áreas de conhecimento 
na escola, é importante para a nossa formação individual e a consciência de 
nossa cidadania. 
 

A arte é inerente ao ser humano e é praticada em todas as culturas do 

mundo. O papel que a escola tem hoje perante as mudanças da sociedade para que 

leve o aluno a ser sujeito do seu próprio conhecimento, pressupõe uma prática 

pedagógica que valoriza o ensino da arte.  

Aceitar que a arte contribui para o desenvolvimento das crianças é 

certificar-se da capacidade que elas têm de ampliar o seu potencial cognitivo e 

desse modo olhar o mundo de forma diferente. Com relação a isso Iavelberg (2003, 

p. 9) diz o seguinte: 
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A arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e 
conhecimentos necessários a diversas áreas de estudos; entretanto, não é 
isso que justifica sua inserção no currículo escolar, mas seu valor intrínseco 
como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por 
todos. 

 

Sabemos hoje, que a prática educativa é um processo complexo, e 

acontece de forma não linear. É necessário saber avaliar e não somente ter controle 

sobre a aprendizagem dos alunos. É necessário que o professor tenha consciência 

que necessita desenvolver meios de avaliação e observação dos alunos de como os 

alunos constroem sua aprendizagem como está sugerido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo procurou abordar de que forma a arte na educação contribui 

para aspectos importantes do desenvolvimento infantil e de como ela é uma 

ferramenta para aquisição do conhecimento. 

Foi a necessidade de tratar a criança de acordo com suas 

particularidades que oportunizou a criação de um ambiente escolar que se considere 

as especificidades da criança durante o seu desenvolvimento. 

Hoje, no espaço nomeado de Educação Infantil, o trabalho em sala de 

aula com crianças até seis anos de idade busca uma maior compreensão de como 

essa se desenvolve e aprende.   

A arte no currículo é um dos meios que desenvolve a aprendizagem, ou 

seja, pela arte é possível a apropriação de conceitos como podemos constatar no 

estudo de autores como Ferraz e Fusari (2009) e de Lima (2010). 

No mundo da criança não pode deixar de existir a arte. O ritmo e a 

maneira simbólica com que se relaciona com as aprendizagens tem que ser 

respeitados nos projetos educativos e curriculares. Cada dia que a criança se 

encontra na escola deve ter sentido e utilidade para a vida. 

Neste sentido, o papel do professor é de fundamental importância na 

elaboração de projetos educativos e curriculares no sentido de encaminhar este 

aprendizado, contextualizando o fazer com arte numa construção significativa de 

forma coletiva e individual da aprendizagem. 

A aprendizagem é um processo de aquisição de novas informações que 

serão retidas na memória. Assim sendo, a aprendizagem com arte é um aspecto 

relevante para a vida da criança.  

Com o surgimento da neurociência, sabemos hoje, que a memória é a 

base de todos os processos cognitivos e comportamentos que nos conduzirão ao 

conhecimento. Entendemos que a partir das informações presentes na memória 

desenvolvemos os esquemas mentais (Piaget, 1990) e os signos (Vygotsky, 1998). 

Entendemos também que no espaço de promoção de ensino e aprendizagem 

formais é preciso motivação para aquisição e encadeamento dessas informações. 

É preciso entender que a arte tão somente não realiza transformações na 

educação, mas, proporciona experiências onde a criança pode expressar 

sentimentos e emoções que existe dentro de si em benefício próprio. 
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