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Resumo  

Este artigo tem o objetivo de mostrar a importância da arte na vida da criança e os 

benefícios que o profissional da educação exerce neste processo. A pesquisa 

percorre o avanço advindo do papel das artes plásticas manuais na educação infantil 

e suas contribuições para a aprendizagem das crianças e escolas. A LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 9.394/96 reconheceu e estabeleceu o 

ensino de Artes na educação básica o que trouxe, além de um respaldo legal, um 

incentivo ao professor de Artes no desempenho de sua prática. Neste sentido como 

o professor da educação infantil poderá estabelecer situações de aprendizagem 

utilizando as artes manuais? É possível a criança expressar seus sentimentos 

através da arte? De fato, para educar atualmente, são exigidos habilidades e 

competências que atendam as demandas do mundo contemporâneo. Na educação 

infantil não é diferente, inserir artes plásticas manuais na aprendizagem da 

educação infantil é tão necessário quanto ensinar a falar. Visto que é essencial a 

motivação e incentivo das crianças pode-se afirmar que nas artes manuais estas 

encontrem uma grande perspectiva de expressarem sua criatividade. Enfim, como 

objetivo de aproximar e aperfeiçoar a arte da educação infantil, com concepções que 

agem diretamente na aprendizagem. 
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 O objetivo geral deste artigo é analisar e evidenciar as amplas vantagens do 

ensino de artes plásticas para a construção no processo de aprendizagem na 

educação infantil apesar das complexidades encontradas atualmente no ensino das 

artes manuais. No entanto, para se tornar possível alcançar este objetivo é 

necessário ressaltar que existem carências que devem ser supridas. Expondo as 

contribuições para o desenvolvimento infantil utilizando a arte plástica é possível 

constatar suas vantagens e necessidades no princípio da vida escolar do indivíduo. 

 Assim como as contribuições das artes plásticas na educação infantil são 

perfeitamente comprováveis, sua ausência também traz consequências significativas 

na vida das crianças como: apresentarem dificuldades de se expressar, ausência de 

criatividade, comprometimento na capacidade de comunicação, no nível perspectivo 

e motor.  

 Com isso, a pintura, o desenho, e os trabalhos manuais são parte 

considerável do currículo infantil, até mesmo destacado como uma das áreas de 

conhecimento do Referencial Curricular Nacional para a educação infantil ressaltado 

na definição de Deborah C. Oliveira (2016). 

 A arte é crucial na educação infantil, a compreensão do ícone é importante 

para o avanço da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e emocional, 

perceptivo da criança. O profissional mediador precisará incentivar na criança suas 

elaborações e criações, prestigiando suas distintas formas de expressar e relacionar 

com o meio. Compreender o sentimento e a emoção de uma criança é uma tarefa 

que exige esforço e conhecimento na Arte. 

É necessário conhecer os objetivos de se ensinar arte, pois  este conhecimento 

ajudará o profissional a elaborar o plano de aula para a turma. As atividades 

artísticas são usadas normalmente como preparação para escrita. O eixo não é a 

arte em si, mas a mobilidade fina, agilidade dos dedos para que futuramente, a 

criança possa produzir letras e números. Segundo Oliveira ( 2016, p. 1): 

[...] as crianças são instruídas a copiar, traçar linhas retas, seguir 
pontilhados, pintar dentro das linhas de um desenho já preparado 
com antecedência, copiar modelos prontos? Esses exercícios são 
úteis para que elas sejam alfabetizadas – mas não as estão 
educando em artes. 
 

Não basta reproduzir imagens ou letras para a criança entender o certo e 

errado no processo criativo, que há obras de artes boas ou ruins segundo um 

conjunto de regras, a arte é livre. Não significa que as crianças devam ficar soltas 



para brincar com tinta sem nenhum direcionamento. Sem a orientação do professor 

será presumível que a turma reproduza somente o que já notou em outras fontes 

como televisão, brinquedos ou publicidade. 

Uma criança precisa ter a oportunidade de criar o que sentir desejo, sempre 

estimulada a conhecer novas concepções e estilos, renovando as formas de 

expressão. O objetivo de se ensinar arte às crianças é aperfeiçoar o 

autoconhecimento, o senso crítico, a sensibilidade e a criatividade, habilidades que 

serão valiosas durante todo decorrer de sua vida. 

O tema abordado tem como principais características destacar as vantagens 

das artes plásticas manuais na educação infantil, visando ampliar os profissionais da 

área e compartilhar conhecimentos e informações com a sociedade. Existe uma 

grande necessidade de um espaço de artes no início da escolarização, uma vez que 

contribui para o processo de aprendizagem por meio de significativas vivências 

lúdicas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A busca pela melhoria na qualidade do ensino na educação infantil avança 

constantemente, e os pesquisadores têm refletido sobre os objetivos que incidem 

diretamente na aprendizagem das crianças. Manter o foco no exercício da arte foi 

um objetivo desafiador nas décadas passadas, porém hoje, as dificuldades são 

menores devido, de certa forma, à dedicação dos profissionais da área. Os 

obstáculos estão de fato sendo superados e, certos entraves, que ainda fazem parte 

da realidade do ensino, tais como: dificuldade de incluir a disciplina de artes desde 

os anos iniciais da educação, ou capacitação do profissional da área, estão sendo 

discutidos e transformados. Apesar de haver complexidades no ensino de artes em 

instituições de educação, e resistências por parte de profissionais da área de ensino 

em geral, não se pode ignorar o fato de que a presença da disciplina é primordial 

para o desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo. 

 Segundo Eisner (2008, p. 85): 

Há quatro coisas principais que as pessoas fazem com a arte. Elas 
a fazem. Elas as vêem. Elas entendem o lugar da arte na cultura, 
através dos tempos. Elas fazem julgamentos sobre suas 
qualidades. Além disso, [...] “as artes envolvem aspectos estéticos 
que estão relacionados à educação da visão, ao saboreio das 
imagens, à leitura do mundo em termos de cores, formas e espaço; 



e propiciam ao sujeito construir a sua interpretação do mundo, 
pensar sobre as artes e por meio das artes.  
 

 O educador deve estar ciente que precisa se preparar para elaborar e aplicar 

atividades que venham ao alcance do desenvolvimento criativo das crianças. O 

professor precisa saber identificar o método de ensino que melhor atenda à proposta 

de arte, onde o objetivo seja desenvolver a localizando-a ao mesmo tempo na  

criança. (BARBOSA, 1990, p. 89 ). Segundo Perrenoud (1993), ser intermediador 

entre o aluno e o conhecimento é torná-lo tratável no sentido de ajudar na instigação 

da aprendizagem cultural através da arte, é localizar essas lacunas de acesso, 

relacionando assim os desejos, interesses e as necessidades das crianças “ligadas” 

aos saberes, aos sentimentos e as experiências que trazem consigo.  

As crianças devem ser motivadas e incentivadas positivamente com vivências 

lúdicas, exploração e criação, a emoção e sensibilidade de modo que o professor 

promova reflexão e compreensão do ser humano e da sociedade onde o indivíduo 

se encontra. Embora ainda existam obstáculos a serem superados, como por 

exemplo, a capacitação do professor da área de artes, a dificuldade da aplicação e 

inclusão da disciplina, é necessária sua presença na vida das crianças.  

Qual a importância da presença das artes plásticas manuais nos anos iniciais 

da aprendizagem para o desenvolvimento e adaptação cultural e social? Apesar de 

ainda ser tratada na maioria das escolas brasileiras como um suporte para diversas 

disciplinas que constituem o currículo escolar, “foi só a partir do século XXI que a 

arte passou a ser significativamente um destaque para a educação”, segundo Fusar 

(1992, p. 16).  

Há mais de sete anos (15 de julho de 2010), o então Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva sancionou a Lei 12.287, substituindo o parágrafo segundo do artigo 26 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O novo texto ratificava a 

obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas de Educação Básica (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental e Médio), “especialmente em suas expressões 

regionais”. O objetivo era promover o desenvolvimento cultural de todos os 

estudantes (TAVARES, 2012, p. 1). No ano de 2016 foi publicada a Lei 13.278/2016 

que inclui as artes, música, dança e teatro nos currículos de diversos níveis de 

educação. Assim como destaca Buarque (2016, p. 1) 

A nova lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB — Lei 9.394/1996) estabelecendo prazo de cinco anos para 
que os sistemas de ensino promovam a formação de professores 



para implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, 
fundamental e médio. 
 

  No início do ano de 2016 surge também uma proposta com nova meta para 

escolas em todo pais, com o propósito de se criar uma nova para base curricular 

comum. “É uma meta do PNE cujo objetivo é alinhar em 60% o conteúdo de seus 

currículos a uma base nacional comum, indicando os objetivos de aprendizagem em 

cada área de conhecimento”. (COÊLHO, 2016, p. 1). 

 Para fundamentar o tema escolhido é preciso entender a grande importância 

que as artes plásticas têm na educação infantil. Artes na educação infantil se 

destaca por possibilitar a criança ao descobrimento, à criação, o compartilhamento 

de experiências, envolvimento com a imaginação, além de ser uma atividade 

prazerosa e uma forma de aprender a expressar os sentimentos.  

 Esta averiguação busca valorizar as criações das crianças ajudando-as na 

elaboração de seu próprio conhecimento. É necessário que o professor da educação 

infantil veja com olhar inovador a produção plástica das crianças como desenhos, 

colagens, pinturas, montagens e outras formas de expressões apreendendo do seu 

mundo de imagens.  

 Para Phillipe Perrenoud (1993, p. 4) 

 

 O educador sendo mediador deverá auxiliar o educando a refletir 
sobre as imagens de forma crítica, reflexiva e construtiva. O que se 
aprende não se esquece, a criança é um ser criativo e está na Mao 
dos mediadores facilitarem esta aprendizagem que será para a vida 
inteira.  

 

 Assim o propósito maior é que as crianças saibam interagir e relacionar 

tempos e lugares diferentes podendo transmitir seus sonhos, sua cultura, realidade, 

expectativas e seu feitio especial de expressar-se por meio da arte. O professor 

precisa respeitar a criatividade e a fantasia da criança possibilitando que ela 

expresse, a seu jeito, o que está sentindo e disponibilizando assim vários materiais 

persuasivos como lápis, caneta, massas, tintas, giz de cera, papeis, e outros para eu 

ela possa descobrir e abusar de sua criatividade. 

 Para Vygotsky (1984, p. 18) 

[...] na instituição chamada escola ensinar e aprender é fruto de um 



trabalho coletivo. “Aprendizes e mestres celebram o conhecimento a 
cada dia, quando ensinam e quando aprendem, cabe ao professor 
mediador organizar. 

 

 Nesse aspecto o professor é mediador entre a criança e o objeto de 

conhecimento, é ele quem possibilita situações que provocam a curiosidade e o 

encanto das crianças, permitindo assim um ambiente agradável e prazeroso de 

experiências educativas e sociais. A criança precisa receber incentivos para sua 

aprendizagem, liberar em sua vida fonte de habilidades, organização, estratégia e 

poder de manifestação social e cultural. 

 Para um encontro significativo com a arte como agente transmissor de 

conhecimento há conveniência de um profissional sensível, que possa simular 

situações em que possibilite desenvolver a leitura e compreensão do individuo sobre 

seu mundo e sua cultura.  

 Ferraz e Fusari (1999, p.84) ressaltam que “quando o educador sabe 

intermediar os conhecimentos, ele é capaz de incentivar a construção e habilidades: 

do ver, do observar, do ouvir, do sentir, do imaginar e do fazer da criança”. 

 

 

Os Efeitos das Artes Manuais na Educação Infantil 

 As escolas com educação infantil tendem cada vez mais a conciliarem artes 

com o ensino. Essa ferramenta capacita à criança o desenvolvimento cognitivo, 

aperfeiçoamento em habilidades como moldar, modificar, reestruturar e ressignificar 

os mais diversos materiais. O entendimento de artes hoje é mais abrangente, 

aperfeiçoa-se com diferentes tipos de expressões beneficiando assim as crianças. “A 

educação infantil é a primeira etapa da educação básica, nosso objetivo, com este 

material, é auxiliá-lo na realização do seu trabalho educativo diário junto as crianças 

pequenas”. (RCN para Educação Infantil, Vol. 3, 1998, p. 7).  

 O estudo da arte é fundamental nos anos iniciais, pois favorece diversas 

habilidades mentais, motoras e lúdicas conforme aponta Cerqueira e Cortes (2015, 

p. 1). 

 De acordo com o RCNEI (1998):  

Lazer 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 — considerada 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 acriança realiza instigada pelo professor e no contato com suas 
próprias produções e as dos artistas”. (BRASIL.1998, p.89) 

 

 De acordo com Fonseca (2001, p.15) os Parâmetros Curriculares Nacionais 

induzem aos profissionais da área pedagógica de artes às possibilidades, limites e 

implicações, de forma que haja contribuição de medidas governamentais para a 

conquista da adequação do sistema educacional brasileiro. 

 Existem hoje nas escolas, diversas dificuldades na disciplina de artes como, 

por exemplo, a própria definição e caracterização dela. “Acontece que com as varias 

definições existentes ainda deixam certas dúvidas e insatisfação, poderia ser mais 

clara e relevante para uma boa compreensão não somente dos profissionais da 

área, mas também dos responsáveis pelos alunos.” (ALMEIDA, 2010, p. 4) 

Segundo Barbosa (1975, p.3) “a ausência de correspondência entre objetos e a 

pratica real na sala de aula é provada por duas pesquisas juntas. Objetivos são 

simplesmente palavras escritas nos programas ou estatutos que não têm sido postos 

em prática”.  

 Nas artes plásticas predomina o ensino de desenhos, folhas para colorir, 

variação de técnicas, desenhos de observação, dentre outros métodos, mas se não 

houver a dedicação e seriedade dos professores não será possível conquistar o 

processo de aprendizagem e ensino nas artes. O professor faz toda diferença na 

evolução da sala de aula possibilitando conhecer melhores causas de problemas 

que a ausência da arte plástica pode causar no futuro de uma criança. A construção 

do conhecimento da arte pela criança e aprendizado é baseada basicamente e 

principalmente na relação dela com a arte. Obtendo o contato correto com o ensino 

de arte, a criança pode tornar-se construtiva positivamente. 



 Para Barbosa (1991, p.28) “a arte deve ser uma fonte de alegria e prazer para 

a criança quando permite que a organizem seus pensamentos e sentimentos 

presentes em suas atividades criadoras”. A influência da arte é essencial acerca do 

desenvolvimento da personalidade da criança sendo assim a atividade artística 

precisa ser estimulada por intermédio dos sentidos como a imaginação e atividades 

lúdicas que alongam as expectativas intelectual, afetiva, social e criativa das 

crianças. 

 Dizia Barbosa (1991): 

 

Arte não é apenas básica, mais fundamental na educação de um 
país que se desenvolve. Arte não é enfeite, arte é cognição, é 
profissão e é uma forma diferente da palavra interpretar o mundo, a 
realidade o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, arte representa 
o melhor trabalho do ser humano. (BARBOSA, 1991, p.4). 
 

 A fim de divulgar e orientar os profissionais da área de artes professores de 

escolas particulares desenvolveram em todo o país um movimento ativo de 

escolinhas desde o ano de 1971, chamado de “Movimento Escolinhas de Arte” 

constituído por 32 escolinhas, sendo maioria delas particulares, que oferecia cursos 

de artes para crianças e adolescentes e cursos de arte-educação para professores e 

artistas. (BARBOSA, 1975, p. 1). Ainda existe uma fase transitória onde creches e 

pré-escolas têm o objetivo de socializar a etapa de aprendizagem, contribuindo para 

a realização de um desenvolvimento social.  

Não são todas as escolas públicas e particulares que tem o ensino de arte 

adequado para uma boa formação e bom desenvolvimento dos alunos da educação 

infantil, pois é o ensino da arte que desenvolve e envolve o pensamento da criança, 

o sentimento estético e a formação intelectual do aluno destacam Zanin. (2004, p. 1).  

 Existem questões hoje que envolvem uma discussão sobre os tipos de 

conhecimentos que caracterizam a arte, a função da arte, as suas contribuições 

entre outras.  

De acordo com ZANIN, (2004): 

Atualmente, professores do mundo inteiro se preocupam em 
responder perguntas básicas que fundamentam sua atividade 
pedagógica: “Que tipo de conhecimento caracteriza a arte?” “Qual a 
função da arte na sociedade?” “Qual a contribuição especifica que a 
arte traz para a educação do ser humano?” “Como as contribuições 
da arte podem ser significativas e vivas dentro da escola? ”e “Como 
se aprende a criar, experimentar e entender a arte e qual a função do 
professor nesse processo.” (ZANIM, 2004, s/ p) 



 Enfim essas são questões reais presentes no cotidiano das escolas públicas e 

particulares que necessitam de atenção e dedicação para garantir condições 

necessárias para fundamentação do currículo escolar desencadeando assim 

possibilidades para as crianças desenvolverem seus conceitos e dons legais. É vital 

que as artes plásticas sejam inseridas no cotidiano escolar infantil, tendo como 

objetivo alcançar a construção de ambientes de interação social e cultural 

promovendo assim a formação integral de alunos pensantes e críticos com 

capacidades mais avançadas para interagir com a sociedade e enfrentar o cotidiano 

e o mercado de trabalho exigente. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A arte está presente em todo lugar, desde o nascimento de um bebê até o fim 

dos dias de um adulto. Observando as crianças, pode-se notar o interesse por tudo a 

sua volta como objetos cores e formas que destacam. Alguns autores colaboraram 

através seus estudos e pesquisas para que esse artigo pudesse ser elaborado, 

como Ana Mae Barbosa, Marcus Tavares, Aires Almeida, Cristovam Buarque, entre 

outros. 

Para ensinar à arte na educação infantil as aulas, os professores não necessitam  de 

uma ação objetiva na vida das crianças, é necessário sim, conhecer o objetivo de 

ensinar arte, pois esse objetivo que ajudará o profissional a desenvolver o plano de 

aula para a turma. 

 Para Eisner (2008), a arte induz a seu próprio julgamento de qualidade em 

fazer a arte, vê-la, e entender o lugar da arte na cultura, através dos tempos. A arte 

envolve vários aspectos estéticos relacionados à educação da visão, imagens, 

leitura do mundo em relação às cores, formas e espaço.  

Pioneira da arte-educação, Ana Mae Barbosa, reforçou que o profissional que 

irá trabalhar com arte na escola precisa estar ciente que deve se preparar para 

elaborar e aplicar atividades visando o alcance do desenvolvimento criativo das 

crianças. O professor tem que identificar o método de ensino da arte, onde o objetivo 

é aperfeiçoar a criatividade localizando-a na criança. Segundo Barbosa (1975, p.3) 

Objetivos são simplesmente palavras escritas nos programas ou estatutos que não 

têm sido postos em prática.  



Como o aspecto central de Perrenoud (1999) é o conceito de competência, 

que é a capacidade de resolver problemas. Sendo assim é preciso diferenciar 

competência de habilidade. Competência é o conjunto de esquemas de percepção, 

pensamento, avaliação e ação, já habilidade é uma concepção menos ampla e pode 

auxiliar a vários tipos de competências.  

 Fabio do Nascimento Fonseca colaborou através de seus estudos junto aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, reforçando o embasamento para os profissionais 

da área pedagógica de artes às possibilidades, limites e implicações. Vygotsky frisa 

que a criança depende do professor mediador, que possibilita situações do interesse 

da criança e desperta assim suas curiosidades. A arte em si é envolvente, mas 

quase sempre precisa de um auxílio para permitir a manifestação do aluno. 

 De acordo com Zanin (2004), a arte precisa estar presente no cotidiano 

escolar, para garantir condições favoráveis  para o desenvolvimento de conceito das 

crianças. A criança deve aprender a criar, experimentar e entender a arte, só assim 

o aluno interagirá socialmente e culturalmente e promoverá sua formação critica. 

 

 

 

METODOLOGIA 

  

 Inicialmente foi feito o levantamento bibliográfico do artigo com busca em 

textos científicos, livros, internet, enfim diversos documentos científicos para a 

elaboração da pesquisa. A seguir, com os textos selecionados foram analisados 

para assim montar o presente artigo.  

 O artigo é estruturado em uma revisão bibliográfica, com base em grandes 

autores como Ana Mae Barbosa, Deborah Calacia Oliveira, Cristovam Buarque, 

Aires Almeida, Adriana Maria Santos, Margarida Maria Teixeira Cerqueira, Marília 

Coêlho, Fabio do Nascimento Fonseca, Marcus Tavares e Vilma Pereira Martins 

Zanin. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 As Artes interligam os sentimentos e emoções dentro cada ser humano. Elas 

trazem a aprendizagem pois,  despertam o verdadeiro ser interior, o que não é 



corporal, o espírito, os sonhos, os sentimentos, a emoção, a pureza. Assim a 

educação artística é, portanto, voltada para o desenvolvimento da harmonia da 

personalidade, atuando por equivalência em todas as dimensões da personalidade 

humana. 

 Dentre os estudiosos pesquisados, todos defendem o tema pesquisado. Cada 

um expõe seu ponto de vista de forma diferente, mas direcionados numa mesma 

opinião e pensamento. 

 De modo geral, os autores tratam a importância da arte plástica manual na 

educação infantil como medida de conhecimento de estrema importância para a 

criança em seu desenvolvimento cognitivo, motor, emotivo, entre outros, que 

possibilitam a formação de sua personalidade e garantir melhores chances de 

sucesso na vida.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa teve como objetivo expor a importância da arte na educação 

infantil. Por meio de pesquisas bibliográficas nota-se que certos autores citados  

abordaram as influencias, possibilidades que a disciplina Artes permite alcançar na 

vida das crianças. 

 Através da arte é possível conquistar  novas habilidades, fazer descobertas, 

expressar sentimentos, adquirir autoconfiança, desenvolver valores do nosso 

potencial e trocar diversas experiências. 

 Não existem pontos negativos para o aprendizado da arte, ela nos possibilita 

sua compreensão de várias formas. O contato nos proporciona novos 

conhecimentos. Com o mundo infantil desenvolvemos as produções mais populares 

e suas diferentes linguagens a serem desvendadas. 

 Enfim, para que sociedade seja mais intensa e sensível, ela precisa 

compreender o desconhecido, convivendo com as crianças  de forma que possa 

valorizar toda sua cultura existente. O conhecimento do ser humano se realiza de 

diversas formas e em constante renovação. 
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