
 

 
 

 
 

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DA ARTE NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SANT’ ANA, Jenifer Andressa de1 
ARBOLEYA, Valdinei José2 

jenifer_santana_13@hotmail.com 
 

RESUMO  

A Arte tem papel fundamental no desenvolvimento da criança durante a fase escolar. 

Além disso tem grande importância para a formação do sujeito social que precede o 

aluno, amplia as possibilidades de se desenvolver integralmente, com as condições 

necessárias para se tornar um cidadão capaz de pensar de forma crítica, aceitando 

e respeitando as mais variadas diferenças neles inseridas. O tema surgiu a partir da 

necessidade de compreender a importância do ensino da arte na escola, por isso foi 

realizado um estudo através de pesquisa científica bibliográfica. O principal objetivo 

é analisar o papel da arte para o desenvolvimento da criança na fase escolar do 

Ensino Fundamental. A pesquisa realizada para este estudo permite afirmar que a 

Arte ajuda no desenvolvimento cognitivo e social do aluno, permitindo que expresse 

seus sentimentos e expanda sua criatividade. Além disto, ajuda a compreender que 

existem várias culturas e todas devem ser respeitadas igualmente e que podem ser 

transmitidas por meio da Arte. Outro ponto essencial que pode ser desenvolvido no 

aluno é o pensamento crítico, de forma a ampliar sua visão de mundo. 
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INTRODUÇÃO  

A Arte nem sempre ocupou o espaço de destaque que ocupa atualmente, 

pois a ideia contemporânea de arte como atividade produtiva e importante na vida 

do homem foi construída ao longo da história. Partindo deste ponto elementar, 

busca-se, refletir sobre os aspectos que abordam pontos positivos do trabalho com 

Arte no decorrer da história, percebendo que, apesar de tantas críticas que recebeu, 

a Arte teve muitos momentos importantes para a formação do homem.  

Além disso, algumas Leis serão citadas, para que se perceba a evolução 

que a Arte teve dentro da educação, desde sua inserção neste ambiente até sua 

aceitação no Currículo Básico da Educação, principalmente quando passou a ser 

uma disciplina integrada para a formação básica educacional, no ato de publicação 

da Lei. 

Outro aspecto pesquisado neste estudo é a forma de como deve ser o 

trabalho do professor com o aluno na escola no que diz respeito à Arte, pois, 

percebe-se, ao longo da história, que o professor nem sempre trabalhou de maneira 

adequada, pois por muito tempo a disciplina de Arte foi trabalhada de forma artificial, 

fazendo com que a aprendizagem artística não fosse aproveitada no que diz respeito 

ao desenvolvimento integral do aluno. 

De maneira geral, este texto abordará as principais fases da Arte dentro da 

sociedade e mais especificamente no meio escolar, buscando compreender melhor 

o valor da arte, ao longo da evolução histórica social. Neste mesmo sentido, no 

capítulo 1, serão abordadas as contribuições do ensino da Arte para o Ensino 

Fundamental e a sua importância na vida do homem e na educação. Neste mesmo 

capítulo serão estudadas algumas questões de ordem geral acerca da inserção da 

Arte no Currículo Escolar Brasileiro. Na sequência, no Capítulo 2 procuramos 

abordar os aspectos mais relevantes relacionados ao papel da Arte no 

desenvolvimento infantil, bem como o papel da escola e do professor no trabalho 

com Arte. 

Por fim, este trabalho tratará da importância da inserção da Arte tanto no 

currículo escolar, o que envolve o estudo das leis e deliberações acerca desse tema, 

quanto à importância da Arte para o desenvolvimento infantil e para a própria vida 

em sociedade. 

 



 

 
 

 
 

1 CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DA ARTE NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1.1 Contextualização da Arte na Vida do Homem e na Educação 

A arte foi uma das primeiras formas de comunicação e de linguagem criada 

pelo homem para suprir a necessidade de se localizar, orientar-se e se comunicar. 

As primeiras formas de registro do homem foram realizadas por meio da pictografia. 

Por meio de desenhos em pedras e paredes das cavernas o homem marcava tudo 

aquilo que fazia parte de seu cotidiano, como a caça, a pesca e os locais pelos quais 

passava.  

Com o passar dos tempos, os homens começaram a criar novas formas de 

comunicação e, aos poucos, foi surgindo uma nova forma de registro, a escrita. Com 

o surgimento da escrita, apareceu a necessidade de expressar o que se sente e se 

pensa sem utilizar-se da linguagem escrita ou falada a ser suprida por meio da Arte, 

que passa a servir como forma de expressão do pensamento, compartilhamento de 

ideias.  

A Arte sofreu muitas influências políticas, econômicas, sociais, históricas e 

culturais no decorrer de sua trajetória, que são os principais meios de formação do 

homem. O principal objetivo do artista é fazer com que o espectador sinta, desperte 

suas emoções, reflita e se torne um ser crítico fazendo com que o homem se integre 

na cultura e interaja de forma direta e indireta com obra e artista, assim como com 

aqueles que vivem em sua comunidade. 

 Ainda, antes de o Brasil ser colonizado a Arte já era praticada pelas tribos 

indígenas, as quais possuíam sua própria forma de expressão artística. Os povos 

indígenas expressavam crenças e valores por meio dos objetos utilizados no 

cotidiano, da pintura corporal e de adereços plumários, pois segundo Fusari (1993, 

p. 123) “A arte indígena pode oferecer maiores condições de estudos e contatos 

diretos [...]”. 

Em 29 de março de 1549 os Jesuítas chegaram ao país e tinham como 

principal objetivo “reeducar” os povos indígenas, isto é, queriam mudar a cultura 

indígena, ensinando-os sua própria cultura, além de catequizá-los. As principais 

formas artísticas que utilizaram para cativar e catequizar os indígenas foram o teatro, 

a música, a dança e os diálogos em versos. 



 

 
 

 
 

Em 1771 os padres Jesuítas foram expulsos dos domínios portugueses pelo 

Marquês de Pombal, o qual tinha como meta acabar com o trabalho missionário e a 

catequização indígena realizados pela Companhia de Jesus. No ano de 1800 a Arte 

foi marcada por aulas régias, tendo como foco desenho de modelo vivo, ou seja, os 

desenhos deveriam ser produzidos de acordo com os padrões de beleza que foram 

instituídos pelo código neoclássico3.  

Em 1800, a pessoa contratada para posar como modelo vivo, substituindo o 
velho sistema da cópia de estampas, não respondia aos ideais de beleza 
clássica preconizados como os únicos dignos de atenção. O modelo era um 
homem branco, não muito jovem, descarnado, não o reproduziam sobre o 
papel, onde apareciam belas figuras que nada tinham com a imagem viva, 
mas sim com a imaginação. (FUSARI, 1993, p. 139). 
 

Conforme nos aponta o Currículo Básico da AMOP (MEC, 2015), em 1808 

houve uma sistematização do ensino da Arte, modernizando-a, e assim, obtendo o 

controle e a centralização das atividades. Em 1816, com o intuito de montar a 

primeira gráfica brasileira, trouxeram um grupo de artistas franceses que ensinariam 

artes plásticas, formando assim o primeiro ensino acadêmico do país. Nesse período 

a família real de Portugal ainda vivia no Brasil. Já em 1889 a educação tinha foco no 

desenvolvimento racional do aluno, isto é, as atividades desenvolvidas tinham o 

objetivo de melhorar o raciocínio lógico dos alunos e a Arte ajudou com desenhos 

geométricos e realização de cópias. 

No ano de 1922 houve a Semana da Arte Moderna, que aconteceu entre 11 e 

18 de fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo. De acordo com Santana (2016), 

esta reuniu as mais variadas formas de expressão artísticas, muitas delas rompendo 

com os paradigmas existentes na época, o que fez com que muitas pessoas fossem 

contrárias a esse movimento, principalmente os conservadores.  

No decorrer da história da humanidade, assim como a sociedade, a educação 

em geral passou por várias fases, sendo a primeira a Pedagogia Tradicionalista, em 

que foco era todo no professor e o aluno não participava das aulas, apenas 

reproduzia o que o professor ordenava sem questionar. Ela focava no treino 

                                                 
3 Neoclassicismo é um movimento artístico que floresceu na França e na Inglaterra, por volta de 

1750e estendeu-se para o resto dos países europeus, chegando ao apogeu em 1830.  
Era inspirado nas formas greco-romanas e renunciou as formas do barroco revivendo os princípios 
estéticos da antiguidade clássica. (FERRER, 2011) 
 



 

 
 

 
 

intensivo, na repetição, na cópia e tinha como objetivo desenvolver a coordenação 

motora e a percepção visual.  

A partir de 1930, com a Pedagogia Nova, o ensino passa a ter ênfase na 

expressão, rompendo com o método das cópias, ou seja, o aluno tem liberdade para 

expressar o que pensa e sente, assim como suas motivações e iniciativas. Além de 

que ele aprende ao mesmo tempo em que faz algo, utilizando de sua criatividade, 

numa busca pelo indivíduo que realmente é, já que o professor promove pesquisas 

individuais, de forma que cada um busque por seus interesses.  

Já nas décadas de 60 e 70 surge no Brasil a Pedagogia Tecnicista, a qual 

possuía como foco formar os alunos para o mercado de trabalho, de forma que a 

escola se tornasse um meio de aprendizagem não só educacional, mas também 

profissional, tornando os indivíduos mais competentes e qualificados para o mercado 

de trabalho. 

Em meados de 1980 surge uma nova tendência chamada Pedagogia 

Histórico-crítica, na qual a escola não é vista apenas como uma reprodução da 

sociedade em que está inserida, mas sim parte integrante dela. Conforme afirma 

Fusari (1993, p. 46) “a escola não é o único segmento da sociedade responsável 

pelo processo de ampliação da conscientização política de cidadão e sim um dos 

segmentos que contribuem para isso”.  

Já por volta de 1990, outra tendência toma vez, a Tendência Construtivista. 

Esta surge com o intuito de fazer com que o aluno construa seu próprio 

conhecimento, ou seja, a partir da mediação do professor, de materiais didáticos 

para pesquisas e de seus conhecimentos prévios o aluno será capaz de construir 

suas próprias produções. Nessa tendência, a Arte não se utiliza mais da cópia, o 

aluno tem a capacidade de produzir suas próprias obras, de forma espontânea e 

com total liberdade de expressar seus pensamentos e sentimentos, construindo 

assim seu próprio conhecimento. 

 

1.2 Apresentação da Proposta de Inserção da Arte no Currículo Escolar 

Brasileiro 

A inserção da Arte no currículo escolar brasileiro ocorreu durante a 

tendência tecnicista, a partir da Lei nº 5692/71, ainda chamada de Educação 



 

 
 

 
 

Artística e era vista apenas como um conjunto de atividades artísticas, não sendo 

considerada uma disciplina básica dentro currículo, porém era exigida.  

Nesta época, o ensino da Arte estava voltado para a técnica, de forma a 

estimular o aluno para entrar qualificado no mercado de trabalho, já que o país 

estava sendo industrializado, e as indústrias estavam em busca de mão de obra 

qualificada. A Arte foi inclusa no currículo conforme a Lei, que decreta o seguinte:  

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de 1º e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto 
no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. (Vide Decreto nº 69.450, 
de 1971). (MEC, 1971) 
 

Este foi o período comandado pela Ditadura Militar, por isso não havia total 

liberdade para o aluno se expressar, já que os militares estavam observando quem 

não seguia as regras por eles impostas. Apesar de muitos artistas fazerem críticas 

em relação a esse governo por meio do teatro, da música, das artes plásticas, a 

aprendizagem dos alunos acabava sendo, de certa forma, limitada.  

 Conforme Barbosa (2001), mesmo a Arte sendo parte integrante do currículo 

escolar, não haviam professores preparados para trabalhar na área dentro da sala 

de aula, isto é, não existiam cursos nem de especialização e nem de grau superior 

que preparavam os professores para trabalhar nesta área.  

 Como diz Barbosa (2001, p. 4), “os professores ensinam da mesma maneira 

que foram ensinados e os de educação artística foram ensinados pessimamente 

através desse currículo universitário que está aí”. Não havia teorias e fundamentos 

nem apreciação estética, ou seja, usavam a Arte apenas como lazer, 

complementação de horário e datas comemorativas, por meio de desenhos, 

símbolos e em alguns casos também a dança.  

No ano de 1973 surge o primeiro curso Superior de Licenciatura em Arte do 

Brasil, no estado de São Paulo, tendo como objetivo preparar profissionais aptos 

para trabalhar com as mais diversas áreas da Arte, juntamente com licenciatura, 

para que assim possam trabalhar também com a Arte dentro das escolas, 

principalmente nos anos finais da Educação Básica. Porém, esse curso tinha 

duração de apenas dois anos, curto período para preparar um bom profissional, 

fazendo com que o preparo não fosse o suficiente para capacitar os profissionais da 

maneira como deveria ser. 



 

 
 

 
 

Por conta de tantas dificuldades encontradas, nos anos 80 iniciou-se um 

novo movimento, conhecido como Arte-Educação, o qual tinha como princípio 

organizar, formar e conscientizar professores para que pudessem trabalhar de forma 

mais eficaz com seus alunos. Este movimento teve como grande mentora no Brasil 

Ana Mae Barbosa, que se preocupava em aumentar a qualidade de ensino de arte 

dentro da educação escolar brasileira. O movimento da Arte-Educação veio 

crescendo de forma significativa:  

As ideias e princípios que fundamentam a Arte-Educação multiplicam-se no 
País por meio de encontros e eventos promovidos por universidades, 
associações de arte-educadores, entidades públicas e particulares, com o 
intuito de rever e propor novos andamentos à ação educativa em Arte. 
(BRASIL, 2000, p. 30) 
 

Para Barbosa (2001) os movimentos realizados pelos Arte-Educadores 

buscavam a inserção de imagens no ensino de Arte, valorizando o conhecimento 

estético dos alunos e oferecendo informações históricas. Ana Mae Barbosa foi quem 

criou a proposta da Metodologia Triangular no Ensino de Arte, sendo esta composta 

por três aspectos básicos: Fazer Arte (quando o aluno é capaz de produzir sua 

própria obra); Ler a Obra de Arte (momento de identificação das principais 

características presentes na obra) e Contextualização (identificar em qual período 

que a obra foi produzida, assim como o que o artista quis expressar através dela).  

Nos anos de 1888, iniciou-se uma nova discussão a respeito da Arte na 

educação, desta vez com o intuito de fazer com que a arte se tornasse parte 

integrante do currículo e estivesse relacionada à diversidade cultural. Porém, foi 

apenas com a LDB 9394/96 que a Arte se tornou disciplina integrante do Currículo 

Básico Nacional, passando a ser obrigatória para complementar a Educação Básica. 

O Art. 26. § 2º da referida lei afirma que “o ensino da Arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da Educação Básica, de forma a promover 

o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Atualmente, já existe um novo olhar sobre a Arte, estando este voltado para 

a cultura, olhar este que já deveria existir a muito tempo, pois promover a cultura é 

uma das principais funções da Arte, isto é, a Arte é uma das principais formas 

existentes de se transmitir cultura. Cada comunidade possui sua própria cultura e a 

transmite, principalmente, por meio da Arte. Neste sentido, foi criada a Lei nº 12.287, 

de 2010, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 



 

 
 

 
 

diretrizes e bases da educação nacional no tocante ao ensino da arte. Esta lei 

reforça que o ensino da Arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.  

Nos dias atuais, no que se refere ao que se ensinar na disciplina de Arte, 

novos conteúdos são apresentados, tendo em vista que a partir disto, o aluno tenha 

uma visão mais ampla sobre as diversas formas de manifestação artística. Segundo 

a Lei nº 13278/2016, que altera o § 6o do art. 26 da Lei no 9.394, “o § 6o do art. 26 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 

redação: as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 

constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste artigo”. 

Com isso, é possível perceber que durante toda sua trajetória, a Arte passou 

por várias modificações, tanto na sociedade em geral, quanto dentro da Educação. 

Pois a Educação é que forma o cidadão e este por sua vez, é parte integrante e 

essencial dentro da sociedade em que vive.  

 

2 ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL AMPLIADOS PELA ARTE 
A Arte é caracterizada pela cultura presente em cada comunidade, e 

conforme a sociedade evolui, novas necessidades aparecem e com isso algumas 

culturas vão se modificando e se renovando. A Arte tem relação direta com a cultura 

de um determinado povo. A criança já faz parte de determinada cultura a partir do 

momento em que nasce e depois de acordo com as vivências cotidianas com a 

família e com a sociedade em que vive. Vivências essas que são formadas por meio 

das mais variadas expressões artísticas. 

[...] Gradativamente, vamos dando forma às nossas maneiras de admirar, 
de gostar, de julgar, de apreciar – e também de fazer – as diferentes 
manifestações culturais de nosso grupo social e, dentre elas, as obras de 
arte. É por isso que mesmo sem o saber vamos nos educando 
esteticamente, no convívio com as pessoas e as coisas. (FERRAZ E 
FUSARI, 1999, p. 17) 
 

Um dos elementos gerais e sociais destacados com o ensino da Arte dentro 

escola é o conhecimento das mais variadas culturas, tanto na teoria quanto na 

prática e nos momentos de troca de experiências que há entre alunos e professores. 

Com isso, é possível que haja uma aproximação das diferentes culturas, isto é, a 



 

 
 

 
 

partir da troca de experiências, todos poderão conhecer um pouco de cada cultura 

que possa existir.  

A Arte na escola também desenvolverá no aluno a capacidade de obter um 

pensamento artístico, ou melhor, por meio do ensino da arte o aluno obterá uma 

nova visão em relação àquilo que faz parte do seu cotidiano.  

Quando um artista cria sua obra, ele se utiliza de sua criatividade, de seus 

pensamentos e, sobretudo, de suas emoções. Porém, uma obra não possui apenas 

um significado, a interpretação vai depender do ponto de vista, dos conhecimentos e 

emoções de quem está interpretando a obra. Pois, outro importante aspecto da Arte 

é o de dar sentido à experiência humana, ou seja, a partir do entendimento da arte e 

das trocas de experiência é possível fazer com que cada um passe a refletir sobre 

suas próprias experiências vividas em seu cotidiano, fazendo com que estas passem 

a ter um real significado, e com isso a aprendizagem se torna significativa, indo além 

da aprendizagem escolar.  

O principal objetivo do trabalho com arte é o desenvolvimento criativo, pois é 

a partir deste que o aluno vai criar suas próprias obras, partindo de sua imaginação, 

podendo expandi-la, e principalmente, expressar suas emoções e pensamentos de 

forma natural, já que esses sentimentos são da natureza humana e precisam ser 

expressados de alguma forma. Segundo os PCN’s de Arte (2000, p. 42) “a qualidade 

imaginativa é um elemento indispensável na apreensão dos conteúdos”. 

O aluno sempre chega à escola com algum conhecimento já adquirido e é a 

partir daí que o professor vai mediar o que o aluno já conhece com o conhecimento 

científico, enriquecendo assim a aprendizagem do aluno e, principalmente, 

possibilitando que o aluno construa seu próprio pensamento, por meio das práticas 

cotidianas e das experiências por ele vividas. O mesmo deve ocorrer durante as 

aulas de Arte, ou seja, o aluno trará para a sala de aula a cultura que adquire na 

convivência social que tem fora da escola, dividirá suas experiências com seus 

colegas e professores e receberá o conhecimento científico de seu professor. Neste 

ponto, tem especial destaque o papel docente, aspecto para o qual nos voltamos no 

item a seguir. 

 
 
 



 

 
 

 
 

2.1 Papel da Escola e do Professor no Trabalho com Arte 
Quando não há uma boa preparação do profissional que trabalha a Arte 

dentro da sala de aula, ocorre uma má preparação dos alunos em relação ao meio 

artístico, o mesmo que já ocorria na Pedagogia Tradicional e Nova. Isto é, quando o 

profissional não está preparado para trabalhar Arte com crianças, a única coisa que 

ele faz em suas aulas é dar aos alunos desenhos para pintar e fazer dobraduras, 

além de preparar atividades para datas comemorativas, sem conexão alguma com a 

cultura.  

Contudo, a Arte vai muito além disso, por esse motivo o profissional deve 

estar preparado, ensinando seus alunos a terem um olhar crítico em relação às mais 

diversas atividades artísticas desenvolvidas na sala de aula. 

O principal meio que o professor deve utilizar em suas aulas para que haja 

sucesso, é a valorização do conhecimento dos alunos, isto é, antes de iniciar seu 

trabalho, o professor deve explorar os conhecimentos que cada aluno já possui e 

partir deste ponto iniciar seu trabalho, isso auxiliará na compreensão dos alunos com 

o que lhes está sendo ensinado. Barbosa (2001, p. 5), nos mostra a importância de 

se ter uma educação de qualidade, por meio da forma como trabalhamos com os 

alunos: 

Em vez de acabar com a educação artística no currículo, vamos 
desenvolver arte na escola com competência e consequência e exigir do 
Estado uma ação mais efetiva no que se refere aos pressupostos 
conceituais e às estratégias mais adequadas para estimular o fazer artístico 
e a apreciação estética em todas as camadas sociais. 
 

Na pré-escola é mais fácil ensinar e trabalhar a arte com os alunos, pois 

estes fazem suas próprias produções e ainda estão desenvolvendo seu senso 

estético. Conforme vão crescendo, os alunos se tornam exigentes consigo, ou seja, 

uma simples produção já não lhes é suficiente, é necessário que seja algo maior, 

uma grande obra de arte. Além disso, novos conceitos vão surgindo, de acordo com 

as vivências dos alunos na sociedade, formando assim seus próprios modos de agir 

e pensar. Pensamentos estes que são compartilhados com os demais colegas da 

sala de aula, de forma a trocar ideias e experiências.  

A Arte também pode ser trabalhada na interdisciplinaridade com os mais 

diversos conteúdos dentro da sala de aula. Isso possibilitará aos alunos uma maior 

compreensão do que é ensinado, pois o trabalho com o lúdico é mais prazeroso e 

faz com que os alunos se interessem mais em aprender sobre o novo. 



 

 
 

 
 

Ao trabalhar arte, utilizam-se muito os sentidos, já que a essência da arte é 

sentir, seja da forma que for. Deste modo o professor precisa ter em mente que as 

atividades a serem desenvolvidas precisam explorar materiais e imagens, o que fará 

com que o aluno realmente compreenda a arte, como ela realmente é. Estudiosos de 

várias áreas já mostraram que o aluno deve expressar o que sente e o que pensa 

utilizando-se da Arte, isso o ajudará a desenvolver sua própria personalidade. 

Tais princípios reconheciam a arte da criança como manifestação 
espontânea e auto-expressiva: valorizavam a livre expressão e a 
sensibilização para o experimento artístico como orientações que visavam 
ao desenvolvimento do potencial criador, ou seja, as propostas eram 
centradas nas questões do desenvolvimento da criança. (BRASIL, 1998). 
 

Outro aspecto importante para ser observado é o ambiente em que se 

trabalha com as crianças, pois grande parte do estímulo e interesse pela aula 

depende do ambiente em que ela está inserida. Por isso o ambiente para se 

trabalhar com aula de Arte deve estar sempre bem arejado, com boa iluminação e 

com aspectos artísticos possíveis de serem observados pelos alunos, contribuindo 

para a reflexão e aprendizagem do aluno, além de facilitar o aluno a ter ideias 

inovadoras, tornando-se assim um cidadão crítico. 

Uma das maiores dificuldades ainda existente no ensino de Arte é a 

formação dos professores, pois os pedagogos nem sempre conseguem dominar 

todas as áreas que a Arte abrange. Mesmo com a existência do curso de Arte no 

Ensino Superior, possuindo dois anos de duração, não é suficiente para formar 

profissionais aptos para atuar em diversas áreas. Isto é, mesmo que o profissional 

tenha graduação em Arte, ainda é necessário que faça algum curso de 

especialização na área que pretende atuar.  

Ainda é possível perceber que o trabalho com Arte na Educação Infantil e 

Ensino Fundamental fase I ainda é complexo no Brasil, pois os professores que 

trabalham com essa faixa etária são formados em Magistério ou Pedagogia, não 

possuindo as especificidades presentes na área da Arte, todavia, para que os 

licenciados em Arte possam trabalhar com essa faixa etária, eles devem ter um 

embasamento maior em relação ao trabalho com crianças na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental I, além de toda uma estrutura que auxilia na aprendizagem do 

aluno. 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme as pesquisas realizadas em livros, artigos e Leis foi possível 

perceber que, desde os primórdios a Arte, ela foi utilizada de forma a satisfazer as 

necessidades da vida humana, sempre lhe auxiliando em sua organização e 

compreensão de mundo. A Arte, desta forma, sempre foi uma forma do homem 

expressar o que sente e pensa, compartilhando isso com as demais pessoas.  

Dentro da educação a Arte passou por diversas fases, cada qual com suas 

especificidades e importância para se tornar o que é hoje. Porém, não foi tão 

facilmente introduzida na educação escolar do aluno, pois nesse percurso, os 

educadores e a própria escola encontraram dificuldades para efetivar o ensino, 

dentre elas, a forma a ser trabalhada e a própria formação dos professores. Ainda 

hoje existem algumas dificuldades em relação ao meio artístico dentro das escolas, 

mas já houve grandes avanços, tal como sua inserção dentro do Currículo Escolar 

enquanto forma de disciplina. 

Para que isso ocorra, cabe à escola e ao professor possibilitar que todo esse 

processo realmente ocorra, pois é neste ambiente que o aluno terá maior contato e 

compreenderá melhor o mundo artístico, logo o professor deve estar preparado e ter 

os subsídios necessários para um bom trabalho com Arte, pois se trabalhada de 

maneira incorreta, não fará muita diferença na vida do aluno. 

Por fim, o professor deve estar preparado e ajudar o aluno a alcançar seus 

objetivos, tendo papel de mediador entre conhecimentos vindos do aluno e teorias 

científicas. A partir da convivência com o mundo artístico o aluno será capaz de 

desenvolver sua capacidade cognitiva de forma adequada, tornando-se assim um 

cidadão apto a pensar por si só, pois terá eficácia para tomar decisões de forma 

crítica, visando o que é melhor para si e a sociedade em que vive. 
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