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A HISTÓRIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  
DESENVOLVIMENTO DE UM LIVRO PARADIDÁTICO  

PARA CRIANÇAS DE QUATRO A SETE ANOS DE IDADE 
 

 

1. RESUMO 

 

A Arte está presente na humanidade desde os primórdios, surgindo como forma de 
comunicação anteriormente a linguagem oral e escrita. Ela se faz necessária sendo 
meio de expressão e modo de entendimento e representação da realidade. Assim 
como na humanidade, a Arte se faz presente e importante na vida de uma criança 
antes mesmo da aquisição da fala e da alfabetização. A partir de conceitos 
apreendidos nos estudos de arte e educação, um livro infantil de História da Arte foi 
desenvolvido tomando por base características do público-alvo e parâmetros 
editoriais com a finalidade de colaborar com o aprendizado infantil a cerca do 
assunto. O mercado conta com poucas publicações com este propósito e se mostra 
promissor. Este projeto traz os estudos realizados para o desenvolvimento do livro 
assim como o processo criativo envolvido e seus resultados.  
 

Palavras-chave: História da Arte, educação, livro infantil, Arte.  

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A introdução da atividade artística na primeira fase da vida pode representar a 

aquisição do equilíbrio entre o intelecto e a emoção e tornar a criança um ser 

humano adaptado e feliz. A criança se expressa artisticamente desde que nasce 

com seus movimentos corporais. Aos dois anos de idade, ele começa a rabiscar 

papéis como forma de dominar seus movimentos. Estes rabiscos vão tomando forma 

conforme estes movimentos vão sendo dominados e, com cerca de quatro anos, a 

criança começa a estabelecer uma relação de seus desenhos com a realidade. 

Assim, a criança passa a retratar fatos importantes de sua vida em seus desenhos e, 

através deles, pode compreender melhor sua realidade. Nesta fase os desenhos 

começam a tomar formas identificáveis (LOWENFELD, 1977).  

Diversas teorias foram desenvolvidas com a finalidade de colaborar com a 

educação da Arte no Brasil e no mundo. Dentre os autores que teorizam o ensino da 

Arte, Lowenfeld (1977) traça diretrizes sobre como lidar com a produção artística 
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infantil e Barbosa (2010) apresenta a Proposta Triangular que contempla a           

arte-educação sustentada no tripé “contemplação da Arte - fazer artístico - 

contextualização” e defende que “a Arte deve ser a base da educação”.  

A educação da Arte no Brasil, segundo Fusari; Ferraz (2006) tem sido feita de 

forma incompleta, quando não incorreta, uma vez que os educadores se esquecem, 

ou mesmo desconhecem, de que o processo de aprendizagem do educando envolve 

aspectos múltiplos. Há no Brasil uma perceptível necessidade de publicações 

pensadas e estruturadas com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento da 

criança como ser humano.  

Tendo em vista a importância da Arte na educação infantil, este projeto tem por 

objetivo a criação do 1º volume de uma coleção de livros de História da Arte voltados 

ao público de 4 a 7 anos, desenvolvidos a partir de estudos e pesquisas referentes à 

necessidade do público-alvo e às carências do mercado, com atividades 

complementares que acrescentem à educação da criança e layout didático, baseado 

nos princípios editoriais estudados.  

Os livros infantis são ferramentas largamente usadas no processo educacional, 

pois revelam mundos de fantasia e acrescentam diversão ao aprendizado. Segundo 

Haslam (2007), o mercado de livros infantis teve uma grande expansão nas últimas 

duas décadas.  

No ensino escolar, os livros didáticos com conteúdos direcionados são 

frequentemente usados como guia de estudos, porém, hoje é crescente a utilização 

de livros paradidáticos, livros de histórias que cumprem o papel de aprofundar 

conceitos e complementam os estudos. A vantagem do uso dos livros paradidáticos, 

é que estes, sem a necessidade da abordagem de conteúdos completos e 

obrigatórios, apresentam as mensagens de forma lúdica, o que facilita o gosto pelo 

aprendizado (WEBEDUC, 2012).  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional de 71 inclui a Arte no 

currículo escolar obrigatório com o título de Educação Artística, mas esta é 

considerada atividade escolar e não disciplina (MEC/SEF, 1997). Na nova LDB, que 

afirma a organização do ensino em Parâmetros Curriculares Nacionais, a partir do 

movimento dos arte-educadores, a Arte é reconhecida com maior importância e 

passa a fazer parte do currículo como área e não mais apenas como atividade, com 

conteúdos próprios e sob o título “ARTE”.  
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O Design Editorial auxiliou, através de seus conceitos, no desenvolvimento do 

projeto gráfico do livro, que está além da elaboração do layout das páginas, mas 

também na garantia da apresentação das informações pretendidas da maneira mais 

adequada possível para o bom entendimento por parte do leitor (HASLAM, 2007). 

Assim, o projeto apresenta soluções que auxiliam a transmissão da mensagem 

pretendida pelo autor a partir da escolha de cada componente do projeto de forma 

coesa, em coerência com o assunto abordado e o público pretendido. 

A coleção traz as aventuras de Bia pelo mundo das Artes através de uma viagem 

pelo tempo e cada volume apresentará um movimento artístico ou período da 

História da Arte de maneira cronológica. Será composta por 24 volumes sendo que 

cada um tratará sobre um período/movimento artístico/artista. Todavia neste projeto 

será apresentado somente o primeiro volume.  

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um livro de História da Arte 

voltado ao público infantil com idade entre 4 e 7 anos contendo atividades que 

estimulam a criatividade e o desenvolvimento da criança.  

Os objetivos específicos são:  

- Transmitir informações e conteúdo sobre a História da Arte para o público 

infantil, que possui necessidades específicas;  

- Aplicar os conceitos de Design Editorial como estrutura de grid, tipografia, 

cores, uso de imagens e processos de produção, a fim de tornar o processo mais 

funcional e profissional;  

- Transformar a História da Arte em linguagem verbal e imagética de fácil 

compreensão para uma criança a partir de pesquisas sobre os principais autores 

que desenvolveram propostas e métodos educacionais;  
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4. METODOLOGIA 

 

No desenvolvimento deste projeto foi utilizado o método de Löbach (2001), que 

consiste em quatro etapas: a preparação, que engloba a análise do problema, a 

coleta de informações e a conceituação; a geração de alternativas, que consiste na 

criação de possibilidades de soluções do problema; a avaliação das alternativas, que 

é a escolha e aperfeiçoamento da alternativa que melhor satisfaça o problema; e a 

realização, que consiste na concretização do projeto.  

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Os livros infantis, por serem destinados a um público-alvo bastante específico, 

requerem uma série de cuidados e planejamentos baseados nas análises deste 

público. Algumas características de editoração são pensadas especialmente para 

este tipo de livro, como o formato do livro, mancha de texto, grid, tipografia, 

ilustrações e cores. 

O formato de um livro é definido de acordo com sua finalidade e é produzido 

levando em consideração o tamanho médio das mãos de um adulto a fim de 

proporcionar maior grau de comodidade. Os livros infantis devem ser produzidos 

levando em consideração o tamanho médio das mãos de uma criança que são 

menores que as de um adulto, do contrário causariam desconforto às crianças 

(TSCHICHOLD, 2007).  

Para a composição da mancha gráfica e do grid, serviram de referência os 

estudos desenvolvidos pelo arquiteto Villard de Honnecourt. 

Nos livros infantis a fonte deve ser escolhida com cuidado, pois as crianças estão 

em fase de alfabetização e, portanto, ainda tem certa dificuldade de reconhecer as 

letras. Assim, elas devem, além de possuir boa leiturabilidade, ter boa legibilidade. 

Via de regra, as fontes tem tamanhos maiores que as de um livro adulto e são 

também menos formais.  

Para as ilustrações além de livros analisados, alguns artistas e concept arts de 

trabalhos realizados a cerca do tema foram tomados de referência. Assim, com a 
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finalidade de ilustrar a história sem, no entanto, tirar o foco do conteúdo da narrativa, 

as ilustrações do livro foram feitas de maneira simples e pouco detalhistas. O     

curta-metragem “Elia” do artista francês Matthieu Gaillard foi utilizado como 

referência, assim como o filme “The Croods”.  

A cor é um elemento de especial importância na composição gráfica de um livro 

infantil, pois as crianças têm uma percepção muito intensa das cores. Segundo 

Farina et. al (2006), por sua expressividade, a cor tem a capacidade de liberar as 

reservas criativas. As crianças têm preferência por cores puras e brilhantes que, por 

serem mais vibrantes, são chamativas e estimulantes. Assim, além de comunicar, 

ela prende a atenção da criança e auxilia no processo lúdico. 

A escolha do tema Pré-História para o volume reproduzido se deu em função de 

ser o início cronológico da História da Arte, sendo então o 1º volume da coleção, 

volume este que irá introduzir a temática ao universo infantil. Além disso, a Arte 

Rupestre é próxima à arte infantil e de fácil identificação pelo público-alvo. Segundo 

Lins (2004) há um paralelo entre o desenvolvimento da civilização em geral com o 

desenvolvimento individual de uma criança uma vez que em ambos os casos a 

expressão artística antecede a aquisição da linguagem oral e escrita. 

 

 

 

6. RESULTADOS 

 

A personagem principal, responsável por conferir uma unidade à coleção, é Bia, 

uma garotinha de 7 anos que gosta muito de Arte. A idade da personagem foi 

determinada para ser condizente com a do público-alvo, facilitando assim a 

identificação das crianças com a personagem (Figura 1).  

O personagem coadjuvante do volume 1 é Otto, um menino da mesmo idade da 

Bia, que possui características físicas arcaicas visto que ele vive na Pré-História. 

Sua característica mais importante e que marca o clímax do livro é o fato dele não 

saber desenhar (Figura 2).  
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Figura 1 – Personagem principal: Bia 

 

Fonte: Ilustração de Valdir Brito 

 

Figura 2 – Personagem coadjuvante: Otto 

 

Fonte: Ilustração de Valdir Brito 

 

O livro foi impresso em Couché brilho 120 g/m², 4X4 cores. A escolha pelo papel 

Couché se deu em virtude de sua maior resistência em relação ao offset e pelo fato 

de ter brilho sendo assim mais atraente ao público-alvo. O texto original foi 

submetido a uma análise do público e algumas palavras foram substituídas a fim de 

melhorar o entendimento do conteúdo.  

Para a composição do grid as dimensões do papel foram divididas em 9 colunas 

e 9 linhas dividindo a página em 81 módulos diferentes conforme estudos 

desenvolvidos por Villard de Honnecourt. Então cada módulo foi subdividido em 4 

num total de 18 colunas, 18 linhas e 324 módulos. 3 módulos em cada borda 

formam as margens.  
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A palheta de cores foi escolhida de acordo com a temática do volume. Por se 

tratar da Pré-História optou-se por tons terrosos, de ocre, marrom e nude. Em alguns 

elementos chaves, que não tem características pré-históricas tão marcantes como a 

roupa da personagem, foram utilizados cores e tons mais alegres em virtude de se 

tratar de um livro infantil, como ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3 – Palheta de cores: páginas 16 e 17 do livro “1ª Parada: Pré-História” 

 

Fonte: Ilustração de Valdir Brito 

 

As fontes foram escolhidas servindo ao projeto de duas maneiras diferentes. 

Para as crianças não alfabetizadas as fontes servem de elementos gráficos uma vez 

que o livro será lido por um adulto. Para as crianças em fase de alfabetização, além 

de elemento gráfico as fontes servem como estimulo a leitura. Assim as fontes 

selecionadas não possuem serifa, o que facilitam o entendimento dos caracteres e, 

no corpo do texto, as letras são apresentadas em caixa alta para facilitar a leitura 

infantil uma vez que a alfabetização se dá a partir das letras de forma maiúsculas.  

A fonte Tempus Sans (Figura 4) foi utilizada na 1ª e 4ª capa e na folha de rosto 

para o título e nome do autor. Possui características informais e compõe com a 

temática. Para a descrição do livro na 4ª capa e para os subtítulos foi utilizada a 

fonte Kozuka Gothic Pro. 
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Figura 4 - 1ª e 4ª capa do livro “1ª Parada: Pré-História” 

 

Fonte: Ilustração de Valdir Brito 

 

A fonte {¡Estoy Buono!} (Figura 5), utilizada no corpo do texto, possui 

características informais, remetendo uma escrita com giz, com a finalidade de 

compor com o universo infantil e é neutra com relação à temática, pois será utilizada 

em todos os volumes, conferindo unidade a coleção.  

 

Figura 5 – Atividades do livro “1ª Parada: Pré-História”  

 

Fonte: Ilustração de Valdir Brito 
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O texto foi distribuído nas páginas de acordo com o ritmo de leitura a fim de 

facilitar o entendimento da história. Assim, respeitando a mancha gráfica, o texto foi 

diagramado de forma a compor com as ilustrações. No corpo do texto a fonte foi 

usada em tamanho 14pt com entrelinha 21, tracking 30 e a distância entre palavras 

aumentada em 40%. As capitulares e o texto de atividades têm tamanho 20pt e as 

palavras e frases de destaque e nome dos personagens em 17pt. O alinhamento do 

texto é espelhado sendo à direita nas páginas pares e à esquerda nas páginas 

impares.  

Assim, um livro paradidático de História da Arte para crianças de 4 a 7 anos foi 

projetado levando em consideração todos os aspectos aqui apreendidos a fim de 

suprir as necessidades do mercado. 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação infantil, que vai além dos espaços escolares, deve ser sobretudo 

realizada em parceria com a família. Neste sentido, os livros auxiliam na obtenção 

de informação e conteúdo e são excelentes fontes de lazer. A partir do estudo da 

Arte na educação ao longo da História do Brasil e do mundo, foi possível observar 

que o movimento da arte-educação tem ganhado força e conquistado importante 

avanço na busca pela inserção da Arte no ensino escolar.  

Diante do vasto repertório da História da Arte e da pretensão de expor todo este 

conteúdo às crianças, a criação de uma coleção se fez a melhor alternativa uma vez 

que todo o conteúdo condensado em um único volume se tornaria cansativo para 

uma criança.  

O desenvolvimento do livro se deu em etapas. A conceituação dos personagens 

e o desenvolvimento do texto foram feitos conjuntamente com base em pesquisas 

sobre a linguagem do público-alvo e a História da Arte para poder adaptar uma à 

outra. Então os padrões gráficos e ilustrações foram criados para compor com o 

conteúdo.    
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A solução foi apresentada ao público-alvo e algumas adequações foram feitas, 

sendo por fim desenvolvido o produto final que pretende ser o 1º exemplar de uma 

coleção de livros de História da Arte voltado para o público infantil.  
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