
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: A IMPORTÂNCIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM DE ARTES VISUAIS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE FACCATINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JULIANA PEREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SILVANA ANTUNESORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

           O presente trabalho busca refletir a importância da linguagem das artes 

visuais no processo educativo para Educação Infantil, de modo a promover as 

capacidades de autonomia pessoal, como expressão criativa e ampliação do 

conhecimento do mundo da cultura artística.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As expressões artísticas estão intimamente ligadas a cultura de cada 

sociedade. Isso nos mostra que somente conseguíramos compreender a forma de ser 

de um grupo social, pelas crenças, pelos ritos, pelas formas de se alimentar, de se 

vestir, pelos costumes folclóricos etc., e, contudo, sem deixar de lado, pelas diversas 

formas de manifestações artística adquiridos pelo homem enquanto membro da 

sociedade. 

Na sua condição de cultura, a arte pode ser vista como tradição 
cultural, mas também como elemento de transformação da cultura. Da 
mesma forma como se pode conhecer muito da cultura de um povo 
pela análise de sua produção artística, igualmente é possível conhecer 
o significado artístico de um povo pela análise de sua cultura, como 
um todo. (MELLO, 1987, p. 424). 

 

                Infelizmente, hoje, na sociedade capitalista, percebemos uma grande 

desigualdade econômica entre classes sociais. Como consequência, a 

marginalização cultural excluiu muitos indivíduos acesso do conhecimento, como o 

acesso das linguagens artísticas. 

 
“[...] a cultura é a herança que o grupo social transmite a seus 
membros através da aprendizagem e da convivência social. Em nossa 
sociedade, porém, as desigualdades sócio-econômicas fazem com 
que nem todos tenham acesso à totalidade cultural. 
Pensemos na educação, na literatura, no teatro, nos jornais e revistas, 
nas artes em geral. [...] Cinema, teatro, pintura são atividades só 
acessíveis a uma pequena minoria. ” (PILETTI, 1985, p.70-71) 

             

                  Muitas vezes, por conta disso, existe crianças pequenas, que vivem nos 

ambientes de pobreza em determinadas regiões periféricas, são prejudicadas no seu 

desenvolvimento pessoal e cultural pela falta de estímulos externos. Assim, só 

conseguem ter acesso ao mundo letrado, acesso de uma alimentação adequada, por 



exemplo, quando começam, de fato, a frequentar as instituições de ensino, como 

creches e pré-escolas.   

 Nesse sentido, podemos compreender que as instituições de ensino são 

ambientes importantes para o acesso daquelas crianças que, em muitos casos, 

dependem somente dela. Pensar em artes visuais para o currículo escolar, é de fato 

contribuir para o estímulo criativo e perceptivo do indivíduo ao decorrer da construção 

de seu saber do mundo durante seu início de etapa vital. Atualmente, a LDB (lei nº 9. 

394/96) em seu artigo 29 ressalta que “A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 

5(cinco) anos, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social [...] 

 

“As crianças aprendem desde seus primeiros momentos neste mundo. 
Educar crianças com pouca idade não é apenas dar alimento e tomar 
os cuidados necessários. Junto com carinho e cuidados higiênicos é 
fundamental que as crianças pequenas recebam estímulos que 
desenvolvam seus sentidos e posteriormente sua intelectualidade. O 
trabalho artístico é importante para que as crianças aprendam a 
explorar o mundo à sua volta. Existem inúmeros materiais que 
utilizamos como recurso de expressão, que nos auxiliam a criar coisas 
e a colocar um pouco daquilo que somos no mundo.” (GOMES, 2001, 
p.109) 

 

3. OBJETIVOS 

                  O presente trabalho busca refletir a importância da linguagem de artes 

visuais na área educacional, como na Educação Infantil, com o intuito à construção 

expressiva individual e o acesso ao conhecimento da diversidade cultural. 

4. METODOLOGIA 

                 O trabalho será realizado mediante a pesquisa bibliográfica que permitirá 

novos conhecimentos através de leituras e estudos de vários autores, análises, 

interpretações como a proposta curricular do RCNEI1.  

5. DESENVOLVIMENTO 

                                                           
1 BRASIL.  Referencial curricular nacional para a educação infantil: Conhecimento do mundo. v.3. Ministério da 

Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.  Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 



 Será realizada as pesquisas de textos teóricos acerca do assunto sobre 

artes visuais e outros textos de das áreas das ciências sociais, como psicologia da 

educação, antropologia e sociologia da educação, de modo a inferir e aprofundar o 

conhecimento de forma interdisciplinar e significativo sobre os assuntos em que diz 

respeito a criatividade, cultura, educação escolar diante à criança.  

Consequentemente, como base fundamental, utilizaremos o RCNEI para conhecer as 

propostas de ensino e aprendizagem de artes visuais para educação infantil. 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Todo o fazer artístico revela-se a capacidade de produzir e transformar o 

mundo simbolicamente por meio da criativa humana na elaboração de matérias. As 

crianças, desde pequenas, exploram o mundo pelas percepções sensoriais e 

simbólicas, são como pequenos cientistas em busca do fazer, da exploração do 

ambiente em que se encontra 

 

“Seja qual for a área de atuação, a criatividade se elabora em nossa 
capacidade de selecionar, relacionar e integrar os dados do mundo 
externo e interno, de transformá-los com o propósito de encaminhá-
los para um sentido mais completo. [...] Ao transformarmos as 
matérias, agimos, fazemos. São experiências existenciais-processos 
de criação- que nos envolvem na globalidade, em nosso ser sensível, 
no ser pensante, no ser atuante. Formar é mesmo fazer. É 
experimentar. É lidar com alguma materialidade e, ao experimentá-la, 
é configurá-la. Sejam os meios sensoriais, abstratos ou teóricos, 
sempre é preciso fazer” (OSTROWER, 1987, p. 69) 
 

  A criança constrói o conhecimento na interação com o meio em que se 

encontra. As condições do meio, a vivencia de diferentes situações e a exploração de 

objetos, como suportes e ferramentas utilizados na linguagem das artes visuais, o 

contato com obras de artes distintas podem influenciar o sujeito de forma que a artes 

visuais permite o fazer artístico, a percepção e conhecimento histórico-cultural das 

produções artísticas.  

 O trabalho de artes visuais no âmbito educativo é tão enriquecedor que 

também pode contribuir como forma de libertações expressivas do inconsciente de 

alunos portadores de deficiências cognitivos, motoras e sensoriais; como também dos 

que carregam traumas sociais/mentais. Pois, quando se trata de criança, ensino e 

aprendizagem nas instituições educacionais, obviamente, devemos pensar em todas 

as singularidades em todos os aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. 



 

 “A importância da arte na vida cotidiana é reforçado até mesmo pelas 

novas teorias sobre a inteligência humana, que mostram ser a nossa 

mente muito mais complexa do que se pensava. Hoje se tem como 

certo que, além da capacidade de raciocínio lógico que sempre 

caracterizou a inteligência, ela ainda se revela por outras habilidades 

inteligentes como a sensibilidade em relação às cores, aos sons e às 

imagens e a capacidade de nos expressarmos por meio dessas 

linguagens. Desenvolvermos essa capacidade é, portanto, nos 

tornarmos mais inteligentes. 

A prática artística na educação estimula a imaginação e a criatividade. 

[...] 

Além da predisposição ao conhecimento, a arte na educação permite 

o tratamento das emoções. Nós nascemos instintivamente emotivos, 

isto é, reagimos emocionalmente ao mundo que nos cerca, mas 

nossas emoções surgem de forma bruta, como minérios recém-

extraídos da natureza. Elas precisam ser conhecidas, lapidadas e 

cultivadas. A expressão artística oferece oportunidade para isso, 

desenvolvendo, além da inteligência, a personalidade, o 

temperamento e o caráter. ” (COSTA, 2006, p. 13). 

 

Ilustração 1. Expressão pictórica infantil. 

                      

Fonte: (do próprio autor) 
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