
TÍTULO: A ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E CRITICIDADE NAS CRIANCAS DOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PedagogiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CLARICIA ERMINA DANTAS MARTINIANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LISIENNE DE MORAES NAVARRO GONÇALVES DA SILVAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): DAIANE DE OLIVEIRA, EDUARDO MARTINIANO DOS SANTOS, HELTON LIMA,
VALERIA TEDESCHI
COLABORADOR(ES): 



A ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA E CRITICIDADE NAS 

CRIANCAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

Autor: Claricia Ermina Dantas Martiniano  

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 

 

Resumo: 

Esta pesquisa apresenta uma investigação em quatro escolas do Município de 

Jandira e Itapevi – S.P, sobre a arte no desenvolvimento da autonomia e criticidade 

nas crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O uso das artes sempre foi 

visto dentro do processo de ensino aprendizagem como atividade e ação sem fins 

educativos, mas como meio de entretenimento em situações lacunar e esporádico. A 

pedagogia libertadora propõe uma educação que leve o indivíduo a sentir-se 

importante no grupo ao qual pertence. Assim, se o professor do Ensino Fundamental 

(anos iniciais), utilizar-se da arte como didática de ensino, sua ação poderá 

desencadear aprendizados mais efetivos e com maior significado para seus alunos.  

Como instrumentos de análises foram entregues questionários aos professores e 

diretores, como também observação das aulas de ensino fundamental, e conversa 

sobre a prática realizada. As perguntas que permearam  o trabalho foram: “Como a 

arte pode exercer sua função transformadora na educação e inserção da criança na 

sociedade?” E “ Como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

podem transformar sua prática de sala de aula diante da massificação do ensino?” E 

a hipótese levantada para essa questão é que os professores estão sedimentados 

em um ensino conteudista, com visão de uma arte para complementar a aula e 

atender à solicitação de calendário de eventos, sem perceberem a real função 

transformadora do indivíduo na sociedade. Os teóricos que permearão esta 

pesquisa foram: Barbosa (1998), Cortella (2009), Freire (2004),  Vygotsky (2001) . 

 

Palavras-chave: Arte, Transformação Social, Desenvolvimento Integral. 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O uso das artes sempre foi visto dentro do processo de ensino-aprendizagem 

com uma atividade e uma ação sem fins educativos, mas como meio de 

entretenimento em situações lacunar e esporádico. Sendo utilizada como registro 

desde a pré-história, a arte é um importante instrumento do desenvolvimento 

humano.  

A dança, artes marciais, música e o teatro são meios de expressar o 

sentimento e a cultura, podendo levar um grupo a perceber-se capaz de participar e 

transformar a si e ao espaço que pertence. 

A pedagogia libertadora propõe uma educação que leve o indivíduo a se 

perceber parte importante do grupo o qual pertence. Assim, se o professor do 

Ensino Fundamental (anos iniciais), utilizar da arte como didática de ensino, sua 

ação desencadeará aprendizados mais efetivos e com maior significado para seus 

alunos. 

Essa pedagogia tem como objetivo a transformação da vida, libertando o 

aluno das possíveis amarras que o impede de alcançar o verdadeiro saber. Ela tem 

como método a experiência, a vivência, as culturas e a sociabilização. Assim 

pensando nos quatro pilares da educação, divulgado pelo relatório da UNESCO: 

aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a fazer e por ultimo o aprender 

a ser (conhecer a si, sua cultura e seu potencial), o fazer-se expressão para 

transformação, o conviver com a diferença existente na sociedade para agir de 

maneira transformadora na sociedade.  

Compete à escola construir a independência e a autonomia de seus alunos, 

levando-os a valorizar e a respeitar seu corpo e sua cultura. Ao professor, espera-se 

que sua ação transcenda o ensinamento conteudista, criando espaços de 

construção de saberes, de troca e de conhecimento e de crescimento das 

capacidades humanas.  

 Vale ressaltar que, para que seja viável esse processo é importante preparar 

o professor para agir e pensar a educação, de maneira a transformar o espaço 

educativo em um espaço de troca e aprendizado coletivo, na busca da qualidade de 

ensino.  

O trabalho com a arte permite que o aluno desenvolva esquemas perceptíveis 

que inicie do próprio corpo. Muitas crianças passam pela escola acumulando 



 
 

conhecimentos que por vezes não saberão aplicá-los na vida de maneira a propiciar 

uma transformação nela e na sociedade. Acesso as diferentes formas de arte 

ampliam a percepção de mundo do aluno, apontando assim, a necessidade do 

professor proporcionar momentos de interação da criança com as diferentes 

manifestações artísticas.  

Barbosa (1998), apresenta a arte como meio de desenvolvimento das 

diferentes representações humana (social, intelectual, emocional, simbólica e 

espiritual) da sociedade. Assim, a arte transmite significado para o aluno que 

transcende ao que é transmitido em sala de aula por intermédio das aulas 

tradicionais.  Ela dá significado e sentido aos conteúdos da vida, ultrapassando 

fronteiras existentes no ensino tradicional. 

Sendo assim, Cortella(2017)1 defende que a educação que nós educadores 

precisamos sempre buscar é a que tenha “importância“ usando o significado da 

palavra importar, como em um arquivo de computador onde importamos para uma 

pasta nos guardarmos uma aprendizagem com significado e aquela que importa 

para aluno, que ele perceba que é importante e guarde com significado o que se 

aprendeu.    

 Essa pesquisa buscou trazer para discussão e percepção dos professores 

sobre a importância do corpo na escola e no processo de compreender, interpretar, 

interagir e agir no mundo, fazendo com que o que se aprende na escola ultrapasse 

as páginas dos cadernos. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral 

Repensar a prática sedimentada nas escolas, levando o profissional da 

educação sair da sua zona de conforto e modificar o seu fazer e a reflexão sobre a 

arte na escola. 

 

2.2 Objetivo específico  

Levar o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental a refletir sobre a sua 

prática e didática em sala de aula. Desenvolver discussão sobre a importância da 

arte no desenvolvimento humano repensando a didática e o método utilizado em 

                                                         
1 Em uma exposição que fez na Câmara municipal de Vereadores Itapevi no dia 18/09/2017 e na qual inspiramos 

este trabalho. 



 
 

quatro escolas, sendo duas em Jandira e duas em Itapevi, região oeste de São 

Paulo. 

3. DESENVOLVIMENTO  

 Cabe a escola se adequar as características da sociedade a qual ela está 

inserida. A escola que encontramos, em pleno século XXI, pouco se afastou daquela 

vivida no passado, com carteiras enfileiradas e a supervalorização do reproduzir e 

pensar padronizado. 

Os professores não conseguem trazer para dentro dos muros da escola os 

saberes presentes nos espaços externos da escola e se perdem nos seus fazeres 

cotidiano.  

Muitos acreditam que a escola está perdendo seu sentido trazendo 

indagações fortes sobre os alunos, pais e sociedade que ela atende, porém o que 

devemos levar em consideração é o que caracteriza a sociedade contemporânea.  

Cortella (2009), na tentativa de responder essas indagações presentes divide 

esta relação com a sociedade em três concepções: o otimismo Ingênuo, o 

pessimismo ingênuo e o otimismo crítico.  

No otimismo ingênuo, a escola recebe a atribuição de uma missão salvadora, 

que ela seria a responsável por um país melhor e a alavanca para o 

desenvolvimento deste, então a palavra otimismo se refere a essa concepção que 

valoriza a escola, mas se torna ingênuo porque pressupõe que ela é totalmente 

autônoma. Desde sua inserção dentro da sociedade quanto em sua capacidade de 

extinguir males como a pobreza e a miséria, nesse ponto, ela é representada 

graficamente com a escola separada da sociedade e responsável por mudá-la sendo 

seu suporte ou sua alavanca. 

 

 

Esse conceito é um dos mais comuns, muitos entendem a docência como 

uma missão.  Nesta visão a escola tem seu espaço suprassocial não estando 

atrelada a nenhuma classe social, servindo a todos indistintamente e por sua vez o 

educador exerce suas funções sempre com a premissa da neutralidade não tendo 

nenhuma opinião política, partidária ou servindo a nenhuma ideia, sendo apenas o 

agente do bem comum em uma visão idealizada. Está positividade do otimismo 

Sociedade 

Escola Fonte: Cortella (2000) 



 
 

ingênuo não considera que a escola é parte da sociedade e contemple as 

desigualdades e confrontos existentes nela.  

Outra concepção é o pessimismo ingênuo, que pensa a escola a serviço do 

poder e não trabalha de forma global com a sociedade, portanto é apenas uma 

ferramenta de dominação, defende que a escola é reprodutora de desigualdade 

social e para o educador fica o papel de um agente da ideologia dominante, ou seja, 

aquele que apenas fará o que lhe for ordenado. Sendo assim, a escola se relaciona 

com a sociedade como um aparelho ideológico com a função clara de garantir que o 

sistema se mantenha. Para melhor visualizar, a representação abaixo demostra que 

a escola apenas cumpre a determinação absoluta da sociedade ou das elites sociais 

que a controlam. 

 

 

 

Essa visão pessimista da escola que a trata apenas como reprodutora traz a 

concepção de que a escola não tem nenhuma autonomia, que apenas seria uma 

ferramenta das classes dominantes política e social, também é ingênua porque não 

irá considerar o fator humano a capacidade da educação em transformar a realidade 

a qual pertence e novamente traz para a escola o rótulo de neutralidade, 

desconsiderando todo envolvimento social, os confrontos e da mudança contínua. 

E por último a concepção do otimismo crítico, visa o equilíbrio, pretendendo 

indicar o valor que a escola tem, entendendo que ela não tem a característica de 

neutralidade e tão pouco é inútil a transformação social, sendo assim a educação 

tem a função de conservar e inovar ao mesmo tempo. 

 

 

 

 3.1 Professor e as exigências sociais 

 

O Professor deve ter como alicerces duas atitudes fundamentais, a de ter a 

capacidade de estar permeável para o aprendizado contínuo e afastar a 

fragmentação pessoal. De acordo com Libâneo  (s/d p.227)  

Sociedade 

Escola 

Fonte: Cortella (2000) 
 

   Escola 



 
 

 
Condição para a aprendizagem permanente e para o desenvolvimento 
pessoal, cultural e profissional de professores e especialistas. É na escola, 
no contexto de trabalho, que os professores enfrentam e resolvem 
problemas, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam 
estratégias de trabalho e, com isso vão promovendo mudanças pessoais e 
profissionais.    

Estas colocações levam a refletir que para o crescimento pessoal, intelectual 

e profissional existem perspectivas individuais e coletivas. Assim, é necessário a 

atitude de  afastar a fragmentação pessoal.  

Diante do exposto, o que se espera é que o docente tenha como inspiração o 

saber viver e se colocar sempre em processo de evolução, ou seja, de contínua 

mudança. 

 

 3.2 O ensino da arte na escola 

 

 O ensino da arte na escola deve ser pensando não apenas como algo 

esporádico ou de complemento de aula. Ela tem o papel fundamental na formação 

do indivíduo crítico e atuante na sociedade, a dança, artes marciais, música e o 

teatro são meios de expressar o sentimento e a cultura, podendo levar um grupo a 

perceber-se capaz de participar e transformar a si e ao espaço que pertence. 

De acordo com os Parâmetros curriculares Nacionais (1997), a Arte voltada 

para o ensino fundamental contribui com o ensinamento de outras áreas especificas. 

 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento Artísitico e 
da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido a experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação tanto ao realizar formar artísticas quanto na ação 
de apreciar e conhecer as formas produzidas por eles e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas. (Parâmetro Curricular Nacional, 1997, 
p.15). 

  

Em linhas amplas percebe-se que o conhecimento da arte traz uma visão de 

mundo artístico para o aluno, que o liberta a repensar sua realidade de modo mais 

flexível, positivo, critico, participativo e o torne mais idealizador. A criança aprende 

através do sentido e do contato e os trabalhos artísticos desenvolvem e 

potencializam sua habilidade de criação e inovação e aprimora seu conhecimento 

em processos científicos e técnicos.  

Em frente a todos os benefícios expostos, ainda se faz necessário defender o 

uso de artes nas escolas, para que elas sejam exploradas como ferramentas de uma 



 
 

pedagogia que promova o indivíduo, sua cultura e oportunizado em instituições 

escolares como disse Santos: 

 

Quase uma pedagogia de arriscar-se concentrada na primeira pressão dos 
dedos na argila, no primeiro verso na criação poética, no primeiro som da 
improvisação sonora, nos primeiros passos brincantes da dança na 
concordância das primeiras regras do jogo coletivo, no primeiro ato da 
brincadeira. (SANTOS, 2009, p.18)  
 

O desenvolver está diretamente ligado ao olhar, ouvir, sentir, fazer e refletir, 

portanto, a discussão sobre a didática utilizada pelos professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental se faz necessária para que a educação do século XXI seja 

mais atrativa e eficiente nos seus propósitos. 

Para Vigotski (2001b) ao educar pela arte o professor permite que ela se 

insira no grupo e na sociedade possibilitando a transformação dela e do espaço a 

qual ela pertence, relacionando com outras pessoas e levando-a a pensar sobre o 

mundo que a rodeia, sobre ela mesma e a vida em si.  

A maneira como as escolas desenvolvem a arte não atinge o objetivo maior 

de superação de si e entendimento do outro e sim desestimula o vivenciar artístico, 

o cooperar e o trocar experiências e vivências.  

4. METODOLOGIA 

  A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Livre de Teatro e Circo, na 

Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi e nas escolas públicas municipais da 

cidade de Jandira na região oeste de São Paulo. 

A escolha destas cidades em especifico, ocorreu por serem vizinhas, porém, 

com um imenso diferencial no que diz respeito ao uso das artes pelas escolas de 

Ensino Fundamental.  

A cidade de Itapevi tem aproximadamente 200 mil habitantes e a cidade de 

Jandira aproximadamente 120 mil habitantes segundo o censo IBGE de 2010. 

Entretanto, a cidade de Itapevi além de ser conhecida pelo uso da arte nas 

escolas promove também escolas especializadas no ensino de teatro, dança, circo e 

música, já na cidade de Jandira não há investimento financeiro específico para as 

manifestações artísticas.  

A divulgação do método e prática desenvolvida pelas escolas livres de arte 

trouxe a possibilidade de utilização dessa prática nas escolas regulares, a 

observação das aulas e entrevista com os professores e diretores da escola, tendo 



 
 

como base análise de conteúdo de Bardin (1977), que possibilita um entendimento 

das escritas explicitas e o que se encontra implícito nas respostas, atribuindo 

significado a uma expressão que se repete ou se encontra dentro de um contexto 

que possibilita compreender, com o cuidado de sentir, ver e perceber o que se 

guarda no não dito. 

Os Sujeitos da pesquisa foram os professores de quatro escolas de Ensino 

Fundamental – anos iniciais, dos municípios de Jandira e Itapevi, identificados por 

letras do alfabeto.  

5. RESULTADOS 

 Esta pesquisa foi capaz de identificar a importância do ensino da arte no 

desenvolvimento da criança nos anos inicias do ensino fundamental. As leituras 

realizadas trazem uma discussão sobre a ligação direta entre conhecimento, 

capacidade e ensino-aprendizagem. A pesquisa possibilitou reafirmar a importância 

da arte no desenvolvimento integral do aluno, transcendendo o espaço conteudista 

da escola, valorizando o aprender pelo corpo, pelo sentido e pela alma.  

As entrevistas possibilitaram uma maior visibilidade em relação ao professor 

com o uso da arte. A professora (A) se mostrou disposta e motivada em sua prática 

e a sala de aula representou toda a motivação que nela foi depositada. 

A professora (B) demostrou esgotamento, um descontentamento sobre a sua 

formação, reclamando com frequência e transferindo a responsabilidade do 

aprender para o aluno. Não havia a preocupação em entender o contexto que 

envolvia o aprender, afastando-se do aluno. A parceria não era uma preocupação e 

sim a cobrança do resultado   

Ela é formada e pós-graduada e ao ser questionada sobre o motivo de ter 

feito a pós- graduação, afirmou ser para o plano de carreira,  crescimento vertical,  

política da cidade que oferece uma promoção financeira conforme evolução do 

currículo pessoal.  

Quando pensamos e discutimos a formação continuada é preciso entender 

que o preparo profissional necessário ao professor, precisa ter vínculo com sua 

prática, para que não se torne apenas um diploma para a sala de aula, mas 

conhecimentos dispostos a serem compartilhados.  

[…]é fundamental que, na pratica da formação docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não e presente dos 
deuses nem se chama nos guias de professores que iluminados intelectuais 
escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrario, o pensar certo que 



 
 

supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 
comunhão com o professor formador. (FREIRE, 2004. p.22) 
 

Além de verificarmos a completa disparidade nas observações em sala de 

aula, escolhemos trazer casos de aulas que tiveram temas próximos e foram 

transmitidas com uma prática totalmente diferente uma da outra, na tentativa de 

elucidar a importante contribuição da arte na inserção do sujeito na sociedade, 

tornando-o mais sensível e preparado para exercer o papel de agente social. 

A prática docente é uma função difícil, mas trata-se da importância que ela 

carrega para o desenvolvimento cultural, social, crítico, político e humano para o 

país.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa trouxe relevantes discussões e aprofundamentos sobre a arte 

no desenvolvimento da autonomia e criticidade nas crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Concluímos que a Arte:  dança, artes marciais, música e o teatro são meios 

de expressar o sentimento e a cultura vivenciada, levando um grupo a percebe-se 

capaz de participar e transformar a si e ao espaço que pertence. 

A pesquisa demostra que a arte não está atrelada apenas a formação do 

educador, é notório que temos especialistas, que estão desconectados com a sua 

formação e prática, porém, o uso da arte como ferramenta transcende a visão 

conteudista. 

Os educadores concordam que não recebem material adequado ou suficiente 

para aplicar na prática, porém, não buscam possibilidades para sanar esta lacuna, 

prejudicando a criança em seu desenvolvimento enquanto ser sensível, crítico e 

criativo.  

Na educação Brasileira não cabe mais o papel de neutralidade, é preciso 

compreender que não se constrói experiências sem vivências e o cidadão não se 

formará sem ter uma base de qualidade propícia.  

A formação do professor aparece como algo fundamental para a 

transformação da escola. Enquanto autoridades não se empenharem na melhora da 

qualidade do curso de pedagogia, haverá uma lacuna no fazer e no ser do processor 

de aprender.  



 
 

Uma pedagogia transformadora e libertadora só acontecerá de fato, quando 

os profissionais da educação e a comunidade escolar se unir em prol de uma 

proposta que valorize as experiências e vivências de um aprendizado significativo.  
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