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RESUMO 
 
 

ARTE E EDUCAÇÃO: UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL - PARA ALÉM DAS 
CANETINHAS Ana Paula dos Santos Leite¹ Laura Adriana Rosich² Cleusa Vieira da Costa³ 
RESUMO A arte constitui modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres 
humanos, ao interagirem com o mundo em que vivem, ao se conhecerem, e ao conhecê-lo. A 
arte possibilita o desenvolvimento de atitudes essenciais para o indivíduo como o senso crítico, 
a sensibilidade e a criatividade sendo integrada na vida da criança como instrumento de leitura 
do mundo e de si mesma. O objetivo deste trabalho é investigar a contribuição das artes na 
educação infantil; estabelecer vínculos entre os conhecimentos sócio-culturais e o processo de 
ensino – aprendizagem infantil e perceber a contribuição das artes para o desenvolvimento do 
repertório cultural infantil. Na maioria das vezes, as crianças possuem pouco ou nenhum 
contato com obras de arte, museus e espetáculos, dependendo da escola para ampliar sua 
relação com a expressão artística. Entretanto, muitas vezes, o professor se vê limitado com 
relação à proposição de algumas atividades artísticas por ter pouco tempo e por vezes uma 
formação precária para realizá-las. Partindo desse princípio, a escola é um espaço de ensino-
aprendizagem sistemático e intencional, no qual o aluno tem a oportunidade de estabelecer 
vínculos entre os conhecimentos construídos sociais e culturalmente. Por isso, é um ambiente 
propício para o aprendizado artístico materializado pela elaboração de formas de expressão e 
comunicação. O educador ao compreender a importância do seu trabalho, valoriza o poder 
transformador da arte mediante a prática pedagógica, possibilitando um amadurecimento na 
construção do pensamento e da subjetividade através da ação e representação do mundo. 
Assim, o aluno passa a desmistificá-lo e desenvolver as habilidades artísticas que muitas vezes 
não são trabalhadas plenamente no ambiente escolar. A metodologia de trabalho utilizada 
baseia-se em pesquisas bibliográficas que fornecem subsídios para a reflexão sobre a temática 
abordada, contribuindo para a construção de conhecimento acerca do universo artístico e o 
redirecionamento do olhar docente, permitindo um processo de descoberta, desenvolvimento 
da autonomia e possibilidade de criação infantil num mundo para além das canetinhas. Como 
resultado e conclusão percebemos que a arte é essencial no processo de desenvolvimento 
humano, pois contribui significativamente para a que a criança exteriorize seu mundo interno, 
seu modo de ver e de sentir as coisas ao traçar um percurso de criação e construção individual 
que envolve escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, relação com materiais e 
sentimentos. A criação é exclusividade das crianças, mas cabe ao professor alimentar esse 
percurso de forma intencional, oferecendo propostas e experiências variadas de forma a 
incentivar as vivências lúdicas, significativas, que explorem a emoção e a sensibilidade, é 
também no ensino da arte que os pequenos estabelecem contato com estes elementos 
fundamentais para a construção humana. PALAVRAS-CHAVE: Arte, Educação Infantil, 
Criação. ¹ Graduanda do curso de Pedagogia, terceiro ano anual, pela Universidade de 
Taubaté- UNITAU. Email:anapaula.dossantosleite@gmail.com ² Graduanda do curso de 
Pedagogia, terceiro ano anual, pela Universidade de Taubaté- UNITAU. Email: 
laura.unitau@gmail.com ³ Professora da Universidade de Taubaté.  


