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O presente trabalho de conclusão intitulado “Arte na escola: uma análise a partir dos 
documentos que norteiam a Educação Infantil” foi realizado durante o ano de 2021. 
Trata-se de uma pesquisa documental de cunho qualitativo, desenvolvida com o 
intuito de esclarecer à seguinte questão: Como os documentos orientadores, no que 
se refere à Educação Infantil, apresentam a Arte na escola e, ainda, quais práticas 
são propostas a partir deles? Para elucidar esse questionamento definiu-se como 
objetivo principal analisar os documentos legais sobre a Educação Infantilque 
orientam os professores em relação às práticas artísticasno cotidiano escolar. A 
análise priorizou três documentos: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e o Referencial Curricular Municipal (RCM) do 
município de Cruz Alta/RS.Como instrumento de coleta de dados,organizou-se uma 
ficha analítica e com os exercícios de análise foi possível perceber quese deve ter 
uma intencionalidade educativa em todas as atividades que serão desenvolvidas com 
os alunos, a fim de contribuir para o desenvolvimento integral dos mesmos. Assim, 
para que as atividades possam ser aplicadas é importante que os professores estejam 
buscando uma formação continuada e edificando os seus conhecimentos 
pedagógicos na área da Arte. Outro fator importante analisado é a valorização da Arte 
no cotidiano escolar, pois verificou-se que o professor precisa apresentar às crianças, 
desde muito cedo, diversas possibilidades de apreciar a Arte e as suas multiculturas, 
a partir da música, do teatro, da dança e das artes visuais, por exemplo.  
 
Palavras-chave: Arte. Educação Infantil. Base Nacional Comum Curricular. 
Referencial Curricular Gaúcho 
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The present conclusion work entitled "Art at school: an analysis based on the 
documents that guide Early Childhood Education" was carried out during 2021. It is a 
documentary and bibliographic research, of a qualitative nature, developed with the 
aim of clarify the following question: How do the guiding documents, with regard to 
Early Childhood Education, present Art at school and, further, what practices are 
proposed from them? To elucidate this question, the main objective was to analyze the 
legal documents on Early Childhood Education that guide teachers in relation to artistic 
practices in everyday school life, and the analysis prioritized two documents: the 
Common National Curriculum Base (BNCC) and the Gaucho Curriculum Reference 
(RCG). As a data collection instrument, an analytical form was organized and, with the 
analysis exercises, it was possible to realize that an educational intention must be had 
in all activities that will be developed with the students, in order to contribute to their 
integral development . Thus, for the activities to be applied, it is important that teachers 
are looking for continued training and building their pedagogical knowledge in the field 
of Art. Another important factor analyzed is the appreciation of Art in daily school life, 
as it was found that the teacher needs to present children, from an early age, with 
different possibilities to appreciate Art and its multiculturalism, from music, theater, 
dance and the visual arts, for example. 
 
 
Keywords: Art. Child education. Common National Curriculum Base. Gaucho 
Curriculum Reference 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando se toma conhecimento do lugar em que a Arte ocupa nas escolas,tem-

se a possibilidade de pensar sobre ela e, além disso, problematizar as práticas que 

são construídas nos espaços escolares e envolvem o fazer de cada criança. Um 

exemplo disso, são os desenhos criados por elas que, representam a expressividade, 

o reconhecimento das possiblidades de comunicação e de como a realidade do 

mundo se manifesta sobre olhar infantil. 

Ao se pensar sobre o que a Arte desperta na fase chamada de “infância”, 

principalmente,no que diz respeito à abertura de possibilidades de análise, ou seja, 

de enxergar situações a partir de diferentes pontos de vista, justifica-se a relevância 

de estudos que problematizem o ensino dessa área do conhecimento nas escolas de 

Educação Infantil.  

Nesse sentido, para essetrabalho, o tema foi escolhido, pelo fato de o mesmo 

ser atual e necessitar de maior espaço nas discussões que envolvem as práticas 

pedagógicas, bem como as possibilidades de formação docente. Como objetivos 

específicos, o estudo propõe: a) Identificar os aspectos que norteiam a Arte nas 

escolas de Educação Infantil a partir das legislações educacionais; b) Descrever a 

importância dos elementos que envolvem a criança através da Arte na Educação 

Infantil; c) Verificar como a formação docente contribui para a valorização da Arte, no 

cotidiano escolar. 

A partir desse entendimento, houveinteresse em desenvolver uma pesquisa 

documental, a fim de verificar como documentos considerados norteadorespropõem 

o ensino da Arte na primeira etapa da educação básica em nosso país.  

Sabe-se que, até hoje, em muitas escolas,aArte é tratada de forma 

circunstancial, ou seja, pouco reconhecida e, visualizada, muitas vezes, apenas como 

registro,como devolução da aprendizagem. Assim, justifica-se pensar os seus usos 

na e pela escola. 

Nesse sentido, esse estudo apresenta a seguinte questão como problema de 

pesquisa: 

• Como os documentos orientadores, no que se refere à Educação Infantil, 

apresentam a Arte na escola e, ainda, quais práticas são propostas a partir deles? 
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No decorrer do estudo, o mesmo foi sendo organizado respeitando as etapas 

fundamentais para a realização de uma investigação de viés qualitativo. Assim, dando 

sequência a essa introdução, serão apresentados o referencial teórico que sustenta a 

pesquisa e a metodologia adotada, seguido das análises e conclusões. Por fim, serão 

expostas as referências bibliográficas, bem como osapêndices construídos. 
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2REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir, no segundo capítulo, será apresentado o Referencial Teórico 

organizado a partir de autores, estudos e pesquisas que contemplam aspectos 

relacionados com a temática central da investigação, ou seja, a Arte nas escolas. 

Dentre os aspectos destacam-se: conceitos e a legislação atual na área da Arte; a 

importância da Arte no contexto da Educação Infantil; aspectos relacionados à 

formação docente, entre outros temas que estarão articulados entre si, como se verá 

a partir de agora. 

 

2.1 A ARTE NAS ESCOLAS: ASPECTOS TEÓRICOS E LEGAIS 

 

No Brasil, alegislação que contempla a Arte, embora seja escassa, é de 

extrema importância, para mostrar como é relevante a inserção da área no currículo 

das escolas, principalmente nas escolas de Educação Infantil. Partindo da Lei 

N°9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN)a qual regulamenta o ensino no Brasil, no 3° artigo observa-se a indicação 

de que o ensino deverá ser ministrado, com base em princípios, dentre os quais se 

destaca “II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1996). Assim, compreende-se que a 

disciplina de Artes é indispensável nas escolas, principalmente na Educação Infantil 

onde a criança está em pleno desenvolvimento motor e cognitivo, plena de 

descobertas e motivação para aprender. 

A fim de atualizar a última LDB, aLei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, no 

parágrafo 2º do artigo 26, consta que:“O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos.” (BRASIL, 2017, p. 1). Sendo assim, a partir da 

atualização da legislação tem-se o reconhecimento da importância do ensino da Arte 

em todos os níveis que compreendem a escolarização básica, em nosso país. 

De acordo com isso, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação 

Básica(DCNEB): 

 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art2
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tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as 
crianças desde bem pequenas estabelecem com os professores e as outras 
crianças, e afetam a construção de suas identidades.(BRASIL, 2013, p.86). 

 

O Documento destaca a importância das práticas que envolvem o currículo, 

tendo um conjunto de normas que norteiam o desenvolvimento da criança. Tal ação 

traz sugestões no sentido de que sejam construídas as identidades culturais 

transformando, por meio das práticas que envolvem a Arte,possibilidades de 

aprendizado contínuo. 

Sabe-se que aLei de Diretrizes e Bases da Educação é muito representativa 

desde que foi criada, pois é ela quem determina as diretrizes e bases da educação 

nacional, estabelecendo que o ensino da Arte é imprescindível nos componentes 

curriculares da educação básica. Esse ensino, se faz fundamental para a 

criatividade,autonomia e autoestima das crianças, nos aspectos que transcendem o 

espaço escolar. 

Ao encontro disso,oReferencial Curricular para Educação Infantil(RCNEI), mais 

especificamente, o seu Volume 1, (1998) destaca que: 

 

As novas funções para a educação infantil devem estar associadas a padrões 
de qualidade. Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que 
consideram as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, 
mais concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem 
elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os 
mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade 
autônoma. (BRASIL, 1998, p.23). 

 

Essas questões abordadas,pelo Referencial Curricular para Educação Infantil, 

dispõe a Arte como um vínculo para a valorização dos padrões de qualidade de vida 

e concepções de desenvolvimento da criança, e é de extrema importância em 

nossopaístão diversificado. Essas indagações nos fazem refletir sobre a importância 

de posicionar a Arte no currículo, e como se pode compreender estas demandas que 

surgem quando ela é colocada em segundo plano, desafiando os educadoresdas 

escolas de educação básica do território nacional. 

Nesse sentido, as autoras Mirian Celeste Martins, Gisa Picosquee M. Terezinha 

TellesGuerra (2010, p. 11) explicam que“São características desse novo marco 

curricular as reinvindicações de identificar a área por arte (e não mais por educação 

artística)”. Elas chamam de “marco curricular”, os documentos que regem o ensino, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais que se referem à Arte e apresentam a 
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necessidade de “incluí-la na estrutura curricular como área com conteúdo próprios 

ligados a cultura artística, e não apenas como atividade.” (BRASIL, 1997, p. 25), por 

exemplo. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionaisde Arte, demonstram o quanto ela é 

fundamental, pois se referem ao que esse componente representa no currículo 

escolar.Percebe-se, através das palavras das autoras, que o ensino da Arte 

pressupõe articulação e conhecimentos por parte dos docentes. Nas palavras das 

autoras (2010): 

 

Ensinar arte significa articular três campos conceituais: a criação/produção, 
a percepção/analise e o conhecimento da produção artística-estética da 
humanidade, compreendendo-a histórica e culturalmente. Esses três campos 
conceituais estão presentes nos PCN Arte e, respectivamente, denominados 
produção, fruição e reflexão. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2010, p.11). 

 

Nessa perspectiva, ensinar artes vai muito além de uma simples disciplina do 

currículo escolar, pois implicadiversos fatores. No olhar de Stela Barbieri (2012, p.18) 

“Planejar e executar são fundamentais na vida dos adultos, e não nos damos conta 

do quanto a arte e o brincar podem contribuir para nos organizarmos com criatividade 

e invenção”. 

Como se pode compreender, as Diretrizes destacam a importância das práticas 

que envolvem o currículo, tendo um conjunto de recomendações que norteiam o 

desenvolvimento da criança. Esses hábitos, muitas vezes, são vistos como eficazes 

quando envolvem as crianças desde muito pequenas, porém sesabe que cada criança 

possui o seu tempo e ritmo de aprendizagem. 

A seguir, dá-se continuação à discussão trazendo elementos para se refletir 

sobre a Educação Infantil, já que éneste momento da infância que se dá ênfase à 

necessidade de iniciar o envolvimento das crianças nas artes visuais, música, teatro, 

dança, etc. 

 

 

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS ELEMENTOS DA ARTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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O Ensino da Arte, em nosso país, faz parte do currículo escolar da Educação 

Básica que compreende as modalidades da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Mais especificamente, na Educação Infantil, as práticas que envolvem 

os elementos da Arte, possibilitam a imersão das crianças em diferentes contextos da 

sociedade, pois nessa fase a criança explora diferentes linguagens e expressões em 

tudo que a cerca. Dessa forma, através da realização de atividades artísticas, ela 

desenvolve, por exemplo, experiências que envolvem seus sentimentos, a afirmação 

da autoestima, bem como a capacidade de retratar o simbólico. De acordo com a 

autora Marcia Gobbi (2010): 

 

Desde que nascem as crianças estão imersas em contextos sociais diversos 
que lhes exibem aromas, sons, cores e formas, texturas, gestos e choros e 
diversas manifestações culturais e expressivas que em exuberância 
anunciam o mundo. (GOBBI, 2010, p.1). 

 

Isso nos mostra, que as experiências e vivências são significativas 

nesseestágio, fazendo com que a criança tenha estímulos variados que possibilitem 

outras perspectivas de aprendizagem. Nesse sentido, a Arte precisa ser vivida de 

forma a sentir as experiências dispostas nas imagens reportadas e, desse modo, a 

configuração da criança em seu imaginário, e o desprendimento quanto a vivenciar 

novas experiências corrobora para usufruir de movimentos artísticos com maior 

entrega. Conforme salienta Carine C. Delavald (2013, p. 80) ao afirmar neste viés de 

entrega que "obviamente, não podemos comparar a fruição da criança à capacidade 

adulta, mas isso não significa que ela não viva uma experiência nesse aspecto, afinal, 

a criança atribui sentido e vive de modo singular toda prática na qual está inscrita”, 

porém vive do seu modo singular. Nas palavras da autora: 

 

[...] curioso e ver pelos olhos da Criança, perceber detalhes que 
consideramos tão óbvios, mas que ganham um colorido especial que é esta 
admiração, este pasmo essencial que tem a criança não só diante da arte, 
mais diante da vida, do mundo. (DELAVALD, 2013, p. 9). 

 

A criança tem a capacidade de direcionar seus olhares e expressar uma nova 

compreensão sobre a Arte, sendo que esta se religa, tão facilmente,à criança ao modo 

que se respalda em sentimentos manifestados por ela. Dessa forma é essencial refletir 

sobre a relevância do ensino da Arte nas escolas de Educação Infantil, a fim de 

envolver as crianças nos mais diversos contextos criativos que este tipo de ensino é 
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capaz de proporcionar.Tal reflexão se torna fundamental já que, na maioria das 

escolas de Educação Infantil, não se tem um profissional graduado na área o que, por 

vezes, dificulta o planejamento das atividades  

Como se pode observar, o papel do professor se destaca pela forma como ele 

exerce o seu trabalho através da escolha dos materiais que serão utilizados, nos 

diversos contextos criados, entre outros aspectos.Conforme o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI): 

 

A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão organizados, a 
qualidade e adequação dos mesmos são elementos essenciais de um projeto 
educativo. Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e 
mobiliários não devem ser vistos como elementos passivos, mas como 
componentes ativos do processo educacional que reflete a concepção de 
educação assumida pela instituição. (BRASIL, 1998, p. 67). 

 

Nesse sentido, o educador precisa ter foco nos ambientes educativos, 

assumindo o papel autoral dos espaços que organiza e dos materiais que seleciona, 

produz e transforma. Assim, ele expande suas ideias e desfruta das mais diversas 

possibilidades e dos mais diferenciados contextos que por ele serão explorados. Nas 

palavras de Stela Barbieri (2012, p. 76): 

 

Garantir alguns materiais específicos para se fazer arte é fundamental – 
papéis diversos tipos e tamanhos, giz de cera, giz pastel, lápis, carvão. 
Existem muitas possibilidades! No entanto, não é preciso paralisar tudo pela 
falta de materiais. Podemos estabelecer parcerias na comunidade para 
consegui-los, pois as pessoas costumam contribuir para uma educação de 
qualidade. Por exemplo, se há uma costureira ou alfaiate por perto, podemos 
pedir doações de retalho; caixas podem ser doadas por mercados; lãs e fitas, 
por armarinhos, e assim por diante.  

 

 Conforme o relato da autora, ter uma ilimitada série de materiais é substancial, 

pois assim as aulas se tornam mais inovadorase com inúmeras possibilidades e 

ideias. Esta falta de materiais, não é justificável, pois os materiais podem ser buscados 

de diversas maneiras, inclusive com recursos naturais e reaproveitamento de 

materiais recicláveis. Isso, porque a Arte nos possibilita e proporciona essas 

ferramentas que se pode encontrar na natureza, nos materiais reciclados, nas 

sucatas, por meio da comunidade onde se vive, por exemplo. 

Como se vê, alternativas não faltam para se oferecer contextos criativos às 

crianças e, com ajuda de novas parcerias, dá para assegurar diversos materiais, que 

irão deixar as aulas mais significativas e atrativas.  
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A relação da criança com os elementos da Arte é exposta não somente por sua 

admiração e encantamento com os projetos dispostos, mas também, diante da sua 

capacidade de se externalizar a fazer movimento artístico, se estabelecendo em 

conexão com o meio. De acordo com, Rosa Iavelberg (2018, p. 77): 

 

Na arte/educação modernista conceberam-se crianças que ousam 
artisticamente gerando formas, selecionando cores e temas que em nada 
tentam se assemelhar ou amoldar ao real, que abrem mundos imaginários 
em que os adultos, em se tratando de professores, são convidados a 
conhecer e interagir, pois o desenvolvimento artístico de cada criança era o 
que contava.  

 

A capacidade da criança em representar sua interação com o mundo e a Arte, 

deveria ser paralela aos movimentos do homem com ela, com a necessidade de 

explorar, construir, e vivenciar cada condição.De acordo com Cunha e Gonçalves 

(2015, p. 57): 

 

Para além da delicadeza de sentimentos intrínseca ao ser-se criança e ao 
brincar, também existe uma espécie de união que aproxima a infância do 
papel que a obra de arte deve ter sobre a humanidade. No nosso entender, 
brincar acaba por ter os mesmos efeitos que a arte deveria provocar na 
quotidianidade dos homens. 

 

Dessa forma o acesso àArte é fundamental, seja dentro da escola ou fora do 

ambiente escolar, desde aEducação Infantil. Ao contatar com experiências artísticas 

dentro da escola, a criança por meio da integração e socialização, terá expandidas as 

suas possibilidades de desenvolvimento e, consequentemente, levará essas 

experiências à sua vida cotidiana nos diferentes espaços sociais. De acordo com 

Mirian Celeste Martins, Gisa Picosque e Maria Terezinha TellesGuerra (2010, p. 11): 

 

Assim, a arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora 
dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, 
a arte é um patrimônio cultural da humanidade, e todo o ser humano tem 
direito ao acesso e ao saber.  

 

Nesse processo, as crianças desenvolvem a autonomia e o protagonismo em 

suas escolhas através do ensino da Arte porque exploram o mundo em que vivem e 

fazem dele espaço com potencial de criação. Por meio das experiências, desde 

pequenas, produzem e constroem conhecimentos, por meio da exploração. 
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A linguagem da Arte nos permite ver o mundo mostrando-o de forma 
condensado e sintético, extrapolando o que é previsível e o que é conhecido. 
É no modo e pensamento do fazer da linguagem da arte que a intuição, a 
percepção, o sentimento/pensamento e o conhecimento se condensam. 
(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 2010, p.39). 

 

Dando continuidade, as autorasafirmam que a Arte nos permite ir além da 

nossa imaginação de uma forma que se pode criar, inventar, construir e viajar de 

diversas maneiras. Isso, porque ela nos possibilita sentimentos, curiosidadese 

imaginação que nos levam às percepções que contribuem para o desenvolvimento 

em todos os estágios da Educação Infantil.   

A seguir, será visto a importância de o professor ser capacitado e como é 

imprescindível a necessidade de colocar a Arte em seu planejamento, na Educação 

Infantil, primeira etapa da escolarização. 

 

2.3 FORMAÇÃO DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA ARTE NO 

COTIDIANO 

 

A valorização docente e a capacitação na área da Arte são fundamentais, para 

que os docentes possam diversificar seus planejamentos diários. Essa prática é 

essencial porque colabora na formação do indivíduo tornando-o um ser mais crítico e 

reflexivo. Esse questionamento em relação à valorização docente nos leva a pensar, 

o quanto esta formação é crucial especialmente no ensino da Arte, e como de tal 

maneira influencia no desenvolvimento social e cognitivo da criança que dispõe desta 

disciplinaem seu currículo. 

SegundoJosé Carlos Libâneo et al (2003), o professor precisa, acima de tudo, 

de formação na disciplina que leciona. Além disso, deve ter uma formação didático-

pedagógica em que se estabeleça o vínculo entre os princípios gerais que regem a 

relação entre aprender e ensinar. Para que isso aconteça, porém, Guilherme Torres 

Corrêa e Victoria Maria Brant Ribeiro (2013) destacam a necessidade de combinar 

certas práticas e saberes, como, por exemplo, os relativos à definição de objetivos 

implícitos ou explícitos de natureza filosófica, política e ideológica, bem como 

diretrizes éticas relacionadas ao trabalho docente; a utilização de métodos de ensino 

que vão além dos recorrentes.  
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O ensino de Artes Visuais pode proporcionar a produção, a pesquisa e a crítica 

contribuindo nas diferentes dimensões do conhecimento. O professor que não se 

sentir provocado esteticamente terá menos subsídios para provocar tal experiência 

nos estudantes. Isso, porque o entendimento da Arte como área de conhecimento e 

como campo legítimo de atuação e pesquisa tem contribuído para a consciência da 

prática pedagógica nas escolas. 

 Os alunos chegam à escola trazendo consigo uma série de informações e 

vivências oriundas do tipo de sociedade em que vive, na qual as relações 

interpessoais vão ficando raras. Muitos deles vivem mais tempo dentro das escolas 

do que dentro de suas próprias casas, o que exige do educador, responsável, até 

então, unicamente pelo aprendizado acadêmico, uma reviravolta no seu modo de ser. 

Então, essa experiência adquirida na escola deve ser rica em diversidades culturais 

para que o aluno construa sua personalidade de forma criativa, mas com habilidades 

para colocar sua marca no mundo. De acordo com Diana Tubenchlak (2020, p. 79): 

 

O Brasil tem como característica a diversidade, presente em aspectos 
culturais e sociais. São múltiplas realidades regionais e dentro de uma 
mesma cidade temos vários tipos de escolas, com estrutura e corpo docente 
impares.  

 

Assim, nas palavras da autora, que revela que suas intenções de trabalho 

priorizam a realidade dos contextos das escolas de educação básica do país, pode-

seperceber que essasescolas são bastante desiguais de norte a sul, revelando as 

diferenças da cultura e a desigualdade em que nos encontramos. Dentro e fora dos 

contextos escolares, se expõe um enorme distanciamento para os educadores que 

precisam estar em incessante formação.  

A ausência de Arte na sala de aula deve-se à ampla indiferença às atividades 

artísticas como parte do desenvolvimento curricular em diferentes níveis de 

ensino. Como nos explica, Luciana Gruppelli Loponte (2014, p. 645-646): 

 

A arte no campo da educação (aqui pensando em artes visuais, teatro, dança 
e música) é uma área de saber que ainda é de certa forma marginalizada na 
hierarquia curricular escolar ou considerada como uma atividade 
extracurricular, acessória ou alentadora da seriedade das disciplinas mais 
“importantes”.  

 

O ensino da Arte é, em suma, essencial porque permite aos alunos adquirir 

uma série de competências sociais e emocionais básicas para o desenvolvimento 
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pessoal que as tornam mais realizadas. Sabe-se que a educação será mais eficiente 

se os professores apostarem em um ensino que inclua o desenvolvimento da 

criatividade e do senso crítico, por exemplo. Assim, a criança é o centro da Educação 

Infantil que é o primeiro nível da Educação Básica e é indispensável a importância 

deste estágio, onde a criança está em formação contínua, e os contextos merecem 

mais atenção e certa adequação aos espaços, seja em ambientes escolares ou 

emateliês.Já de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

DCNEB (2013): 

 

O pedagogo pode ministrar aulas de todas as áreas de conhecimento. Desta 
forma, a disciplina de Arte oferecida nos cursos de Pedagogia precisa garantir 
ao pedagogo uma formação que lhe traga conhecimento e seus processos 
de ensino e aprendizagem, incluindo a formação inicial com experiência na 
criação artística, para que, com esta formação, possa orientar os processos 
criativos de seus alunos. Um dos desafios é a inserção da Arte na preparação 
pedagógica com a perspectiva de uma formação artística e cultural. (BRASIL, 
2013, p.85). 

 

Nesse sentido, a pessoa licenciada em Pedagogia tem autonomia para incluir 

os elementos das artes nas suas aulas, entretanto precisa de uma formação que lhe 

proporcione o conhecimento na área. Isso, para que possa acompanhar os alunos em 

suas criações artísticas, que de certa forma é um estímulo para os educadores que 

atuamna área daPedagogia. 

Miriam Celeste Martins, Daniel Momoli e Estela Bonci (2018, p. 20) defendem 

que uma das condições para que esse papel se cumpra “[...] é a formação – inicial e 

continuada – séria, rigorosa, dos professores, que vai causar impacto na formação 

dos estudantes com os quais eles desenvolvem seu trabalho”. Como se sabe, é muito 

significativo que o educador realize as formações que lhe são oferecidas dentro da 

escola, para que dessa forma permaneça sempre atualizado, proporcionando aos 

alunos inovações, que lhes provocarão mais curiosidade e interesse para 

compareçam as aulas. 

Em seus relatos, os autores afirmam que para se construir uma identidade de 

docência precisa-seinvestir fortemente nas formações continuadas e cursos 

profissionalizantes, no qual o processo passa por uma problematização do próprio 

método formativo. É assim que se desenvolverá um trabalho de excelência com 

nossos alunos, principalmente na Educação Infantil, fase onde os processos de ensino 

e de aprendizagem são tão intensos. Portanto, cabe lembrar que:  
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Neste sentido, a arte é conteúdo e forma. Ambos são inseparáveis, um não 
vive sem o outro, são processos simultâneos. Se ao conteúdo está associado 
a temática, a forma está associada a marca do autor, a sua poética, o seu 
modo de fazer/mostrar/expressar esse conteúdo. (MARTINS, PICOSQUE, 
GUERRA, 2010, p.51). 

 

A Arte auxilia no desenvolvimento global dos sujeitos, em seu conteúdo 

apresenta às crianças variadas formas de aprendizagem, envolvendo o ensino dos 

elementos das artes de forma que elas se sintam atraídas pelo conteúdo e a temática 

que o educador apresenta proporcionando estímulos indispensável para as crianças 

da Educação Infantil. De acordo com o Volume I, do RCNEI, “A instituição deve 

proporcionar condições para que todos os profissionais participem de momentos de 

formação de naturezas diversas como reuniões, palestras, visitas, atualizações por 

meio de filmes, vídeos etc.” (BRASIL,1998, p.67). 

Assim, a Arte nos leva a uma reflexão que nos permite fazer uma avaliação e 

um questionamento sobre a formação continuada de professores, e sua importância 

diante de qualquer profissional formado. Consequentemente, independente do curso 

de licenciatura que se escolhe,deve-se estar sempre em formação, pois a profissão 

de professores pressupõe a busca contínua por novos conhecimentos. 
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3METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia adotada para a realização da 

pesquisa que deu origem a este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A presente investigação fez uso da pesquisadocumental, de viés qualitativo, 

por acreditar que a análise de documentos considerados orientadores é de grande 

relevância para a área acadêmica.Em relação à abordagem do problema, tem-se que, 

em pesquisas qualitativas, considera-se a existência de uma relação dinâmica entre 

o mundo real e o sujeito da pesquisa, relação esta que não inclui a quantificação 

(MINAYO, 2010).Sobre esse tipo de abordagem, a lição de Lakatos e Marconi (2011) 

se articula no seguinte sentido: 

 

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar 
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise 
dos dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e 
interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 
(LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 269). 

 

Assim, este estudo é considerado qualitativo porque busca compreender 

os documentos tomados como diretrizes que propõem o ensino da Arte, na 

primeira fase da Educação Básica em nosso país. 

 

3.2 OBJETO/SUJEITO DE ESTUDO 

 

Neste estudo, os materiais considerados na coleta de dados foram os 

documentos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Referencial Curricular 

Gaúcho (RCG), na Educação Infantil e o Referencial Curricular Municipal (RCM) do 

município de Cruz Alta/RS. 

 

3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 
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Como instrumento de coleta de dados para este estudo, foram elaborados 

fichas analíticas que buscaram identificar nos documentos: materiais analisados, ano 

de publicação, âmbito que se refere o documento e trechos que abordam sobre a Arte 

na Educação Infantil.Nos meios digitais, a coleta de dados foi realizada a partir de 

sites indexados por informações nos seguintes assuntos: Educação, Educação 

Infantil, Documentos Orientadores. Foram localizados estudos para a realização das 

leituras iniciais. Também, no procedimento realizado para coleta de dados,foi 

realizada a leitura e estudo da BNCC, doRCG, bem como do RCM. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados teve como procedimento a construção de categorias 

analíticas, que foram realizadasa partir da leitura e interpretação dos documentos 

através das fichas analíticas construídas, a fim de compilar os excertos selecionados. 

A análise dos dados visou expor os significados atribuídos pelos atores sociais, bem 

como compartilhar a experiência da realidade buscada. E, posteriormente, interpretar 

os dados obtidos (FONSECA, 2002). 

 

3.5RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Por se tratar de uma pesquisa documental, o desenvolvimento do estudo proposto 

não apresentou risco algum, uma vez que se buscou por informações em fontes 

confiáveis como: repositórios de universidades, sites de revistas eletrônicas e sites 

governamentais.Como principal benefício, resultante deste estudo, considera-se a 

possibilidade de refletir e de se discutir sobre a abordagem dada aos documentos 

norteadores que envolvem a Arte, na Base Nacional Comum Curricular, Referencial 

Curricular Gaúcho e no Referencial Curricular Municipal (RCM) do município de Cruz 

Alta/RS. 

 

3.6 PROCEDIMENTO ÉTICOS 

 

A presente pesquisa não contou com a participação de seres humanos na 

coleta de dados, por isso não foi necessário submetê-la à avaliação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UERGS.  
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4RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados e discussões a respeito das 

análises feitasa partir dos documentos oficiais: Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e Referencial Curricular Gaúcho (RCG), além de dados sobre o Referencial 

Curricular Municipal (RCM), de Cruz Alta. 

 

4.1 APRESENTANDO OS DOCUMENTOS ORIENTADORES 

 

Nesta seção contempla-se a apresentação dos resultados e discussões obtidos 

por meio das análises dos seguintes documentos: BNCC, RCG, bem como também a 

análise do RCM. O intuito será o de destacar as contribuições e aspectos relevantes 

na área da Educação que abordam sobre o tema da Arte na Educação Infantil.  

 

4.1.1 Base Nacional Comum Curricular (BNCC): orientações para a Educação 

Infantil 

 

Ao iniciar as análisesé necessário obter uma breve contextualização da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem como objetivo documental, desde 2018, 

nortear os docentes da Educação Básica em relação às suas práxis curriculares em 

sala de aula. É importante colocar que esse documento educacional é válido para 

todas as instituições de ensino público e privado do país. Em vista disso, deve-se levar 

em consideração que a BNCC, além de orientar os professores nas atividades 

escolares, visa-se também garantir o direito de todos os alunos a edificar as 

aprendizagens essenciais e necessárias no decorrer desuastrajetórias escolares. Ao 

encontro disso, pode-se dizer que esse documento legal comprova que a Educação 

Infantil não é apenas um “treinamento” para o Ensino Fundamental, e sim um contexto 

coletivo de experiências e vivências cotidianas em que a criançaé o ser protagonista 

na escola. 

Dando continuidade, a análise de dados sucedeu-se a partir de exercícios 

analíticos, que propiciaram a primeira categoria analítica, intitulada Orientações para 

a Educação Infantil. É importante levar em consideração que, para o estudo das fichas 

analíticas, optou-se apresentar aqui,alguns trechos em forma de quadros analíticos, 

com a intenção de obter uma melhor visibilidade sobrea necessidade de analisar a 
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orientação das práticas de condutas dos professores, ou seja, que visavam guiar o 

trabalho dos mesmos. Para um melhor entendimento se visualizará  no quadro abaixo, 

como devem ser realizadas essas condutas.  

 

Quadro 1 - Orientações das práticas de conduta dos professores para a Educação 
Infantil 

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, 
conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria 
do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico 
e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de 
desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de 
imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, 
tanto na creche quanto na pré-escola. (BRASIL, 2018). 
Fonte: (Autora, 2021) 

 

A partir do que nos mostra o excerto acima, automaticamente nos deparamos 

com as palavras “intencionalidade educativa”, as quais nos remete à questão de agir 

com intenção em algo, no caso aqui, refere-se ao fator pedagógico. Explicando em 

outras palavras, a intencionalidade educativa se aplica através de ações pedagógicas 

no âmbito escolar e, isto ocorre quando o docente vai além de um planejamento 

básico, e passa a realizar de maneira adequada os objetivos necessários para que a 

criança construa aprendizagens essenciaisem seu cotidiano. Dessa maneira, o 

professor deverá trabalhar pedagogicamente, a intencionalidade educativa, em todos 

os exercícios propostos na escola para que incentivem as crianças a teremo 

conhecimento de si e do outro e, ainda ter um entendimento das relações com a 

cultura, a natureza e a produção científica (BRASIL, 2018).  

Pensando desse modo, faz-se necessário analisar: “Em que momento a 

intencionalidade educativa na Educação Infantil encontra-se nas atividades em sala 

de aula?”. Para responder essa pergunta, utilizou-se um recorte da BNCC (2018) que 

diz que a intencionalidade educativa se encontra:  

 

 

 

 

Quadro 2 – Orientação das práticas de conduta dos professores para a 
Educação Infantil  
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[...] nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas 
brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a 
literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho do educador é refletir, 
selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e 
interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento 
pleno das crianças. (BRASIL, 2018) 
Fonte: (Autora, 2021) 

 

Ao mostrar esse excerto, enfatiza-se que a intencionalidade pedagógica1 atua 

na instituição de ensino em várias etapas educacionais, sendo elas: na primeira etapa 

a Educação Infantil; na segunda etapa a Educação Fundamental I e II; e na terceira 

etapa o Ensino Médio. Partindo desse pressuposto, observa-se que cada etapa 

apresenta as suas especificidades. Como por exemplo, na Educação Infantil a 

intencionalidade pedagógica encontra-se nos pequenos aspectos desde as atividades 

dos cuidados pessoais, que fazem parte da rotina diária até nas atividades 

individuaisou em grupo que envolvam exercícios de contação de histórias oferecidas 

pelo professor (BRASIL, 2018) dentre outras. Sendo assim, cabe ao professor realizar 

um planejamento de todas as atividades para que os alunos possam se desenvolver 

integralmente e obter novas aprendizagens que visam à autonomia e, assim serem 

autores de suas trajetórias do saber.  

Dando continuidade às análises sobre a intencionalidade educativa, visa-se a 

possibilidade de pensar acerca da Arte na primeira etapa da educação, como um fator 

relevante para enxergar situações que mostram o lugar que ela está ocupando dentro 

da escola e, ainda, problematizar as práticas exercidas em sala de aula com as 

crianças.  

Ao se olhar para a questão do papel da Arte na educação, pode-se observar 

que ele é de suma importância para o desenvolvimento das crianças, pois, segundo a 

autora Stela Barbieri (2012, p. 18) “trabalhar com arte na educação infantil ajuda a 

criança a descobrir como é seu mundo de invenções, abrir a porta para novos 

conhecimentos, assim aprender a imaginar e a fazer.” Nesse sentido, é necessário 

colocar que a ideia trazida pela autora é válida, pois a Arte poderá contribuir para o 

desenvolvimento integral da criança. Pensando dessa forma, uma ferramenta muito 

 
1 É importante acrescentar que a intencionalidade educativa deve ser abordada no Projeto Político-
pedagógico (PPP) o qual tem o intuito de mostrar a proposta de ensino da escola (BNCC, 2018). Sendo 
assim, este documento educacional é de suma importância para todas as instituições de ensino do 
Brasil. 
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utilizada pelos professores na educação é o grafismo infantil através de desenhos e 

de pintura. Lembrando que, o grafismo infantil pode ajudar no desenvolvimento da 

expressão, da sensibilidade e da criatividade no universo infantil. 

Em conformidade com essas discussões, a BNCC (2018) afirma que, nos 

campos de experiência, mais precisamente, nos campos “Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas” estão os elementos que necessitam ser 

trabalhados em sala de aula. Ao encontro disso, o campo “Corpo, gestos e movimento” 

engloba as experiências corporais como os sentidos, os movimentos e os gestos. Isso 

porque o ser humano desde muito pequeno explora o mundo, a partir do seu contexto 

social por intermédio de diversas linguagens, como a dança, o teatro, a música e as 

brincadeiras (BRASIL, 2018).  

Já no que diz respeito ao campo “Traços, sons, cores e formas” percebe-se 

diferentes expressões, sendo elas: artísticas, científicase culturais. É importante 

salientar que, essas experiências proporcionam aos pequenos diversosaspectos de 

vivenciarem as expressões através das artes visuais, com atividades que envolvam a 

pintura, a colagem, a modelagem (BRASIL, 2018),entre outros.  

A seguir serão apresentadasas análises referentes ao Referencial Curricular 

Gaúcho (RCG). 

 

4.1.2 Referencial Curricular Gaúcho (RCG): do que estamos falando? 

 

O Referencial Curricular Gaúcho (RCG) é documento elaborado pela Secretaria 

Estadual da Educação (SEDUC) em conjunto com a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais da Educação (UNDIME) e o Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande 

do Sul (SINEPE/RS) para servir como diretriz para o ensino nas escolas gaúchas a 

partir de 2019. Trata-se, pois, de um documento que passou a ser o elemento 

norteador dos currículos das escolas gaúchas a partir de 2019, que traz em seu âmbito 

incorporadas as normas estabelecidas pela nova Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), sendo as mesmas aplicáveis à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental 

(RCG, 2018). 

A segunda categoria analítica, intitulada Arte na Educação Infantil se mostrou 

potente, pois na leitura dos materiais foram localizados alguns trechos que se 

dedicavam a propor a orientaçãodas práticas de conduta dos professores, ou seja, 

que visavam a guiar o trabalho dos mesmos, como vemos abaixo no seguinte quadro: 
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Quadro 3– Orientações para as práticas docentes 
 

“A Arte na escola contribui, consideravelmente, para a efetividade das competências 
gerais da BNCC, através da prática e fruição nas diversas manifestações das artes 
tradicionais e contemporâneas.” (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 54) 
Fonte: (Autora, 2021) 

 

Ao iniciar as análises da presente categoria, faz-se necessário colocar que o 

Referencial Curricular Gaúcho (RCG) traz alguns aspectos regionais para o currículo, 

como a importância da valorização da pluralidade cultural existente no estado do Rio 

Grande do Sul/RS. Em consonância com este documento educacional, o RCG tem 

como base a Base Nacional Comum Curricular (2018), a fim de atingir a meta dos 

objetivos de aprendizagem que precisam ser acompanhados.  

Ao encontro disso, a partir dessa perspectiva, sobre a prática docente através 

das lentes da Arte, salienta-se que as Artes Visuais possibilitam ao aluno construir um 

olhar mais sensível e atento (RIO GRANDE DO SUL, 2018) sobre o mundo. Já a 

Música estimula o desenvolvimento da escuta na criança e, ainda, possibilita conhecer 

e preservar as tradições culturais através das melodias e ritmos musicais (RIO 

GRANDE DO SUL, 2018).Ainda assim, a Dança explora os fatores, como: o corpo, o 

espaço e o movimento. E ainda, o Teatro procura explorar as expressões que 

envolvam a voz e o corpo, estimulando a empatia e a reflexão de como proceder em 

diversos contextos. (RIO GRANDE DO SUL, 2018).  

Pensando assim, é interessante salientar que, trabalhar com a Arte na 

Educação Infantil, não tem a proposta de transformar os alunos em artistas, mas fazê-

los edificar as suas vivências e experiências como ser humano. Para Loponte (2014, 

p. 648), “Uma arte que se aproxima mais do que chamamos hoje de arte 

contemporânea, avessa a rotulações, legendas definidoras, sentidos fechados, 

rompendo com fronteiras de materiais, técnicas e temáticas e com a própria figura do 

artista”.  

Ainda sobre essa temática, é válido salientar que o Referencial Curricular 

Gaúcho versa sobre como devem ser conduzidos os processos de criação da Arte. 

Para uma melhor compreensão sobre essa questão traz-se a seguir esse assunto no 

quadro abaixo: 
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Quadro 4 – Arte na Educação Infantil 
 

“A Arte nos conduz a processos de criação, crítica, estesia, expressão, fruição e 
reflexão, sobre as formas e fenômenos artísticos em suas diversas manifestações, 
trazendo a possibilidade da construção de poéticas pessoais, de formas de ver e 
produzir arte, individual e coletivamente, com a devida valorização da pesquisa, das 
vivências e das experiências, orientada pela abordagem triangular (contextualizar, 
fazer e apreciar), através dos objetos de conhecimento (contextos e práticas, 
elementos da linguagem, materialidades, processos de criação, matrizes estéticas e 
culturais, sistemas da linguagem, notação e registro musical, patrimônio cultural, arte 
e tecnologia), propostos pela BNCC.” (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 53) 
Fonte: (Autora, 2021) 

 

 O excerto acima deixa claro que a Arte serve como uma ferramenta cultural, 

que age de forma individual ou coletiva, visandoo desenvolvimento da sensibilidade, 

da socialização, da cognição e da humanização (RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

Explicando em outras palavras, a Arte irá funcionar como um dispositivo para “[...] o 

desenvolvimento da sensibilidade, das emoções e das sensações.” (RIO GRANDE 

DO SUL, 2018, p. 53). Além de, reconhecer aspectos da diversidade, como: o respeito 

às diferenças e a valorização das culturas locais, regionais, nacionais e mundiaisa 

partir do diálogo e trocas de experiênciasinterculturais2.  

 De acordo com a autora Márcia Barcellos Ferri (2009, p. 11),podemos perceber 

que as “[...] instituições de educação infantil devem organizar suas práticas 

pedagógicas, a fim de garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de 

ampliar seus conhecimentos, assim como suas possibilidades de expressão”. Sendo 

assim, as atividades de Arte abordadas em sala de aula precisam trabalhar 

odesenvolvimento da sensibilidade, a partir das Artes Visuais, Dança, Música, Teatro.  

 A partir disso, traz-se alguns objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, 

mais precisamente, sobre o âmbito do ensino infantil, que devem ser seguidos em 

sala de aula. Para obter uma melhor compreensão, mostra-se a seguir um recorte do 

Referencial Curricular Municipal3 da cidade de Cruz Alta/RS, a fim de articular os 

documentos já explorados com o Documento municipal, como se vê na figura abaixo: 

 
2É importante colocar que “A interculturalidade na educação aparece como uma proposta pedagógica 
que busca desenvolver relações de cooperação, respeito e aceitação, entre diferentes culturas e 
sujeitos, visando dessa forma, preservar as identidades culturais, com o objetivo de propiciar a troca 
de experiências, e o enriquecimento mútuo.” (ROMANI; RAJOBAC, 2011, p. 68). 
3 O Referencial Curricular Municipal (2019) “[...] objetiva orientar os currículos das escolas que 
compõem o Município de Cruz Alta, reafirmando as competências expressas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e no Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e definindo habilidades e objetivos de 
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Tabela1 - Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para as Crianças 
Pequenas (4 a 5 anos) 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO BNCC 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO - RS 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL 

(EI03TS01) Utilizar sons 
produzidos por materiais, objetos 
e instrumentos musicais durante 
brincadeiras de faz de conta, 
encenações, criações musicais, 
festas. 

(EI03TS01RS01) Utilizar sons 
produzidos por materiais, 
objetos e instrumentos musicais 
durante brincadeiras de faz de 
conta, encenações, criações 
musicais, festas, enfatizando a 
cultura local e regional. 
 
(EI03TS01RS02) Identificar 
sons de gaita, violão, violino, 
entre outros. 
 
(EI03TS01RS03) Apreciar 
apresentações de músicas da 
cultura local e regional, 
reconhecendo os instrumentos 
tocados (violão, gaita, tambor, 
entre outros). 
 
(EI03TS01RS04) Cantar 
canções conhecidas 
acompanhando o ritmo com 
gestos ou com instrumentos 
musicais. 
 
(EI03TS01RS05) Apreciar e 
valorizar a escuta de obras 
musicais de diversos gêneros, 
estilos, épocas e culturas, da 
produção brasileira, rio-
grandesne e de outros povos e 
países. 
 
 

(EI03TS01RS01CA01) 
Demonstrar-se interessado 
em conhecer diversas 
manifestações artísticas e 
culturais. 
 
(EI03TS01RS01CA02) 
Apreciar as diversas 
manifestações artísticas e 
culturais da sua localidade 
assistindo shows musicais, 
desenhos com trilhas sonoras 
de qualidade, etc, favorecendo 
o gosto por diferentes estilos 
musicais. 
 
(EI03TS01RS01CA03) 
Interessar-se pelas próprias 
produções artísticas assim 
como as das outras crianças, 
bem como de obras artísticas 
(regionais, nacionais), a fim de 
ampliar seu conhecimento de 
mundo e de cultura. 

 (EI03TS01RS05) Produzir sons 
tentando reproduzir as músicas 
ouvidas, utilizando materiais 
alternativos. 
(EI03TS01RS06) Produzir sons 
com o corpo, palmas, estalos, 
sopros, reconhecendo 
suas diversas possibilidades. 

 

 
EI03TS02) Expressar-se 
livremente por meio de desenho, 
pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções 
bidimensionais e tridimensionais. 

 
(EI03TS02RS01) Expressar-se 
livremente por meio de 
desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando 
produções bidimensionais e 

 
EI03TS02RS02CA01) 
Manipular diferentes objetos 
riscantes para fazer traçados 
com cores e formas 
diversificadas, no pátio, nos 
espaços internos da escola e 

 
aprendizagem para as etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, apresentando assim, sua 
identidade educacional.” (CRUZ ALTA, 2019, p. 15). 
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tridimensionais, a partir da 
cultura local e regional. 

com esses inventar diferentes 
possibidades de desenhos e 
escritas espontâneas. 
 
(EI03TS02RS02CA02) 
Reconhecer a existência das 
várias formas e cores do 
mundo, apreciando cartões 
postais, imagens da internet, 
revistas e livros, e/ou 
observando o ambiente a seu 
redor. 
 
(EI03TS02RS02CA03) 
Produzir obras artísticas, 
utilizando-se da linguagem 
pictórica, colagem e outras 
expressões manuais. 
(EI03TS02RS02CA04) 
Explorar as cores e as 
diversas possibilidades de 
misturas aplicando-as em 
superfícies variadas para 
perceber seus efeitos. 
 
(EI03TS02RS02CA05) 
Desenhar, a partir da 
observação de um objeto, 
paisagem, ou seres vivos. 

Fonte: (CRUZ ALTA, 2019, p. 105-107) 

 

Ao observar a figurado quadro acima, reparou-se que o Referencial Curricular 

Municipal, do município de Cruz Alta/RS, tem como linha norteadora os documentos 

educacionais da BNCC (2018) e o Referencial Curricular Gaúcho (RCG), de 2018. 

Verifica-se queos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das atividades a 

serem ministrados às crianças encontram-se divididos por colunas que elucidam o 

entendimento do docente. Sobre a organização desse quadro, na parte superior, nota-

se que há uma faixa etária das crianças, a qual se utilizou como exemplo, as crianças 

pequenas, de 4 a 5 anos. Dessa maneira, esse quadro possibilita a compreensão do 

docente, já queconstamos conteúdos para serem aplicados em aula e, assim 

delimitando as orientações educativas para o ensino artístico com os objetivos 

especificados pela faixa etária.  

É importante ressaltar que as atividades que envolvem as manifestações 

artísticas, como: a dança, a música, a pintura, a escultura, a literatura, a fotografia, o 

cinema e o teatro são elementos importantes para o desenvolvimento dos alunos em 

sala de aula. Dessa forma, atividades como manusear diferentes materiais riscantes; 

trabalhar com cores e formas em diversos locais internos e externos da escola; 
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explorar diferentes superfícies e observar os efeitos dos traçados nos desenhos; 

apreciar diversas trilhas sonoras locais, regionais e nacionais de qualidade, 

possibilitando a criança a gostar de vários estilos musicais; dentre outras tarefas.  

Em síntese, ao longo dos anos as atividades artísticas foram feitas sobre um 

olhar avaliativo do professor, sendo classificado como o “bonito” e o “feio”ou o aluno 

que tem ou não tem talento (BNCC, 2018). De certa forma, a avaliação das 

construções artísticas das crianças deve ser observada a partir de um olhar sensível 

do professor, visto que ele precisa ter o cuidado de considerar a individualidade de 

cada aluno e, assim, respeitar as conquistas do desenvolvimento das crianças 

expressado pelos seus trabalhos na escola.  

 

4.2 ANÁLISES POSSÍVEIS A PARTIR DE CATEGORIAS CONSTRUÍDAS 

 

É evidente que, para a abordagem da temática “Arte na Educação Infantil”, 

neste capítulo, provocaram muitas indagações sobre esse assunto, para iniciar as 

análises possíveis através das categorias já construídas, as quais foram: Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC): orientações para os professores na Educação 

Infantil e Referencial Curricular Gaúcho (RCG): do que se está falando?Pensou-se na 

questão da formação do professor e o que se pode contribuir para a valorização da 

Arte no âmbito escolar. A respeito disso, a pesquisadora Luciana Gruppelli Loponte 

tem desenvolvido estudos acerca da formação docente, sendo que em um deles 

explicou: 

 

Uma das apostas desta pesquisa foi (e continua sendo) de que professores 
e professoras da educação básica de campos disciplinares diversos (não 
necessariamente com atuação em arte) podem potencializar sua formação 
continuada a partir do trabalho com grupos de formação docente, tendo como 
foco a arte e a experiência estética, possibilitando práticas de arte, criação e 
invenção da própria docência. (LOPONTE, 2014, p. 651). 

 

Ao encontro disso é de fundamental importância pensar sobre a formação 

continuada dos professores, pois o mundo encontra-se em constantes transformações 

e precisa-se de aperfeiçoamento e preparoconstante. Da mesma maneira, os alunos 

se modificam e com isso cabe ao professor ter uma visão ampla sobre eles. Seguindo 

essa linha de raciocínio,  
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Ser professor é estar atento a como são diferentes as crianças. Cada uma 
tem uma maneira singular de se expressar. Enquanto uma faz um desenho 
delicado, com a pontinha do lápis, a outra precisa rabiscar, porque tem muita 
energia e uma expressão mais contundente. Muitas vezes, não temos um 
olhar para isso, para esse território amplo de tantas expressões. (BARBIERI, 
2012, p. 27). 

 

 Partindo desse pressuposto, para trabalhar com a Arte na escola, não é 

necessário que o docente tenha especialização na área, visto que no cotidiano o 

professor já faz parte de formações continuadas. Para isso, é preciso que o mesmo 

tenha um olhar mais atento e cuidadoso com cada criança, com o intuito de produzir 

novas maneiras de exercer o seu fazer pedagógico em sala de aula.  

Ao pensar dessa forma, sabe-se que são poucas as escolas que dispõe de 

professores especializados no ensino da Arte. Visto que, na maioria das vezes o 

docente, apenas trabalha com as atividades artísticas curriculares no ensino infantil, 

mas não é especialista na área. A partir disso, faz-se necessário colocar que, esse 

educador vem a ser um professor polivalente4, isto é, que se formou em um curso de 

pedagogia, sendo que, esse curso o garante ensinar os alunos da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 A partir desses levantamentos sobre a importância de o professor buscar por 

formações continuadas, para edificar os seus conhecimentos e ampliaro olhar sobre 

a Arte, percebeu-se que é essencial que a Arte seja valorizada no cotidiano escolar.  

A Arte está em tudo aquilo que vemos, seja nos filmes, na literatura dos livros, na 

apreciação das obras de Arte, ao escutar uma música favorita entre outras. Pode-se 

dizer que a Arte está na forma como se vê o mundo.  

Partindo dessa ideia, faz-se a seguinte pergunta: Como valorizar a Arte? Para 

responder a essa questão, é preciso que o docente apresente aos alunos, de 

preferência desde pequenos, diversas formas de apreciar a Arte e reconhecer as 

diversas culturas locais regionais e nacionais. Sendo assim, é importante ressaltar 

que os documentos legais, como a BNCC, o RCG, o RMC, entre outros referenciais 

teóricos, podem motivar os docentes a realizarem as suas vivências artísticas em 

todas as instituições de ensino.  

 

 
4 Segundo o autor Darlan Maurente Rangel (2017, p. 4) “[...] a professora polivalente como aquela 
habilitada a apropriar-se de saberes básicos de diversas áreas do conhecimento dos anos iniciais do 
ensino fundamental, articulados no desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares.”. 
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5CONCLUSÃO 

 

A pesquisa intitulada “Arte na escola: Uma análise a partir dos documentos que 

norteiam a Educação Infantil” buscou analisar o espaço que a Arte ocupa no âmbito 

escolar e verificar como os documentos legais sobre a Educação Infantil estão 

orientando os professores nas práticas artísticas para as crianças. A partir disso, foram 

escolhidos os seguintes documentos educacionais: a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e Referencial Curricular 

Municipal (RCM) do município de Cruz Alta/RS. 

A partir da realização deste estudo pode-se constatar que os documentos 

contêm várias informações sobre a Arte na escola, os quais oportunizam uma nova 

visão de perspectivas para o desenvolvimento integral das crianças na Educação 

Infantil. Para que isso fosse elaborado, metodologicamenteutilizou-se como 

instrumento de coleta de dados a sondagem de recortes documentais e bibliográficos 

que tiveram o objetivo de fundamentar este estudo. Ao encontro disso, depois da 

realização da análise dos dados, foram construídas categorias analíticas que 

examinaram alguns excertos retirados dos mesmos. 

Cabe relembrar que o estudo buscou verificar como documentos considerados 

“orientadores” propõem o ensino da arte na primeira etapa da educação básica em 

nosso país. Também, teve como objetivos específicos: a) Identificar as legislações 

que norteiam a Arte nas escolas de Educação Infantil; b) Descrever a importância dos 

elementos que envolvem a criança através da Arte na Educação Infantil; c) Verificar 

como a formação docente contribui para a valorização da Arte, no cotidiano escolar. 

Assim, a partir das análises pode-se concluir que: 

I – Na categoria analítica “Orientações para a Educação Infantil”, ficou claro que 

tais documentos visam a orientar os professores a trabalhar pedagogicamente, a partir 

da intencionalidade educativa, fator este que incentiva os alunos a construírem o 

conhecimento de si e do outro.E, também, a compreender as ligações com a cultura, 

a natureza e a produção científica, conforme a leitura do documento educacional, a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2018. Para que essa intencionalidade 

educativa envolva a Arte, ela deve ser aplicada em sala de aula, cabendo ao professor 

realizar um planejamento das atividades com o intuito das crianças adquirirem novas 

aprendizagens essenciais e o desenvolvimento da sensibilidade, da expressão e da 

criatividade e, assim, poderem construir as suas trajetórias escolares.  
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II – Já na categoria analítica “Arte na Educação Infantil”, emergiram alguns 

aspectos referentes ao documento Referencial Curricular Gaúcho (RCG) que mostrou 

a importância de valorizar a pluralidade cultural existente em nosso Estado, a partir 

do respeito às diferenças e da troca de experiências e vivências interculturais. 

Partindo desse pressuposto, buscou-se o apoio fundamental do Referencial Curricular 

Municipal, da cidade local, Cruz Alta/RS. Esse documento abordou sobre as 

manifestações artísticas, como: o teatro, a dança, a música, a pintura, a literatura, a 

fotografia e o cinema. E, também, sobre as atividades que devem ser realizadas, 

como: apreciar as músicas locais, regionais e nacionais, as danças típicas do sul, os 

desenhos e traços com diversos materiais riscantes e seus efeitos nas superfícies 

dentre outras. Dessa forma, é de suma importância que as crianças sejam capazes 

de edificar os seus conhecimentos e, assim, ampliar as suas possibilidades de 

expressão.  

III – Outro aspecto relevante sobre as análises possíveis, a partir das categorias 

construídas,foi a abordagemdas questões sobre a formação do professor e a 

valorização da Arte no âmbito escolar. Seguindo essa linha de raciocínio, é válido 

acrescentar que os professores devem se aperfeiçoar e se preparar para 

desempenhar o fazer pedagógico em sala de aula, já que são poucas as escolas de 

ensino infantil que contém em seus quadros de funcionários, profissionais 

especializados na área da Arte. Sabe-se pela literatura analisada que, na maioria das 

vezes, os professores formam-se em um curso de Pedagogia e passam a atuar de 

forma polivalente em sala de aula. Isto é, esses educadores estudam, adquirem e 

constroem o conhecimento básico, desenvolvendo o seu trabalho de forma 

multidisciplinar. Já a questão da valorização da Arte na escola é de suma importância, 

pois é fundamental que o professor apresente às crianças, desde bem pequenas, 

várias maneiras de apreciar a Arte e multiculturas locais, regionais e nacionais.  

Com o intuito de finalizar este estudo, pode-se afirmar que esteTrabalho de 

Conclusão de Curso, trouxe-me muitas aprendizagens, bem como uma nova visão 

sobre como a Arte pode ser desenvolvida em sala de aula, a partir das orientações 

dos documentos educacionais legais, como a BNCC, o RCG e, também, a partir da 

análise de estudiosos que se dedicam ao ensino da Arte, em nosso país. Ao pensar 

sobre isso, percebeu-se que há muitas possibilidades de potencializar o ensino da 

Arte, como um elemento essencial para o desenvolvimento integral das crianças e o 

fazer pedagógico dos professores em sala de aula.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Ficha para coleta de dados  

 

Material analisado:  

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Ano da Publicação: 2018 

Âmbito que se refere este documento: 

A BNCC é um documento oficial e normativo orientador na construção dos 

currículos das redes públicas e privadas em nível do Brasil.  

Trechos que falam sobre Arte na Educação Infantil: 
 
Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói 
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação 
e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar no 
confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento 
natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto 
na creche quanto na pré-escola. (BNCC, 2018, p. 38, grifo do autor) 

[...] nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), 
nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na 
aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Parte do trabalho 
do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o 
conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que 
promovam o desenvolvimento pleno das crianças. (BNCC, 2018, p. 39) 
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Apêndice B: Fichas Analíticas 

Material analisado:  

Referencial Curricular Gaúcho (RGC) 

 

Ano da Publicação: 

Ano de 2018 

 

Âmbito que se refere este documento: 

 

Um documento de caráter normativo que rege as instituições escolares no 

processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem durante a etapa da 

Educação Básica no Estado do Rio Grande do Sul. Especificamente Educação 

Infantil.   

 

Trechos que falam sobre Arte: 

“A Arte na escola contribui, consideravelmente, para a efetividade das 

competências gerais da BNCC, através da prática e fruição nas diversas 

manifestações das artes tradicionais e contemporâneas.” (RIO GRANDE DO 

SUL, 2018, p. 54) 

“A Arte nos conduz a processos de criação, crítica, estesia, expressão, fruição 

e reflexão, sobre as formas e fenômenos artísticos em suas diversas 

manifestações, trazendo a possibilidade da construção de poéticas pessoais, 

de formas de ver e produzir arte, individual e coletivamente, com a devida 

valorização da pesquisa, das vivências e das experiências, orientada pela 

abordagem triangular (contextualizar, fazer e apreciar), através dos objetos de 

conhecimento (contextos e práticas, elementos da linguagem, materialidades, 

processos de criação, matrizes estéticas e culturais, sistemas da linguagem, 

notação e registro musical, patrimônio cultural, arte e tecnologia), propostos 

pela BNCC.” (RIO GRANDE DO SUL, 2018, p. 53) 

 

 


	1 INTRODUÇÃO
	2REFERENCIAL TEÓRICO
	2.1 A ARTE NAS ESCOLAS: ASPECTOS TEÓRICOS E LEGAIS
	2.2 A IMPORTÂNCIA DOS ELEMENTOS DA ARTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
	2.3 FORMAÇÃO DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DA ARTE NO COTIDIANO

	3METODOLOGIA
	3.1 TIPO DE ESTUDO
	3.2 OBJETO/SUJEITO DE ESTUDO
	3.3 INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
	3.4 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS
	3.5RISCOS E BENEFÍCIOS
	3.6 PROCEDIMENTO ÉTICOS

	4RESULTADOS E DISCUSSÃO
	4.1 APRESENTANDO OS DOCUMENTOS ORIENTADORES
	4.1.1 Base Nacional Comum Curricular (BNCC): orientações para a Educação Infantil
	4.1.2 Referencial Curricular Gaúcho (RCG): do que estamos falando?

	4.2 ANÁLISES POSSÍVEIS A PARTIR DE CATEGORIAS CONSTRUÍDAS

	5CONCLUSÃO
	APÊNDICES

