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RESUMO
A arte é a representação do mundo cultural, da interpretação, do conhecimento, da imaginação
e, também da expressão dos sentimentos, permitindo com que o ser humano desenvolva sua
criatividade, inteligência, percepção e até mesmo desenvolva suas funções mentais. Quando a
Educação Artística foi implantada no currículo escolar, por meio da LDB/5.692/71, por mais
que tenha sido uma grande evolução, houve inseguridade da parte de muitos professores, pois
estes não estavam preparados e nem capacitados para essa mudança. A partir desta Lei aArte
passou a ser consideradadisciplina, na qual complementaria o componente curricular e seria
obrigatório o seu ensino nos diversos níveis da Educação Básica. O Ensino desta disciplina
proporciona para a criança amplitude na sua criatividade, imaginação e inteligência e o
aumento da percepção. Ao despertar esses sentidos, os alunos, podem se transformar em seres
autônomos no quesito de sua formação como pessoa e, assim, transformarão o mundo ao seu
redor. Este estudo tem como objetivo ressaltar e compreender a importância dadisciplina de
Arte na educação e no desenvolvimento das crianças. A metodologia utilizada para
desenvolver este estudo foi de pesquisa qualitativa, bibliográfica, baseada em artigos,
dissertações e teses de doutorados disponíveis no meio físicoe na internet para melhor
compreensão do ensino de Educação Artística. Os resultados obtidos nas diferentes fontes
estudadas foram: o ensino de Arte é de extrema importância na educação das crianças, pois,
desenvolvem qualidades que vão lhes proporcionar um ótimo crescimento enquanto ser
humano e educando. Concluímos por meio deste estudo, que a Arte é uma disciplina que por
muito tempo foi negligenciada e, nos dias atuais vem tomando força no âmbito educacional,
transformando vidas por meio dos sentidos despertados por ela e, também, que arte exerce um
papel de agente transformador na sociedade.
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