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RESUMO - A Arte é necessária na vida do aluno dentro e fora da escola, pois 
proporciona uma reflexão sensível e única em relação às diversas linguagens 
artísticas que são encontradas a todo instante. Cada aluno traz consigo 
situações e vivências que contribuem para a construção de sua identidade. 
Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo analisar as diversas 
expressões das turmas de 5° Ano durante a realização das atividades nas 
aulas de Arte, com o intuito de perceber de que maneira essas aulas 
contribuem para os alunos se expressarem e se isso auxilia na construção da 
identidade do aluno. A pesquisa de tipo bibliográfica busca publicações 
relacionadas ao tema em estudo, possibilitando uma análise interpretativa dos 
dados obtidos no presente trabalho. 
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The construction of student identity in art classes 
 
ABSTRACT - The Art is necessary in the student‟s life inside and outside 
school, because it gives a sensible and unique reflection when associated to 
the different artistic languages which are found every moment. Each student 
has situations and moments that contribute to its identity build. From this, this 
paper has as a main objective to analyze different expressions from 5th grade 
students during Art classes, with the goal of seeing how these classes 
contribute to students expression and if this helps in the construction of 
students identity. This bibliographic research literature related to the theme, 
allowing an interpretative analyze from the data.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema surgiu durante a etapa de observação realizada 

no estágio supervisionado. Ao analisar o comportamento dos alunos durante as 

atividades buscou-se demonstrar que a aula de Arte pode auxiliar no 

desenvolvimento da autonomia4 do aluno para que possa se expressar 

livremente, sendo este capaz de analisar o universo que o cerca e perceber 

suas influências. 

Assim, o presente trabalho buscou analisar as diferentes maneiras de se 

expressar dos alunos diante das aulas de Arte, pois se acredita que são essas 

aulas que podem proporcionar momentos de livre expressão, tanto 

individualmente quanto em grupo. 

Após o contato com a sala de aula, nas aulas de Arte, por meio do 

estágio supervisionado, surgiu o interesse em investigar a importância da 

expressão de alunos de 5º ano, do ensino fundamental, da Escola Municipal 

Joaquim Monteiro Martins Franco, diante das atividades sugeridas na disciplina 

de Arte. No período de estágio, notou-se que cada aluno, ao realizar suas 

atividades, transmitia emoções, sentimentos, atitudes de maneiras diferentes, o 

que tornava cada trabalho realizado, uma criação única. 

Levando em conta que a aula de Arte tem como um de seus objetivos 

tornar o aluno capaz de construir um pensamento crítico sobre o mundo, sem 

                                                             
4
 Autonomia entendida a partir de Freire (2002) como algo que deve ser conquistado, 

construído a partir das decisões, das vivências, da própria liberdade, está vinculada à ideia de 
dignidade, é uma conquista que deve ser realizada. E a educação deve proporcionar contextos 
formativos que sejam adequados para que os educandos possam se tornar autônomos. 
5
 VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 



deixar de lado o universo em que está inserido, desenvolvendo suas 

percepções mediante as experiências cotidianas, problemas e realidades, tanto 

de espaço quanto de tempo, é importante analisar como isso contribui na 

formação da identidade dos alunos, no processo de execução das atividades 

propostas pelo professor da disciplina. 

Portanto, o artigo intitulado “A construção da identidade do aluno nas 

aulas de Arte” pretende analisar as diversas formas do aluno se expressar 

diante de atividades propostas pela disciplina e demonstrar que o professor 

precisa ser um incentivador na criação pessoal e que isso contribui para a 

formação identitária do aluno.  

Embasado nos estudos de autores como Vygotsky5 (1991, apud Oliveira, 

1997), Meksenas (1991), Lopes (2006), que partem da concepção que a aula 

de arte é fundamental na construção da identidade e formação do senso crítico 

e criativo do aluno, buscou-se avaliar os resultados obtidos nas produções de 

atividades realizadas nas turmas de 5° Ano. 

 
2 - DESENVOLVIMENTO 
 

2.1  REVISÃO DE LITERATURA 

Acredita-se que o ensino da Arte é fundamental na formação da 

identidade do aluno, o qual traz consigo valores e conhecimentos já adquiridos 

dentro e fora da escola. A identidade é construída a partir da interação com a 

sociedade, na qual o sujeito está inserido, podendo ser moldada por meio do 

convívio com outros indivíduos e com culturas diferentes da sua. Kroeber-

Kluckhohn (1952, p. 145) definem cultura, por meio do campo etnológico como: 

 
Um conjunto de atributos e de produtos das sociedades humanas e 
do gênero humano, por conseguinte, extra somáticos e transmissíveis 
por meios diferentes da hereditariedade biológica (KROEBER - 
KLUCKHOHN, 1952, p.145). 

 
Partindo desta concepção, cultura está relacionada ao jeito de viver 

comumente de um determinado grupo social, nele o fazer, o agir e o modo de 

viver é próprio desse grupo, independentemente de qualquer etnia. Entende-

se, então, que a cultura é social e quando se vai para a escola, já se tem 

muitos conhecimentos sobre o mundo. 



Segundo Meksenas (1991), o aluno é um ser social que traz consigo e 

para a escola, várias experiências acumuladas do seu dia-a-dia, tornando-o 

capaz de reproduzir, de diferentes formas, os conceitos passados pelo 

professor. Ainda de acordo com o autor, é por meio da experiência do aluno 

que o conhecimento se faz. 

Além disso, cada aluno está inserido em meios sociais diferentes, tendo 

assim cada um, experiências e fatos que são individuais. Na escola estas 

diferenças se tornam visíveis e, dependendo de suas manifestações, devem 

ser respeitadas e, muitas vezes, estimuladas pelo professor.  

De acordo com Oliveira (1997), na escola o processo de 

ensino/aprendizagem deve ser formado tendo como ponto inicial o nível de 

progresso real da criança e depois os propósitos estabelecidos pela escola, 

sendo adequados aos níveis de conhecimento e a capacidade de cada grupo 

de alunos. 

Para Oliveira (1997), o nível de desenvolvimento da criança se refere às 

etapas já alcançadas e conquistadas por elas. 

Em relação à atividade escolar, o mesmo autor destaca que:  

 
A interação entre alunos também provoca intervenções no 
desenvolvimento das crianças. Os grupos de crianças são sempre 
heterogêneos quanto aos conhecimentos já adquiridos nas diversas 
áreas e uma criança mais avançada num determinado assunto pode 
contribuir para o desenvolvimento das outras (OLIVEIRA, 1997, p.64). 
 

Assim, as crianças no processo de interação social, no ambiente 

escolar, são beneficiadas com as informações trocadas entre elas. Podendo 

assim mediarem outras ações e significados relevantes com outras crianças. 

Por meio dessas interações, a escola (como um todo) tem o dever de fazer 

com que a criança amplie sua percepção de mundo a partir dos avanços já 

consolidados, podendo também influenciar na construção da identidade do seu 

aluno. Para Johnson (1995, p.204): 

 
A identidade ou self é um conjunto de percepções sobre quem 
somos, em relação a nós mesmos, aos outros, e aos sistemas 
sociais, ele é organizado em torno de um auto-conceito, ou seja, as 
ideias e sentimentos que temos ou entendemos sobre nós mesmos e 

o nosso ambiente (JOHNSON, 1995, p.204). 
 



Assim, a formação da identidade inicia-se por meio de um “processo de 

interiorização da cultura” no qual se está vinculado e da própria 

individualização.  Ao relacionar Arte com cultura no processo de educação, 

acredita-se auxiliar na formação da identidade dos alunos, pois se constata que 

o ensino de Arte é fundamental tanto para refletir sobre as influências da 

cultura, como um mediador na construção de conceitos e um meio de formação 

ou reconhecimento da identidade. 

 Rossi (2009) argumenta que antigamente acreditava-se que a 

aprendizagem em Arte se dava por meio da imitação. O aluno absorvia e 

“imitava” as percepções e instruções de seu professor e da própria sala de 

aula.  

Presente desde os primórdios da história humana, de acordo com Silva 

et al. (2015), a Arte era utilizada pelo homem para se expressar e se comunicar 

com os demais membros de seu grupo social. É possível estudar a história, a 

cultura humana, os traços e características específicas de cada época a partir 

das manifestações artísticas.  

De acordo com os autores, o homem pode criar sua história, sua 

identidade e pode dar significado a seu mundo por meio da Arte. Já para Lopes 

( 2006, p.10): 

 
A Arte em suas diferentes facetas- literatura, cinema, teatro, música, 
dança e Artes Visuais- é uma forma de produção cultural do homem 
em relação com a natureza, é um movimento histórico social e 
cultural, de grande importância para a formação de todos os sujeitos 
(LOPES, 2006, p.10). 

 
Pode-se assim perceber a importância da Arte para o estímulo da 

imaginação e da criatividade da criança, para que ela possa se expressar da 

melhor maneira e compreender o mundo a sua volta de acordo com suas 

impressões. 

Logo, o ensino da Arte nas escolas é de grande importância para o 

aluno, pois, além de ser um meio de conhecimento fundamental, ele contribui 

para a construção do seu senso criativo e crítico, sem deixar de lado a 

realidade em que está inserido e o aproxima de outras culturas. Permite ao 

aluno construir vínculos, conhecer valores e entender relações sociais que 

aumentam sua capacidade de interação. Silva et al. (2015) expõem que é de 



fundamental importância compreender a Arte como um processo histórico, uma 

linguagem que se expressa de variadas formas.   

A Arte é experimentada e apreciada de diferentes maneiras pelas 

pessoas, porém para as crianças é uma forma de expressão de seu mundo, 

pois “a natureza da criança é lidar com o mundo de modo lúdico, fazer o que 

lhe dá prazer e satisfação. Por isso gosta tanto de brincar e desenhar” (SANS, 

1995, p.21). 

 Oliveira (1998) argumenta que a criança tem maiores avanços em 

atividades lúdicas do que nas atividades da vida real e também aprende 

diferenciar objeto de significado. O envolvimento das crianças com 

brincadeiras, basicamente aquelas que incentivam a imaginação, tem 

nitidamente uma função pedagógica. Assim, devem-se aproveitar essas 

situações para auxiliar no processo de desenvolvimento da criança. 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

           A pesquisa é do tipo bibliográfica, a qual busca referências bibliográficas 

já publicadas relacionadas ao tema em estudo. O objetivo é entrar em contato 

com o que já foi publicado, gravado, falado, incluindo algumas conferências 

que tenham sido debatidas e escritas de alguma maneira sobre o assunto 

pesquisado.  

             Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 166) “a pesquisa bibliográfica 

não é uma mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas 

propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras”. 

Também foram utilizados questionários ou formulários para obter os 

dados. De acordo com Marconi e Lakatos (2010) “questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”. Dessa forma é possível fazer uma verificação estatística dos 

dados e também uma análise interpretativa. 

Logo, a pesquisa do projeto possui cunho qualitativo. Segundo Gil (2002, 
p. 133): 

  



A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, 
pois nesta última seus passos podem ser definidos de maneira 
relativamente simples. A análise qualitativa depende de muitos 
fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da 
amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 
nortearam a investigação (GIL, 2002, p.133). 
 

Assim, a pesquisa por trabalhar com dados de fácil quantificação e 

também por ser qualitativa, identifica o caráter político da pesquisa social como 

uma elaboração coletiva que parte da realidade do indivíduo mediando 

processos de desvendamento por meio da reflexão. 

O projeto de pesquisa foi aplicado em duas turmas de 5°ano, na escola 

Municipal Joaquim Monteiro Martins Franco, no Município de Palotina, Paraná. 

Foram aplicadas atividades que possibilitaram aos alunos expressarem sua 

identidade, por meio de cantigas, dinâmicas, apresentações, pinturas, 

desenhos, histórias, entre outros. Para atingir os objetivos propostos foram 

seguidas etapas, de acordo o número de aulas dadas. 

Ao serem realizadas as atividades em sala teve-se como foco as 

contribuições que as aulas de Artes trouxeram para a construção da identidade 

dos alunos, em relação à compreensão dos conteúdos e a maneira de 

expressarem seus sentimentos e pensamentos.    

As atividades foram desenvolvidas em cinco aulas, no período de 35 

dias, com a participação de 50 alunos, na idade de 08 a 09 anos, nas séries 5° 

Ano “A” e “B”.  

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira aula apresentou-se, aos alunos, a importância da arte 

indígena, a partir de textos, música, imagens, objetos, pintura facial e 

instrumentos musicais. A proposta trabalhada tinha por objetivo aproximar o 

aluno de outras culturas, reconhecendo suas diferenças e não deixando de 

valorizar a própria cultura, auxiliando no seu processo de construção identitário. 

Cada aluno recebeu uma folha sulfite com o desenho de uma pena que 

coloriram de diferentes maneiras, expressando suas características e 

preferências; logo após, as penas foram usadas para a montagem de um 

grande cocar que decorou a porta da sala de aula. 



Os alunos usaram de várias cores para fazer a decoração da pena. 

Mostrando assim, que as cores têm o poder de influenciar as escolhas dos 

alunos quando relacionadas com a sala de aula, e muitas vezes em sua vida 

pessoal. Segundo Freitas (2007, p.4) “as cores têm a capacidade de liberar um 

leque de possibilidades criativas na imaginação do homem, agindo não só 

sobre quem admirará a imagem, mas também sobre quem a produz”. 

Ao serem analisados os desenhos, percebeu-se que todos possuíam 

representações diferentes. Os alunos colocaram suas preferências pessoais ao 

desenhar e colorir sobre a pena. Mesmo tendo a possibilidade de serem 

influenciados pelas professoras, pelos colegas ou até mesmo pelo ambiente 

em que estão inseridos, os alunos mostraram, por meio da atividade proposta, 

que os seus gostos, suas escolhas e preferências prevaleceram. 

“Quem sou eu?” foi o tema da segunda aula. A aula foi iniciada com uma 

mímica apresentada pelas professoras regentes e em seguida foi realizada a 

dinâmica “o espelho e seu reflexo”, apresentando a diferenciação de retrato e 

autorretrato por meio da utilização de imagens de dois artistas brasileiros 

Tarsila do Amaral e Romero Brito, que apesar de terem vivido em contextos 

diferentes expressaram a sua maneira de se ver.  

Começou-se a aula explorando sobre as caraterísticas pessoais de cada 

aluno: a cor do cabelo, pele, olhos, etc. Foram abordadas questões como: 

como eu me vejo? Como vejo minha própria história? Como os outros me 

veem? Trabalhou-se também, sobre a importância do autorretrato e sua 

evolução ao longo dos tempos. Por último, cada aluno recebeu uma folha de 

papel sulfite para que representasse seu autorretrato. 

Ao iniciarem as atividades, algumas das crianças diziam que não sabiam 

desenhar, o que é comum para crianças desta faixa etária.  Para Coleto (2009, 

p.146), “por volta dos 09 e 10 anos a criança entra na fase do „eu não sei 

desenhar‟. O professor precisa estar atento à autocrítica que está sendo 

desenvolvida por ela, ao comparar o real ao que foi produzido”.  

Muitos dos alunos sentem dificuldade para se expressarem em sala, 

hesitando em mostrar seu trabalho aos colegas e pedindo ao professor se o 

trabalho está correto ou não. Assim, coube às professoras regentes o papel de 

mostrar aos alunos que são capazes de realizar a atividade e que cada um tem 

a sua maneira de representar e que há várias formas de se apresentar os 



trabalhos em sala, desafiando-os a completar a atividade e estimulando sua 

criatividade e autonomia. 

Rodrigues e Silveira (2012, p.4) afirmam que “ao representar sua figura, 

a criança o faz de acordo com sua ótica, estabelecendo prioridades. Quanto 

mais a criança entra em contato com diferentes tipos de representações, mais 

amplia seu repertorio visual, valorizando seus desenhos”. Assim, quanto mais a 

criança entrar em contato com o trabalho de seus colegas ou ainda com 

trabalhos fora da sala de aula, mais ela aprimora o seu olhar e sua visão 

valorizando mais ainda o seu próprio trabalho. 

Ao terminarem a atividade proposta, alguns ficaram satisfeitos e felizes 

com seus trabalhos, mostrando-os com orgulho aos colegas e outros reagiram 

de maneira diferente, mostrando-se “insatisfeitos” com seu autorretrato ou 

vendo “defeitos” (como cabeça grande, olhos pequenos, braços ou pernas 

tortos) em suas obras. 

Na aula seguinte, cada aluno colocou-se perante a turma ao lado de seu 

autorretrato, para que fossem observadas as reações e comentários de seus 

colegas. Os alunos relataram para a turma o que priorizaram em seu 

autorretrato, suas características físicas ou psicológicas, sorrisos, a forma de 

olhar, surpresa, entre outros. O objetivo desta aula foi fazer com que o aluno 

percebesse que o autorretrato é uma expressão tanto de aparência física 

quanto psicológica da pessoa, na qual, cada um reconhece tudo que acredita 

demarcar sua personalidade, reflexão que auxilia na construção da identidade 

do aluno. 

Interessante ressaltar que muitos identificaram os colegas a partir do 

autorretrato, mostrando que a atividade realizada por eles teve resultado 

positivo, ou seja, a grande maioria das crianças representou sim como eles 

realmente são de acordo com suas características. 

No terceiro momento abordou- se o tema significado das cores. Ao 

questionar os alunos sobre como seria o mundo sem cor, observou-se que o 

mundo seria triste, sem graça, daria medo, ou então não conseguiam imaginar 

como seria. E ao serem questionados sobre o que isso mudaria na vida deles, 

afirmaram que não saberiam diferenciar o dia da noite, não iriam conhecer a 

cor do céu, do arco-íris, a natureza seria sem graça e triste. Quando a pergunta 

foi “como seria o mundo com uma cor apenas, a maioria disse que não iria 



gostar, pois preferiam o mundo colorido como ele já é”. Isso se deve ao fato de 

já estarem acostumados com o colorido de seu dia-a-dia, com as cores já 

impostas pela sociedade, e assim associam que o um mundo bonito ou bom se 

for um mundo cheio de cor.  

De acordo com Freitas (2007, p.4),  

 
A escolha de uma cor, algumas vezes se determina não por 
preferências pessoais, mas pela utilização que ela poderá ter em 
função de algo. A partir de hábitos sociais que se estabelecem 
durante toda uma vida, fixam-se reações psicológicas que norteiam 
tendências individuais (FREITAS, 2007, p.4). 
 

Os alunos ficaram surpresos ao saberem que as cores tinham 

significados diferentes dos que já conheciam, um exemplo foi quando da 

apresentação dos significados da cor vermelha, pois achavam que apenas 

simbolizasse o amor. Para Freitas (2007, p.10), a cor vermelha significa 

“guerra, sangue, sol, perigo, fogo, força, energia, paixão, coragem, calor”.  

Após a conversa sobre os significados das cores, os alunos receberam 

uma folha sulfite, na qual representaram os significados com os quais mais se 

identificaram. O objetivo foi proporcionar ao aluno um momento de reflexão 

sobre suas preferências. 

Ao realizarem a atividade proposta, os alunos mostraram-se 

entusiasmados em representar através de desenho os significados das cores 

que mais se identificavam. Todos realizaram a atividade proposta, uns com 

mais criatividade e empolgação e os outros fizeram apenas o que foi sugerido 

pelas professoras regentes. 

No quarto e último momento aplicou-se um questionário aos alunos, 

tendo como base duas obras de arte com o intuito de perceber como eles se 

expressariam diante delas. Ao serem entregues os questionários, indagou-se, 

inicialmente, qual das obras gostavam mais e todos responderam que era a 

obra de Tarsila do Amaral. 

Após a escolha dos alunos, explicou-se a eles o significado das obras. 

“A Cuca” de Tarsila do Amaral, era uma delas, representava a natureza 

brasileira da época com várias cores. A outra obra era “Guernica”, de Pablo 

Picasso, que usando as cores preta e branca, contextualizou um cenário de dor 

e sofrimento durante a segunda guerra mundial, na cidade espanhola de 

Guernica.  



Quando questionados novamente sobre qual obra mais gostavam, a 

resposta não foi mais a mesma, pois, depois da explicação alguns alunos 

passaram a gostar da obra Guernica, dizendo que apesar de ser em preto e 

branco, a mensagem que ela trazia era bonita. Porém, a grande maioria 

manteve a mesma opinião, afirmando que a obra “Cuca” era linda por ser toda 

colorida, com vários bichos, natureza, rio, arvores, céu, etc.  

As aulas foram finalizadas com este questionário para mostrar aos 

alunos que as cores são importantes e que todas elas têm seu significado, e 

para que eles entendessem também que a ausência de cores ou então a 

utilização de somente as cores pretas e brancas em alguma obra possuem 

significados. 

Acredita-se que essas atividades propiciaram momentos que 

contribuirão para o processo de construção do pensar e fazer artístico do 

aluno. Cada um sente e expressa a Arte de um jeito diferente, isso varia de 

acordo com as histórias e experiências vivenciadas por cada aluno. O 

professor deve ser o mediador deste processo em suas aulas, permitindo que 

os alunos conheçam, explorem e discutam as atividades apresentadas, a fim 

de auxiliá-los em sua formação, contribuindo para a construção do seu senso 

criativo e crítico e aumentando assim, sua capacidade de interação e 

associação entre os valores que aprendem em sala de aula com o meio social 

que estão inseridos.  

Dessa forma, espera-se que partir dessas atividades e muitas outras 

desenvolvidas pelos professores de Arte, que os alunos passam a refletir sobre 

suas peculiaridades, percebendo á relevância da aula de Arte e o quanto ela é 

importante para a construção de sua identidade. 

 

3 – CONCLUSÃO 

Após a finalização do estágio e realizadas as analises, conclui-se que 

ambas as turmas comportaram-se de maneira semelhante durante as 

atividades de artes, mas, quando diante de uma obra de arte cada aluno se 

expressa de maneira diferente. 

Assim, percebeu-se que a aula de arte contribui na formação do aluno, 

pois o quanto o professor de arte contextualiza e discute sobre os sentidos das 



obras apresentadas a eles, sobre a ausência ou não de cores, e esse processo 

interfere na perspectiva deles em relação à própria vida.  

O professor de artes tem um papel fundamental na formação da 

identidade do aluno, a partir do momento em que ele apresenta as obras 

relacionando-as ao cotidiano do aluno e de como eles veem o mundo. Ele vai 

ser o responsável de mostrar que não só a beleza da obra importa, e sim seu 

contexto e o que ela diz ou representa para a quem a vê.  
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