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RESUMO 
Este artigo analisa o I Salão de Arte Infantil, organizado em 1961 pelo jornal Folha de São 
Paulo na cidade de mesmo nome, que consistiu em exposições de desenhos e pinturas, 
bem como apresentações de música, teatro e poesia. Patrocinado por uma empresa 
privada, o evento dialogou com as políticas públicas, mobilizando a Secretaria de Educação 
de São Paulo, instituições escolares paulistas, crianças, seus pais e o público em geral. Ao 
lado da defesa da expressão infantil, critério de julgamento utilizado para os trabalhos de 
artes plásticas,  percebe-se a valorização, para as artes performáticas, das habilidades e da 
ideia de talento.  Utilizando a imagem da criança para propaganda institucional, o jornal 
contou, para seu projeto, com o apoio de artistas, críticos, escritores e educadores, os quais 
atuaram como organizadores, divulgadores e julgadores dos trabalhos apresentados.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Arte infantil; livre-expressão; salão de arte infantil; arte-educação e imprensa; exposições de 
arte infantil. 
 
 
ABSTRACT  
This text analyzes the 1st Salon of Children's Art, organized in 1961 by Folha de São Paulo 
newspaper, which consisted of exhibitions of drawings and paintings, as well as shows of 
music, theater and poetry. The event mobilized schools in São Paulo, children, their parents 
and the general public, and was also the object of reflection by intellectuals, who expressed 
their views on the importance of the initiative for education. Alongside the defense of 
children's expression, judging criteria used for plastic arts, one can perceive the valorization, 
for the performing arts, of the skills and the idea of talent. Using the image of the child for 
institutional propaganda, the newspaper counted with the support of artists, critics, and 
writers and educators, who acted as organizers, disseminators and judges of the works 
presented. 
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Introdução 

Este artigo analisa o I Salão de Arte Infantil, organizado em 1961 pelo jornal Folha 

de São Paulo, fazendo parte de um conjunto de investigações já publicadas que têm 

por objetivo refletir sobre as exposições de arte infantil como fenômenos que 

congregam ideias modernas para a educação e a arte (OSINSKI, 2014; OSINSKI, 

ANTONIO, 2010a e 2010b, OSINSKI, SIMÃO, 2014). 

Organizado em 1961 pelo jornal Folha de São Paulo, o projeto consistiu em 

exposições de desenhos e pinturas, bem como apresentações de música, teatro e 

poesia, tendo sido patrocinado por uma instituição privada, nesse caso um órgão de 

imprensa, com o apoio e em diálogo com políticas públicas de âmbito estadual. 

Mobilizando a Secretaria de Educação de São Paulo, instituições escolares 

paulistas, crianças, seus pais e o público em geral, foi também objeto de reflexão por 

parte de intelectuais, que se manifestaram quanto à importância da iniciativa para a 

educação. Utilizando a imagem da criança para propaganda institucional, o jornal 

contou, para seu projeto, com o apoio de artistas, críticos, escritores e educadores, 

os quais atuaram como organizadores, divulgadores e julgadores dos trabalhos 

apresentados.  

 O uso do termo “salão de arte infantil” para se referir a exposições de arte de 

crianças pode ser rastreado, no contexto brasileiro, já na década de 1940. De 

caráter competitivo, tais mostras eram com frequência promovidas por órgãos como 

jornais ou rádios, contando com o apoio de veículos de comunicação quanto à 

divulgação. Desde 1941, os jornais mencionam eventos como o 1º Salão de Arte 

Infantil, organizado em São Paulo como parte da Segunda Semana de Arte Moderna 

(1º SALÃO..., A Manhã, 10 ago. 1941, p. 1), e o Salão da Criança Carioca 

(SALÃO..., O Jornal, 27 jan. 1942, p. 6), que teve lugar no Rio de Janeiro. Sob o 

patrocínio da Rádio Tupi e do Diário da Noite, do Rio de Janeiro, um concurso de 

desenhistas infantis, organizado em 1942, ofereceu prêmios aos melhores 

classificados, entre os quais a participação em uma exposição em Londres. 

Contando, na comissão julgadora, com nomes como Quirino Campofiorito e Augusto 

Rodrigues, o certame determinava que os trabalhos poderiam “ser executados em 

qualquer tamanho e com qualquer material, devendo ser de imaginação, com inteira 
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liberdade e não cópias de gravuras” (DESENHOS..., Diário da Noite, 19 out. 1942, p. 

3).  

No Estado de Pernambuco, um salão de arte voltado para crianças e adolescentes 

atravessou a década de 1950 com sucessivas edições a partir de 1952. Denominado 

Salão de Arte Infanto-Juvenil nos três primeiros anos, o evento era organizado pela 

Divisão Cultural e Artística da Secretaria de Educação e Cultura do governo 

estadual, contando com o apoio do Diário de Pernambuco, órgão de imprensa que 

fazia parte dos Diários Associados, conglomerado de comunicação de massa que 

contava, já à época, com dezenas de jornais, revistas, emissoras de rádio e 

televisão espalhados por todo o território brasileiro. Seu proprietário, Assis 

Chateaubriand, tinha relações notórias com o mundo da arte, tendo em 1947 

fundado, com Pietro Maria Bardi, o Museu de Arte de São Paulo. Tendo como 

público-alvo alunos dos estabelecimentos de ensino do Estado, o Salão aceitava 

trabalhos em pintura, desenho, modelagem e escultura, sendo ainda admitidos 

recortes de livro, fantoches, bonecos de arame e cerâmicas artísticas. O 

regulamento assinalava como “condição imprescindível a originalidade do trabalho, 

não sendo permitidas as cópias nem as obras retocadas por adultos”. (SALÃO..., 

Diário de Pernambuco, 26 out. 1952, p. 11).  

Fazendo parte de um movimento de intercâmbio e promoção do fazer artístico 

infantil de âmbito internacional, os desenhos e pinturas de crianças intensificaram 

sua circulação ao longo da década de 1950 merecendo, no início dos anos 1960, 

espaço considerável nas páginas dos jornais brasileiros, que além de divulgarem as 

ações empreendidas, incentivavam a participação das crianças brasileiras desses 

certames.  

Consistindo com frequência em concursos com processos seletivos e conferindo 

premiações aos melhores trabalhos, muitas dessas mostras de caráter internacional 

contavam com o apoio e patrocínio de órgãos da imprensa, a exemplo da II 

Exposição de Arte Infantil, organizada em Londres em 1958 em 10 galerias da 

cidade, promovida pelo jornal inglês Daily Worker e apoiada por instituições 

universitárias, culturais e artísticas. Tendo sido visitada por 75 mil pessoas, 

percorreu posteriormente diversos países da Europa, além da China. O sucesso do 
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empreendimento resultou na decisão de reeditá-lo em 1961, sendo que 12 meses 

antes da mostra nove galerias da Escócia e da Inglaterra já haviam se inscrito, tendo 

sido anunciada a participação de crianças da Grécia, Índia, Alemanha Ocidental, 

Israel e Canadá, entre outros países (II EXPOSIÇÃO..., Novos Rumos, 11 a 17 nov. 

1960, p. 5).  

Outro exemplo foi a organização, em 1960, pelo Clube da Imprensa da Polônia, de 

três grandes mostras de arte infantil em Varsóvia, as quais percorreram outros 

centros importantes do país (KELLY, Diário de Notícias, 18 dez. 1960, p. 6). 

Também daquele país viria a notícia, um ano mais tarde, da premiação de crianças 

brasileiras no Concurso Internacional de Desenhos de Crianças, organizado pela 

Rádio Polonesa sob o patrocínio do Comitê Polonês da Unesco. Contando com mais 

de 100 mil trabalhos inscritos, provenientes de 80 países, o certame expôs 2000 dos 

melhores trabalhos no Palácio da Cultura de Varsóvia, sendo posteriormente 

enviada uma seleção reduzida para outros países. (CRIANÇAS..., Correio da 

Manhã, 21 dez. 1961, p. 2).  

Já em 1961 a Folha de São Paulo informava que a revista Shanker, de Nova Deli, 

Índia, premiara duas crianças da classe infantil de um grupo escolar de São Paulo, 

em concurso por ela realizado anualmente. O referido certame realizara-se em 1959, 

reunindo trabalhos de 67 países e contando com o total de 65 mil trabalhos inscritos 

(REVISTA..., Folha de São Paulo, 6 abr. 1961, p. 6). 

Ao lado desse movimento de valorização da produção artística infantil, os salões de 

arte voltados para artistas estavam em evidência naquele momento. Além do Salão 

Nacional, outros certames organizados em âmbito estadual, mas muitas vezes 

abertos à participação em nível nacional, aconteciam em cidades como Belo 

Horizonte, Santos, Fortaleza, Campinas e Curitiba (VIEIRA, Folha de São Paulo, 15 

de abril de 1961, p. 4), ocupando igualmente espaço na imprensa e familiarizando o 

leitor, não só com o léxico a eles específico, mas com sua metodologia de 

organização. Esses dois fatores contribuíram para que jornais de expressão 

nacional, como a Folha de São Paulo, fossem incentivados a organizar, no início dos 

anos 1960, seus próprios salões de arte, mobilizando número considerável de 
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participantes e também, por seu interesse geral, contribuindo para o aumento das 

vendas de exemplares.  

 

I Salão de Arte Infantil: “crianças-artistas”  entre a escola e o jornal 
Um dos primeiros veículos de comunicação a se envolver com um projeto de grande 

monta relacionado à arte infantil foi a Folha de São Paulo, jornal fundado em janeiro 

de 1960 a partir da fusão de três jornais já existentes, a Folha da Manhã, a Folha da 

Tarde e a Folha da Noite. No dia 20 de abril de 1961, uma nota publicada na Folha 

de São Paulo anunciava a realização do I Salão de Arte Infantil, a ser promovido por 

aquele jornal com o apoio da Secretaria da Educação do Estado. A matéria afirmava 

que o evento abrangeria as mais variadas atividades artísticas, sendo dirigido a 

crianças em idade escolar (ARTE..., Folha de São Paulo, 10 abr. 1961, p. 7). A 

iniciativa buscava alinhamento com a programação do governo estadual, 

enquadrando-se também no Ano da Criança, promoção de assistência à infância 

lançado naquele ano pelo governo federal (O SSM..., Folha de São Paulo, 21 abr. 

1961, p. 14). Com o objetivo de fazer o projeto chegar às unidades escolares, foram 

envolvidas as delegacias de ensino do Estado, as quais ficaram responsáveis de 

realizar reuniões com os diretores e inspetores do ensino primário afim de orientá-

los sobre o I Salão de Arte Infantil, de solicitar um levantamento sobre o número de 

alunos aptos a dele participar, e posteriormente dos processos seletivos. Foram 

ainda criadas subcomissões encarregadas de organizar os regulamentos dos 

concursos (APOIO..., Folha de São Paulo, 28 abr. 1961, p. 7).  

Diferente dos salões de arte infantil anteriormente organizados em Pernambuco, o 

Salão da Folha de São Paulo acrescentou em seu regulamento outras modalidades 

de expressão performáticas, tais como declamação, poesia, vilão, harmônica, piano 

e coros harmônicos. No total, foram inscritas no certame um milhão e trezentas mil 

crianças (ABRE-SE..., Folha de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 1), número explorado 

continuamente pelo jornal em suas matérias.  

De todos os trabalhos de desenho e pintura inscritos pelos alunos das escolas 

paulistas, 969 (807 desenhos e 162 pinturas) foram selecionados para a fase final e 

examinados por uma comissão julgadora presidida por Isaí Leirner, do Conselho da 
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Galeria, que contava ainda com os críticos de arte Maria Eugênia Franco, Marc 

Berkowitz, Nelson Coelho, José Geraldo Vieira e Quirino Campofiorito, o museólogo 

e professor de história da arte Wolfgang Pfeiffer, e os artistas Fernando Lemos, Italo 

Cencini e Willy de Castro (ABRE-SE..., Folha de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 1). Esse 

júri escolheu 50 trabalhos de crianças de 32 cidades paulistas (JURI..., Folha de São 

Paulo, 16 jun. 1961, p. 14), a serem expostos na Galeria da Folha de São Paulo. Os 

critérios adotados foram publicados pelo jornal no dia da abertura da exposição: 

O júri [...] agiu não no sentido de escolher e premiar obras de arte, 
mas sim de analisar aquilo que, por seu mau gosto estético, teria 
sido talvez mais da responsabilidade adulta do que propriamente 
infantil. [...] A propósito, verificou-se num dos desenhos premiados o 
gesto espontâneo da criança, não hesitando em ultrapassar o traço 
vermelho, provavelmente imposto pela educadora, antes mesmo de 
ter sido executado o desenho. (ABRE-SE..., Folha de São Paulo, 21 
jun. 1961, p. 1). 

Em documento redigido coletivamente, o júri fez recomendações para as edições 

seguintes, aconselhando pais ou professores a orientarem as crianças alunos 

quanto ao uso dos materiais, “mas sem de forma alguma impor uma preferência aos 

alunos, seja no aproveitamento desse material, seja durante o processo criativo, em 

relação ao qual a criança deve sentir-se absolutamente livre”. Aos organizadores, 

recomendou ainda que as crianças não fossem informadas que estariam 

participando de uma competição, “pois com isso se evitariam prejuízos psicológicos, 

morais e pedagógicos". Já aquelas escolhidas e eventualmente laureadas deveriam 

ser orientadas “psicologicamente a não supervalorizar seu prêmio, nem em relação 

a si mesmas, nem em sua convivência com os condiscípulos”. (ABRE-SE..., Folha 

de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 1). Outra preocupação da comissão julgadora foi de 

justificar as premiações, feitas em sua maioria para as crianças menores: 

[...] deve-se isso à preocupação do júri em prestigiar mais os 
princípios que regem a expressão infantil – e que são mais positivos 
nas idades menores – e considerar secundários os fins a que 
chegam algumas crianças, as mais adiantadas e mais bem 
orientadas, nas idades maiores, quando se sabe que então termina a 
chamada idade infantil e que, na experiência plástica, a criança 
principia a imitar a realidade, fugindo à expressão espontânea. 
(ABRE-SE..., Folha de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 1).  

José Geraldo Vieira (Folha de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 3), um dos participantes 

do júri, desenvolveria esse tema em sua coluna publicada no próprio jornal promotor 
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da iniciativa, afirmando que “a idade tenra é melhor como imaginação do que a fase 

já didática como fixação da realidade”. Em sua opinião, o desenho das crianças 

menores seria resultante de uma “sensibilidade cândida e uma “disponibilidade 

ilimitada”: 

Nada lhe é proibido. [...] Na fase inicial, é o seu mundo que ela 
desenha ou pinta. E não propriamente o mundo mesmo dos adultos. 
Bichos e flores, como colegas da Criação; barquinhos, como veículos 
de fuga; circos, como espetáculos. E cores, o azul, o vermelho, o 
verde, como o céu, o sol, a relva, o lago. (VIEIRA, Folha de São 
Paulo, 21 jun. 1961, p. 3). 

Já o processo de crescimento seria responsável pela desilusão das crianças 

maiores de seu mundo de solilóquios, fazendo com que, por volta dos 11 anos 

principiasse a registrar o mundo real. Até então, os adultos não deveriam intervir, 

devendo a criança ter plena liberdade para continuar “sendo um Miró, um Klee, dona 

absoluta do onirismo e do surrealismo”. A partir desta fase a orientação deveria se 

dar “aos poucos, sem impacto, como gradual despertar da beleza da inocência para 

o pesadelo de viver mesmo”. (VIEIRA, Folha de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 3). 

Ao lado do discurso de valorização da espontaneidade natural da criança, a ideia de 

talento ou da expressão infantil como prenúncio do futuro artista se fazia presente 

em muitas falas sobre os trabalhos mostrados no Salão, como se observa em 

matéria publicada que reunia opiniões sobre o certame, emitidas por autoridades 

presentes à sua inauguração. Expressando seu encanto com a iniciativa, a então 

Primeira Dama Iolanda de Carvalho Pinto afirmou que a imaginação das crianças e 

a beleza das formas por elas criadas denunciava “[...] talentos que desabrocham e 

que, graças à estupenda iniciativa da FSP, que os estimula, hão de florir no futuro 

como autênticas expressões da arte brasileira”. Outros pronunciamentos iam na 

mesma direção, como o de Marcio Porto, secretário de Governo, que comentou 

serem os participantes do Salão “a massa de onde sairão os futuros artistas para o 

engrandecimento da arte brasileira”, e os comentários respectivos dos deputados 

Aluisio Ferreira e Israel Novais sobre “vocações desabrochando para as artes 

plásticas” e “promissores talentos”. (O SALÃO..., 22 jun. 1961, p. 10). 

Entrevistas com os pequenos “artistas”, sempre acompanhadas de suas fotografias, 

eram frequentes nas páginas da Folha de São Paulo e de jornais de outros centros, 
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a exemplo das reportagens feitas com José Carlos Fermino, de oito anos, vencedor 

do 1º prêmio do Salão com um desenho que tinha como tema festas juninas 

(COM..., Folha de São Paulo, 20 jun. 1961, p. 14), e Carlos Alberto do Nascimento, 

de sete anos, ganhador do 1º lugar da categoria de pintura, cujo fato de não terem 

“qualquer experiência artística” foi enfatizado como qualidade. (ABRE-SE..., Folha 

de São Paulo, 21 jun. 1961, p. 1). Também Roberto Negrini, de oito anos, outra das 

crianças premiadas (ROBERTO..., Folha de São Paulo, 13 jul. 1961, p. 3), mereceu 

matéria exclusiva, sendo descrito como aplicado, tímido, inteligente e perspicaz e 

tendo sido, na ocasião, convidado a explicar seu trabalho aos leitores. 

Numa segunda fase, no auditório da Folha de São Paulo, foram realizados os 

concursos referentes às apresentações musicais e declamação, os quais também 

contaram com júri especializado nas áreas específicas. Merecendo cobertura diária 

e público expressivo, foram igualmente prestigiados pelas autoridades 

governamentais. Apresentações de bandas, corais e performances individuais foram 

objetos de matérias jornalísticas que colocavam a criança em evidência, seja por 

meio da exploração de sua imagem, seja pela exaltação de seus feitos. Um exemplo 

disso foi a reportagem que relatava a “descoberta” da “compositora mirim” Maria 

Regina de Campos Godinho, de oito anos. Acompanhado de uma foto da menina ao 

piano, o texto mencionava seu talento e o fato de já ter dois anos de estudo, além do 

“método de iniciação musical de Luci Ivanko” sob responsabilidade de sua 

professora, Irmã Deodata, do Conservatório Sagrado Coração de Jesus. (O 

SALÃO..., Folha de São Paulo, 15 jun. 1961, p. 9).  

Crianças de escolas primárias de todo o Estado vinham prestigiar o evento, sendo a 

viagem financiada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Os alunos 

premiados nos respectivos instrumentos foram ainda convidados a participar de um 

programa de televisão intitulado Folha na TV, dedicado exclusivamente ao I Salão 

de Arte Infantil (O I SALÃO..., Folha de São Paulo, 24 jun. 1961, p. 10).  

Enquanto do ponto de vista da exposição e das apresentações musicais, cênicas e 

de poesia o que prevalecia era a abordagem artística, expressa pela composição 

dos jurados responsáveis pelas seleções, todos oriundos de campos específicos das 

artes, com relação às conferências organizadas paralelamente ao evento, a tônica 
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dominante foram os temas ligados a aspectos psicológicos ou filosóficos da 

educação, com pouca aderência a questões relacionadas com o campo da arte. 

Afirmando seus fins pedagógicos, planejava-se imprimir seus conteúdos e distribuí-

los ao professorado paulista como parte das ações referentes ao Ano da Criança. Ao 

longo do período das atividades do Salão, foram realizadas palestras que tiveram 

como títulos “Psicologia do Escolar Normal”, “Psicologia do Escolar Problema”, 

“Psicologia do Adolescente Normal”, “Psicologia do Adolescente Problema”, 

“Relações entre Pais e Filhos” (CONFERÊNCIAS..., Folha de São Paulo, 16 jun. 

1961, p. 3), “Relações entre professores e alunos” (CONFERÊNCIA, Folha de São 

Paulo, 28 jun. 1961, p. 1) e “Influência da Literatura na Criança” 

(DECLAMADORES..., Folha de São Paulo, 1 jul. 1961, p. 10), todas ministradas por 

profissionais ligados à psicologia, filosofia ou à educação e franqueadas ao público 

interessado.  

Após o encerramento das atividades na cidade de São Paulo, o I Salão de Arte 

Infantil circulou por várias cidades do interior do Estado. Além disso, administrações 

de alguns municípios e estados foram incentivadas a organizar seus próprios salões 

de arte a partir da experiência da Folha de São Paulo, que já anunciava, em agosto 

do mesmo ano, a realização de um Salão Nacional para o ano seguinte. Tendo o 

Ministério da Educação como parceiro, esse evento contaria com a participação de 

diversos estados brasileiros os quais, com o apoio de veículos de comunicação 

locais, organizariam salões regionais que selecionariam os melhores trabalhos para 

a etapa nacional. (OFICIALIZADO..., Folha de São Paulo, 18 ago. 1961, p. 1). 

Esse movimento de interação entre forças públicas e privadas continuou, por alguns 

anos, a movimentar o meio educacional em suas interfaces com a arte, gerando 

relações complexas que envolviam não só as crianças participantes e seus 

professores, mas também profissionais das áreas da arte, da educação e da 

imprensa, fazendo com que a arte infantil, além de produto vendável, se tornasse 

uma espécie de vitrine da importância da arte nos contextos educacionais. 

Considerações finais 
Integrando as atividades culturais voltadas para a criança no contexto brasileiro das 

décadas de 1950 e 1960, o I Salão de Arte Infantil fez parte de um movimento 
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internacional de valorização da expressão artística infantil. Assim como algumas 

iniciativas que ocorreram em outros países, esse projeto contou, no Brasil, com a 

ativa participação de um órgão de imprensa, a Folha de São Paulo, que atuou não 

só como divulgadora ou apoiadora, mas também como organizadora das ações 

empreendidas. Sua estreita relação com o sistema escolar e com a esfera pública, 

seja por meio do envolvimento da Secretaria de Educação de São Paulo e das 

prefeituras de diferentes cidades, seja pelo alinhamento com programas 

governamentais, além de garantir grande número de participantes, conferia-lhes 

caráter oficial, referendando sua relevância do ponto de vista educacional. 

Espelhados nos salões de artes, os salões de arte infantil tinham pontos em comum 

com projetos de exposição infantil daquele contexto, diferenciando-se de alguns 

deles pelos processos seletivos e premiações aos melhores trabalhos. Esse fator de 

exclusão entrava em choque com alguns dos princípios declarados por seus 

organizadores, entre eles o da defesa da importância da arte como elemento 

integrante dos processos educacionais.  

Os modos como as seleções eram realizadas também se revelavam contraditórios 

em relação às diferentes categorias de alguns dos salões analisados. No caso das 

artes plásticas, nota-se a valorização da espontaneidade inata da criança sem a 

interferência dos adultos nos trabalhos realizados. Esse discurso, valorizando 

sobretudo a produção das crianças pequenas, era expresso tanto pelos 

organizadores dos eventos como por alguns de seus comentadores nos 

regulamentos, matérias e artigos publicados. Já com relação às artes performativas 

o que prevalece é a exaltação da habilidade, do talento e não raro da genialidade 

precoce, sendo frequentemente mencionados os métodos aplicados e os 

professores responsáveis pela formação das crianças.  

Alegando nobres fins educacionais, os veículos envolvidos na organização dos 

salões exploraram o tema exaustivamente em suas páginas, utilizando a imagem da 

criança e de sua produção artística para os mais diversos fins, entre eles o da 

propaganda institucional. Contavam, para isso, com a colaboração de intelectuais – 

escritores, artistas, jornalistas - os quais vinham a público expressar sua opinião, 

participavam das comissões julgadoras e manifestavam sua opinião sobre as 
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iniciativas empreendidas. Sem ter consciência, as crianças selecionadas ou 

premiadas nesses eventos assumiam também o papel de “garotos propaganda”, 

povoando as páginas dos jornais com seus desenhos, pinturas, com sua imagem e 

por vezes com sua fala. 

No contexto contemporâneo, exposições de arte infantil, especialmente as de cunho 

competitivo, não são mais tão populares. Mesmo assim, notícias sobre eventos que 

associam a denominação “salão” a mostras de trabalhos de arte de crianças não 

estão totalmente ausentes dos noticiários. Como nos anos 1960, muitas dessas 

mostras articulam as esferas pública e privada, envolvendo instituições educacionais 

e colocando a criança em foco com perspectivas diversas. Também a prática de 

certames competitivos persiste, levando a produção infantil a uma lógica nem 

sempre incompatível aos objetivos dos processos educativos em arte.  

Um exemplo é a Exposição Internacional Infantil de Belas Artes, de Lidice, República 

Tcheca a qual, existente desde 1967, encontra-se atualmente em processo de 

seleção dos trabalhos referentes à 47ª edição de 2017 (LIDICE, 2017). Também a  

15ª Exposição de Arte para Crianças e Jovens, ocorrida em 2014 na cidade de  

Hyvinkää, Finlândia, e promovida pelo Dentro de Arte para Crianças e Jovens, 

ofereceu medalhas aos melhores trabalhos e contou com o apoio do Ministério de 

Educação e Cultura daquele país. (INTERNATIONAL..., 2017). No Brasil, o 6º Salão 

de Arte Infantil, promovido pela Associação Olimpiense de Cultura, de Olímpia, São 

Paulo. ocorrido em 2007, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação 

e foi organizado em duas categorias, infantil e infanto-juvenil, selecionando e 

premiando os melhores trabalhos (PLANETA NEWS, 2007). Outras propostas , 

como o 2º Salão de Artes das Crianças, iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, propôs 

em 2015 ações integradas que incluíam uma exposição de 70 desenhos de crianças 

participantes do projeto itinerante “Ser Criança” (PREFEITURA DE FORTALEZA, 

2017), número que aponta para a existência de processos seletivos, mesmo não se 

tratando explicitamente de um concurso.  

Esses projetos nos remetem à permanência de contradições que envolvem, de um 

lado, os discursos educacionais que muitas vezes os justificam e, de outro, os 
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processos seletivos, necessariamente excludentes. Sobre as crianças preteridas, o 

que se tem é o silêncio. 
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