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Claude Writing, Picasso,1951. 

 

Se a atividade do homem se restringesse à mera reprodução do velho, 

ele seria um ser voltado somente para o passado, adaptando-se ao futuro 

apenas na medida em que este reproduzisse aquele. É exatamente a 

atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, 

erigindo-o e modificando o seu presente (VYGOTSKY, 2012, p.24).  
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RESUMO 

A presente pesquisa de doutorado investigou dois aspectos que se encontram inter-

relacionados de forma indissociável à qualidade das práticas educativas que contemplam 

o conhecimento e a vivência artística e a formação dos(as) professores(as), destacando o 

papel da formação continuada, em especial, do curso de formação continuada Educação 

Infantil, Infância e Arte desenvolvido pelo NEPIEC/FE/UFG. Ressaltamos que esta tese 

vincula-se à Linha de Pesquisa: Formação, Profissionalização Docente e Trabalho 

Educativo, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (FE/UFG) e ao projeto Políticas Públicas e Educação da 

Infância em Goiás: histórias, concepções, projetos e práticas do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC/FE/UFG). 

Partimos da premissa de que a arte, a vivência estética, a imaginação e a criação 

constituem dimensões significativas na formação das crianças e pressupõem mediação 

educativa consciente balizada por referenciais teórico-práticos e metodológicos, acesso, 

apropriação e ressignificação do patrimônio cultural e artístico. Tendo como referência o 

materialismo histórico dialético, buscou-se para a análise do objeto de pesquisa, três 

estratégias metodológicas: revisão bibliográfica com o propósito de compreender a 

produção acadêmica-científica sobre a interface entre a Arte e Educação Infantil, presente 

nos programas de pós-graduação, dissertações e teses, defendidas entre 2010 e 2016; 

proposição de questionários aos professores-cursistas que atuam na Educação Infantil dos 

municípios de Jataí, Senador Canedo, Cristalina, Firminópolis e São Luís de Montes 

Belos a fim de conhecer e constituir o perfil dos professores e delinear o processo de 

formação continuada: concepções, bases teórico-práticas; pesquisa participante em 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos, a fim de conhecer e analisar a prática educativa 

dos(as) professores(as) da Educação Infantil que contemplaram o conhecimento e a 

vivência artística, considerando seus aspectos teórico-práticos e metodológicos. A 

construção dos dados investigativos articulou a análise de documentos, questionários, 

entrevistas, roda de conversas, depoimentos, caderno no campo e produção de imagens 

(fotografia). Para alcançar e abranger os objetivos dessa investigação, considerando seus 

múltiplos determinantes, optou-se por um referencial teórico alinhado a perspectiva 

sócio-histórico-dialética e o diálogo com autores que historicamente têm contribuído para 

a área de arte em suas especificidades didático-metodológicas. Nossos esforços analíticos 

revelaram rupturas e continuidades, um movimento dialético e contraditório, que 

abarcava, ao mesmo tempo, práticas estereotipadas e padronizadas e práticas 

comprometidas com a imaginação, criação e expressão artística das crianças. Nesse 

sentido, compreendemos que a práxis artística pressupõe a necessidade de poetizar o 

cotidiano, o envolvimento profundo com a produção cultural e artística da humanidade, 

com o pensamento simbólico e a experiência criadora, assim como com processos 

formativos consistentes de professores que incorporem o conhecimento artístico e estético 

e, que articulem teoria e prática e a análise crítica e criativa acerca de sua área de atuação. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Conhecimento e vivência artística; Educação Infantil; Formação 

Continuada.  
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ABSTRACT  

The present doctoral research investigated two aspects that are inextricably interrelated 

with the quality of the educational practices that contemplates knowledge, artistic 

experience and the formation of teachers, highlighting the role of the continuous 

formation, in special the course in Early Childhood education, Childhood and Art, 

developed by the NEPIEC/FE/UFG. We emphasize that this thesis is linked to the 

Research Line: Training, Teacher Professionalization and Educational Work, of the 

Graduate Program in Education of the Faculty of Education of the Federal University of 

Goiás (FE/UFG) and the project Public Policies and Education of the Childhood in Goiás: 

stories, conceptions, projects and practices of the Center for Studies and Research of 

Childhood and its Education in Different Contexts (NEPIEC/FE/UFG). We start from the 

premise that art, aesthetic experience, imagination and creation are significant dimensions 

in the formation of children and presuppose conscious educational mediation based on 

theoretical-practical and methodological references, access, appropriation and 

resignification of cultural and artistic heritage. With reference to dialectical historical 

materialism, we sought for the analysis of the research object three methodological 

strategies: bibliographic review with the purpose of understanding the academic-

scientific production on the interface between Art and Early Childhood Education, 

present in postgraduate programs-graduate, dissertations and theses, defended between 

2010 and 2016; proposal of questionnaires to the teacher-cursist who work in early 

childhood education in the municipalities of Jataí, Senador Canedo, Cristalina, 

Firminópolis and São Luís de Montes Belos in order to know and constitute the profile of 

teachers and outline the process of continuing education: conceptions, bases theoretical-

practical; participant research in Firminópolis and São Luís de Montes Belos, in order to 

know and to analyze the educational practice of the preschool teachers that contemplated 

the knowledge and the artistic experience, considering their theoretical-practical and 

methodological aspects. The construction of investigative data articulated the analysis of 

documents, questionnaires, interviews, conversations, testimonials, field insertion and 

images. In order to reach and comprehend the objectives of this investigation, considering 

its multiple determinants, we opted for a theoretical framework aligned with the socio-

historical-dialectical perspective and the dialogue with authors who have historically 

contributed to the area of art in its didactic-methodological specificities. Our analytical 

efforts revealed disruptions and continuities, a dialectical and contradictory movement 

that embraced both stereotyped and standardized practices and practices that were 

committed to children's imagination, creation and artistic expression. In this sense, we 

understand that artistic praxis presupposes the need to poetize daily life, the deep 

involvement with the cultural and artistic production of humanity, with symbolic thinking 

and creative experience, as well as with consistent formative processes of teachers 

incorporating artistic knowledge and aesthetic and, which articulate theory and practice 

and the critical and creative analysis about their area of expertise.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Knowledge and artistic experience; Child education; Continuing Formation. 
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RESUMEN 

La presente investigación de doctorado ha investigado dos aspectos que se encuentran 

interrelacionados de manera indisociable a la calidad de las prácticas educacionales que 

contemplan el conocimiento y la vivencia artística y la formación de los profesores, 

destacando el papel de la formación continuada, en particular, del curso de formación 

continuada Educação Infantil, Infância e Arte (Enseñanza Infantil, Infancia y Arte) 

desarrollado por NEPIEC/FE/UFG. Resaltamos que esta tesis se vincula a la línea de 

Investigación: Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo (Formación, 

Profesionalización Docente y Trabajo Educativo), del Programa de Posgraduación en 

Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Goiás (FE/UFG). 

Partimos de la premisa de que el arte, la vivencia estética, la imaginación y la creación 

constituyen dimensiones significativas en la formación de los niños y presupone 

mediación educativa consciente balizada por referencias teórico-prácticas y 

metodológicas, acceso, apropiación y resignificación del patrimonio cultural y artístico. 

Tomando como referencia el materialismo histórico dialéctico, se buscó para el análisis 

del objeto de investigación tres estrategias metodológicas: revisión bibliográfica con el 

propósito de comprender la producción académica-científica sobre el interfaz entre el 

Arte y Enseñanza Infantil, presentes en los programas de postgrado, disertación y tesis 

doctoral, defendidas entre 2010 y 2016; proposición de cuestionarios a los profesores-

cursistas que actúan en la Enseñanza Infantil de las municipalidades de Jataí, Senador 

Canedo, Cristalina, Firminópolis y São Luís de Montes Belos a fin de conocer y constituir 

el perfil de los profesores y delinear el proceso de formación continuada: concepciones, 

basamentos teórico-prácticos; búsqueda participante en Firminópolis  y São Luís de 

Montes Belos, a fin de conocer y analizar la práctica educativa de los profesores de la 

Enseñanza Infantil que contemplaron el conocimiento y la vivencia artística, 

considerando sus aspectos teórico-prácticos y metodológicos. La construcción de los 

datos investigativos articuló el análisis de documentos, cuestionarios, entrevistas, ruedas 

de conversación, testimonios, cuaderno en el campo y producción de imágenes 

(fotografía). Para lograr y arcar los objetivos de esta investigación, considerando sus 

múltiples determinantes, se optó por un referencial teórico alineado a la perspectiva socio-

histórico-dialéctica y el diálogo con autores que históricamente tienen contribuido para 

el sector del arte en sus especificidades didáctico-metodológicas. Nuestros esfuerzos 

analíticos revelaron rupturas y continuidades, un movimiento dialéctico y contradictorio, 

que abarcaba, al mismo tiempo, prácticas estereotipadas y estandarizadas y prácticas 

comprometidas con la imaginación, creación y expresión artística de los niños. En este 

sentido, comprendemos que la praxis artística presupone la necesidad de poetizar el 

cotidiano, la implicación profunda con la producción cultural y artística de la humanidad, 

con el pensamiento simbólico y la experiencia creadora, así como con procesos 

formativos conscientes de profesores que incorporen el conocimiento artístico y estético 

y, que articulen teoría y práctica y el análisis crítico y creativo alrededor de su área de 

actuación. 

 

 

 

Palabras clave: Conocimiento y vivencia artística; Enseñanza Infantil; Formación 

Continuada. 

 



13 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Gráfico dos(as) professores(as) por faixa-etária. ............................................ 89 

Figura 2: Gráfico das Profissões assumidas pelos professores-cursistas. ...................... 91 

Figura 3: Museu de Arte Contemporânea, apreciação, contextualização e socialização da 

vivência artística. .......................................................................................................... 121 

Figura 4: Museu de Arte Contemporânea, apreciação e contextualização. .................. 122 

Figura 5: Museu de Arte Contemporânea, socialização da vivência artística. ............. 122 

Figura 6: Produções artísticas – Pintura e objetos tridimensionais. ............................. 125 

Figura 7: Produções artísticas – Modelagem. ............................................................... 126 

Figura 8: Desenhos com giz. ........................................................................................ 131 

Figura 9: Deixando marcas na areia. ............................................................................ 131 

Figura 10: Pintura a partir de reproduções da obra de Romero Britto. ........................ 132 

Figura 11: Exposição: Romero Britto e crianças .......................................................... 133 

Figura 12: Leitura e contextualização da obra.............................................................. 134 

Figura 13: Apreciação da obra. .................................................................................... 135 

Figura 14: Fazer artístico. ............................................................................................. 135 

Figura 15: Telas produzidas pelas crianças. ................................................................. 136 

Figura 16: Expressão artística....................................................................................... 137 

Figura 17: expressão artística. ...................................................................................... 138 

Figura 18: Gráfico da População infanto-juvenil de Firminópolis. .............................. 148 

Figura 19: Gráfico do Produto Interno Bruto (PIB). .................................................... 148 

Figura 20: Gráfico das Principais Despesas de Firminópolis. ...................................... 149 

Figura 21: Gráfico do atendimento educacional - Educação Básica. ........................... 150 

Figura 22: Organização das experiências de aprendizagens - Proposta da Ed. Infantil......

 ...................................................................................................................................... 155 

Figura 23: CMEI Criança Feliz – refeitório e pátio...................................................... 158 

Figura 24: CMEI Criança Feliz – sala do agrupamento de crianças de 2 a 3 anos. ..... 158 

Figura 25: CMEI Criança Feliz, solário do agrupamento de crianças de 2 a 3 anos. ... 159 

Figura 26: CMEI Criança Feliz – Parque Infantil ........................................................ 159 

Figura 27: Gráfico da População infanto-juvenil ......................................................... 160 

Figura 28: Gráfico do Produto Interno Bruto (PIB) ..................................................... 161 

Figura 29: Gráfico das Principais Despesas. ................................................................ 161 

Figura 30: Gráfico do Atendimento Educacional - Educação Básica São Luís Montes 

Belos. ............................................................................................................................ 163 

Figura 31: CMEI Valéria Perillo – pátio interno da instituição. .................................. 170 

Figura 32: CMEI Valéria Perillo – Parque infantil....................................................... 170 

Figura 33: CMEI Valéria Perillo – Refeitório. ............................................................. 171 

Figura 34: CMEI Valéria Perillo – sala do agrupamento de crianças de 3 a 4 anos .... 171 

Figura 35: Projeto brincadeiras infantis. Desenho de C1 e C2, fase inicial ................. 174 

Figura 36: Projeto brincadeiras infantis. Desenho de C1 e C2, fase inicial ................. 175 

Figura 37: Projeto brincadeiras infantis. Desenho de C1 e C2, fase final. ................... 175 

Figura 38: Projeto brincadeiras infantis, desenho de C3. ............................................. 177 

Figura 39: Projeto brincadeiras infantis, desenho de C4. ............................................. 178 

Figura 40: Projeto brincadeiras infantis, desenhos de C5. ........................................... 180 

Figura 41: Representação Plástica do Ipê, trabalho em pequenos grupos .................... 182 



14 

Figura 42: Representação Plástica do Ipê – atenção e envolvimento. .......................... 183 

Figura 43: Representação Plástica do Ipê de C7 .......................................................... 184 

Figura 44: Representação Plástica do Ipê. .................................................................... 185 

Figura 45: Representação Plástica do Ipê ..................................................................... 185 

Figura 46: Tarsila do Amaral – Abaporu. .................................................................... 186 

Figura 47: Projeto conhecendo meu país. ..................................................................... 187 

Figura 48: Projeto conhecendo meu país, Tarsila do Amaral - Abaporu ..................... 188 

Figura 49: Projeto conhecendo meu país, Tarsila do Amaral - Abaporu ..................... 188 

Figura 50: Desenhos com giz ....................................................................................... 189 

Figura 51: Desenhos com giz. ...................................................................................... 190 

Figura 52: Desenhos com giz. ...................................................................................... 190 

Figura 53: Instalação produzida pelas professoras. ...................................................... 192 

Figura 54: Objetos tridimensionais produzidos pelas professoras. .............................. 192 

Figura 55:  Cenário, personagens, esquetes e contação de histórias ............................ 193 

Figura 56: Desenhos das crianças. ................................................................................ 196 

Figura 57: Atividades diárias, tarefas prontas .............................................................. 198 

Figura 58: Atividades diárias, tarefas prontas .............................................................. 199 

Figura 59: Pintura compartilhada I ............................................................................... 201 

Figura 60:  Atividade alternativa de C11...................................................................... 202 

Figura 61: Atividades alternativas II ............................................................................ 203 

Figura 62: Apreciação/leitura literária e produção de desenhos................................... 205 

Figura 63: Apreciação literária e produção de desenhos. ............................................. 206 

Figura 64: Apreciação literária e produção de desenhos. ............................................. 206 

Figura 65 Apreciação literária e produção de desenhos ............................................... 207 

Figura 66 Apreciação literária e produção de desenhos ............................................... 207 

Figura 67: Apreciação literária e dramatização ............................................................ 208 

Figura 68: Vivência e expressão artística, pintura ........................................................ 210 

Figura 69: Pintura de brinquedos infantil ..................................................................... 212 

Figura 70: Pintura de brinquedos infantil ..................................................................... 213 

Figura 71: Desenhos com motivos natalinos. ............................................................... 216 

Figura 72: Projeto Boas Festas. .................................................................................... 217 

Figura 73: Projeto Boas Festas, Árvore de Natal. ........................................................ 218 

Figura 74: Desenhos/oficina de experimentação .......................................................... 220 

Figura 75: Desenhos/oficina de experimentação .......................................................... 220 

Figura 76: Desenhos/oficina de experimentação. ......................................................... 221 

Figura 77: Brincadeiras infantis. .................................................................................. 226 

Figura 78: Brincadeiras infantis. .................................................................................. 227 

Figura 79: Brincadeiras infantis ................................................................................... 229 

Figura 80: Brincadeiras infantis ................................................................................... 230 

Figura 81: Brincadeiras infantis ................................................................................... 230 

Figura 82: Brincadeira de massinha. ............................................................................ 232 

Figura 83: Brincadeira de massinha ............................................................................. 234 

Figura 84: Brincadeira de massinha ............................................................................. 235 

  



15 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Levantamento de trabalhos CAPES e IBICT. ................................................ 36 

Tabela 2: Trabalhos selecionados – Bancos CAPES/IBICT .......................................... 36 

Tabela 3: Municípios do Estado de Goiás por Mesorregiões e Microrregiões. ............. 39 

Tabela 4: Municípios e Profissionais da Educação Infantil que participaram da Pesquisa.

 ........................................................................................................................................ 39 

Tabela 5: Municípios e Profissionais da Educação Infantil que Participaram da Pesquisa.

 ........................................................................................................................................ 40 

Tabela 6: Municípios e Profissionais da Educação Infantil que Participaram da Pesquisa.

 ........................................................................................................................................ 40 

Tabela 7: Relação Professoras e Instituições Educativas que Participaram da Pesquisa.

 ........................................................................................................................................ 40 

Tabela 8: Cronograma Diário de Atividades: ................................................................. 43 

Tabela 9: Cronograma Diário de Atividades .................................................................. 44 

Tabela 10: Tempo de Atuação dos(as) Professores(as) Pesquisados(as) no Campo 

Educacional. ................................................................................................................... 93 

Tabela 11: Tempo de atuação dos(as) professores(as) pesquisados(as) na Educação 

Infantil. ........................................................................................................................... 93 

Tabela 12: Carga Horária de Trabalho dos(as) Professores(as) na Educação Infantil. .. 94 

Tabela 13: Formação Inicial dos Professores-Cursistas. ................................................ 96 

Tabela 14: Cursos de Pós-Graduação ............................................................................. 97 

Tabela 15: Cursos de Formação Continuada. ............................................................... 100 

  



16 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhares em Educação 

CF – Constituição Federal 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente  

DCNEI – Diretrizes Curriculares Nacional para Educação Infantil 

FE – Faculdade de Educação 

FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC – Ministério da Educação 

MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

NEPIEC – Núcleo de Estudos e Pesquisa da Infância e sua Educação em Diferentes 

Contextos  

PME – Plano Municipal de Educação  

PNE – Plano Nacional de Educação 

UFG – Universidade Federal de Goiás  

FC – Formação Continuada 

PROINFÂNCIA – Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

MEC – Ministério da Educação  

RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

SME – Secretaria Municipal da Educação 

SEB – Secretaria da Educação Básica 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UEM – Universidade Estadual de Maringá 

UFA – Universidade Federal de Alagoas 

PUC – GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

USP – Universidade de São Paulo 

UFP – Universidade Federal de Pelotas 

UPF – Universidade de Passo Fundo 

UFP – Universidade Federal da Paraíba 

UTP – Universidade Tuiuti do Paraná 

UFSC – Universidade Federal de São Carlos 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria 



17 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 

UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste 

UNP – Universidade Norte do Paraná 

UFRGN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  



18 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................. 12 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ 15 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................................. 16 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 20 

2. ESTÉTICA, ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL: DIÁLOGOS CONCEITUAIS E A 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO ................................................................................... 48 

2.1. A produção acadêmica e científica: interface Educação Infantil, Arte e Educação 

Estética ........................................................................................................................... 48 

2.2. Estética e Arte: tecendo fios conceituais ............................................................. 67 

2.3. Contribuições da educação estética e da arte para a formação humana .............. 72 

2.4. Contribuições da teoria vygotskyana para campo educacional: imaginação e 

criatividade ..................................................................................................................... 77 

3. DA CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE NOSSA PESQUISA E DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA – NEPIEC/FE/UFG: TRABALHO DOCENTE E 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES ........................................................................................ 86 

3.1. Participantes da pesquisa, trabalho e trabalho docente........................................ 87 

3.2. Educação Infantil, Infância e Arte – NEPIEC/FE/UFG: formação continuada de 

professores da Educação Infantil em Goiás .................................................................. 104 

3.3. Atribuindo sentido a formação continuada: o que nos revelam os portfólios e os 

questionários ................................................................................................................. 114 

4. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A ARTE EM DESTAQUE

 ..........................................................................................................................................86 

4.1. Lugares da Pesquisa Etnográfica - Firminópolis ............................................... 147 

4.2. Lugares da Pesquisa Etnográfica – São Luís de Montes Belos ......................... 160 

4.3. Contextos de aprendizagens: mediação, interação e afetividade ....................... 173 

4.4. O Desenho e a Pintura: controle, liberdade de expressão e elaboração mediada

 ............................................................................................................................194 

4.5. Brincadeira: território de imaginação, criação e vivência artística ................... 223 

4.6. Retomando o fio condutor das análises: relação formação e prática educativa 237 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 248 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 257 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 272 



19 

APÊNDICE A ....................................................................................................................... 273 

APÊNDICE B ....................................................................................................................... 277 

ANEXOS............................................................................................................................... 282 

ANEXO A ............................................................................................................................. 283 

ANEXO B ............................................................................................................................. 293 

ANEXO C ............................................................................................................................. 296 

ANEXO D ............................................................................................................................. 298 

ANEXO E ............................................................................................................................. 304 

ANEXO F.............................................................................................................................. 306 

ANEXO G ............................................................................................................................. 309 

ANEXO H ............................................................................................................................. 312 

 

  



20 

1. INTRODUÇÃO  

 

A história da Educação Infantil brasileira é marcada por debates médicos, 

jurídicos, políticos vinculados inicialmente à assistência social e, mais recentemente, à 

esfera educacional, ao movimento de mulheres e aos movimentos socais. Após a 

homologação da Constituição Federal – CF (BRASIL, 1988), do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (BRASIL, 1990), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN (BRASIL, 1996), da crescente produção acadêmica e a formação de grupos de 

pesquisas voltados para a educação de crianças menores de seis anos de idade, das lutas 

travadas nos movimentos sociais, em especial nos Fóruns Nacional, Estadual e 

Municipais, a Educação Infantil busca constituir sua identidade política, socioeducativa 

e pedagógica. Em parte, contribuíram para a afirmação desse campo a proposição e 

implementação de documentos oficiais e diretrizes advindas da Secretaria da Educação 

Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) que, em conjunto e sob a exigência dos movimentos sociais organizados, passaram 

a tentar consolidar políticas públicas para a primeira etapa da educação básica abrangendo 

seus múltiplos aspectos.  

Nessa direção, podemos destacar os seguintes documentos: Critérios para um 

atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das Crianças, Parâmetros 

básicos de infraestrutura (BRASIL, 1995), Referenciais curriculares para a Educação 

Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998), Política de formação de professores (BRASIL, 1994), 

entre outros. Também é digno de nota a formulação e homologação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 1999; 2010) e a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

dos Profissionais – FUNDEB (BRASIL, 2007), a fim de, pela primeira vez, assegurar 

recursos para a Educação Infantil. 

Os documentos e diretrizes educacionais para Educação Infantil levaram em 

consideração a produção teórica e as pesquisas desenvolvidas pela área por meio de 

assessorias de pesquisadores de renome na área. Contudo, esse esforço não tem se 

materializado necessariamente em melhoria efetiva nos projetos e práticas das instituições 

de atendimento à crianças menores de seis anos de idade, considerando o contexto de 

desigualdade social de nosso país, de discriminação étnico-racial e cultural, em que se 

encontram imersas as crianças brasileiras e que colocam em xeque a condição de 

cidadania da população infantil. 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/direitosfundamentais.pdf


21 

Nosso desafio, como pesquisadores, é investigar possíveis caminhos para superar 

a ruptura entre as dimensões político-administrativas e os avanços técnico-científicos da 

área, com vista a possibilitar a apropriação coletiva de elementos conceituais, teóricos e 

pedagógicos que garantam a qualidade da oferta e da trajetória educacional das crianças 

na Educação Infantil. Chama-se a atenção para a transição da educação de crianças de 

zero até seis anos para a esfera educacional, que trouxe em seu bojo dualidades ainda 

presentes entre assistência e educação: cuidado e educação, creche e pré-escolas, setor 

privado e público, brincadeira e escolarização; corpo e mente, afeto e cognição, criação e 

padronização, entre outros, os quais se constituem em obstáculos que interferem e, muitas 

vezes, limitam a educação das crianças. 

Pensar a Educação Infantil, inserida no sistema educacional como primeira etapa 

da educação básica, complementar a atuação da família e da comunidade, a fim de 

promover “o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social”, conforme afirma o artigo 29 da LDB/96, requer 

uma multiplicidade de esforços e estratégias do poder público (União, estados e 

municípios), assim como o desenvolvimento de pesquisas no campo acadêmico e a 

articulação com os movimentos sociais. O que se almeja com isso é um atendimento 

educacional de qualidade e socialmente referenciado, abrangendo: a formação para os 

professores tanto em nível superior, quanto em cursos de pós-graduação (lato e stricto 

sensu) e em cursos de formação continuada; instituições com condições adequadas à faixa 

etária que respeitem os padrões de infraestrutura; projetos político-pedagógicos e 

currículos que viabilizem práticas educativas que assegurem às crianças a “apropriação, 

renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 

assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças” (DCNEI, 2010, 

p. 6). 

Ressaltamos que projetar a educação das crianças da Educação Infantil requer 

compromisso com a função política e socioeducativa dessa etapa, de modo a conceber a 

educação como uma prática social, historicamente construída, conhecer os caminhos 

teóricos e metodológicos percorridos e a percorrer em articulação com os parâmetros para 

a formação de professores. Assim, do mesmo modo, é urgente repensar a dinamicidade 

das práticas educativas, entendidas como práticas sociais que têm como fim ampliar a 

formação das crianças, assumindo novas perspectivas. Entendemos que mudanças no 

campo das práticas educativas estão diretamente relacionadas às políticas públicas para a 

Educação Infantil, às condições materiais concretas de trabalho e, em especial, ao 
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processo de formação de professores, sem o qual se torna impossível almejar novas 

perspectivas teórico-metodológicas para a área, constituindo, nessa perspectiva, uma 

práxis educativa mediada pela arte enquanto conhecimento.  

Como se pode perceber, temos como pressuposto, que a formação política, 

científica, ética, estética, cultural e artística dos (as) professores (as) envolvem uma rede 

complexa de condições estruturais quanto ao acesso a espaços de preservação e 

manifestações culturais, assegurando àqueles a formação em nível superior. Cabe 

lembrar, ademais, que tal prerrogativa é importante em função da constituição de 

contextos sociais marcados historicamente por desigualdades sociais. Estas impõem nas 

diferentes regiões brasileiras contornos muito distintos nos arranjos dos sistemas públicos 

e institucionais para o atendimento educativo das crianças, o que abarca decisões 

administrativas e políticas acerca de cargos, funções e exigências de formação (inicial e 

continuada) para se atuar na primeira etapa da Educação Básica. A fragilidade na 

formação e na profissionalização dos trabalhadores da educação básica no Brasil, em 

especial dos que atuam na Educação Infantil, parece interferir negativamente na 

constituição de instituições educativas que contemplem todas as dimensões da formação 

humana, sobretudo aquelas comprometidas com a apropriação, expressão e criação 

artística e cultural em suas diferentes manifestações: a dança, o teatro, as artes visuais, a 

música, o cinema, a fotografia, os jogos e as brincadeiras que potencializa e ampliam as 

experiências estéticas e a ação criativa das crianças. 

Tendo em nosso horizonte investigativo esses pressupostos anteriormente 

assinalados, destacamos que esta pesquisa vincula-se ao projeto “Políticas Públicas e 

Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, coordenado 

pela professora Ivone Garcia Barbosa, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), vinculado a Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Considerando os objetivos 

definidos pelo projeto do Núcleo, nossa pesquisa abarcou dois aspectos inter-

relacionados: (i) a qualidade das práticas educativas que contemplam o conhecimento e a 

vivência artística e (ii) a formação dos (as) professores (as), destacando, em especial, o 

papel da formação continuada na constituição de referências sobre a educação estética e 

artística no trabalho docente com crianças de creche e pré-escola.  
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Para tanto, buscamos, na perspectiva sócio-histórico-dialética, em especial nos 

estudos de Lev Vygotsky1 (1896-1934) e seus interlocutores, além de Henri Wallon 

(1879-1962), a partir de suas contribuições teórico-metodológicas para a Educação 

Infantil, reiterar que são justamente as conquistas teóricas assumidas pelos professores 

que atuam na docência com crianças de até seis anos de idade que podem contribuir na 

ampliação de sua consciência crítica, política e socioeducativa. Há, segundo essa 

premissa a ser comprovada, forte chance de que a formação favoreça uma visão mais 

ampla e/ou sistemática sobre a pesquisa, a relação teoria e prática e a própria prática 

educativa junto às crianças, mediada pela arte.  

O interesse pela temática encontra-se diretamente entrelaçado a nossa trajetória 

profissional e à necessidade de conhecer e analisar o trabalho educativo dos (as) 

professores (as) da Educação Infantil de Goiás que contemplam o conhecimento artístico. 

Minha atuação como professora de Educação Física e Educação Artística na Creche/UFG 

(1994) e na Rede Municipal de Educação de Goiânia (1994-2018) – Divisão de Educação 

Infantil/SME (2000-2001), dirigente de um Centro Municipal de Educação Infantil 

(2004-2009) e atualmente como Assessora Técnica do Conselho Municipal de Educação 

(2011-2019) – possibilitou-me vivenciar e interrogar acerca da complexidade política, 

econômico-social e pedagógica que envolve o atendimento das crianças menores de seis 

anos nos Sistemas Municipais de Ensino. As questões que emergiram da minha trajetória 

profissional levaram-me a buscar subsídios teóricos e conceituais sobre o campo 

educacional, em especial da Educação Infantil.  

Nossos estudos e pesquisas na área da Educação Infantil iniciaram-se em 1999 no 

curso de Especialização em Educação Infantil da Faculdade de Educação/UFG, com a 

produção de uma monografia intitulada Dialogando com Wallon (ARANTES, 1999). 

Nesse estudo de natureza bibliográfica verticalizamos nossos esforços analíticos nas 

obras: Psicologia e Educação da Infância (1980) e A Evolução Psicológica da Criança 

(1995) do autor francês Henri Wallon (1879-1962). Naquele mesmo período, passei a 

integrar o Grupo de Estudos da Infância e sua Educação, aprofundando meus estudos nas 

temáticas da infância, sua aprendizagem e desenvolvimento. 

O Grupo se transformou oficialmente em 2003 em Núcleo de Pesquisa da Infância  

 

 

                                                           
1Optamos em nossa pesquisa utilizar a grafia de Lev Semionovich Vygotsky, atualmente encontramos 

diferentes formas de grafar o nome desse autor – Vigotski; Vigotsky, Vygotskii. Nas citações mantivemos 

a grafia conforme opção dos autores. 
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e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC)2, promovendo várias atividades 

político-acadêmicas envolvendo o tripé ensino-pesquisa e extensão. 

Entre os anos de 2000 e 2003 desenvolvemos uma pesquisa de mestrado na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), intitulada Educação Física na 

Educação Infantil: concepções e práticas de professores. Nosso objetivo foi de conhecer 

e analisar a inserção da Educação Física na Educação Infantil na Rede Municipal de 

Goiânia. Fundamentados nas contribuições teóricas de Henri Wallon (1980; 1998) e 

Vygotsky (1994), em especial, nas categorias movimento, jogo, afetividade e interação, 

estabelecemos um diálogo entre a prática pedagógica dos professores de Educação Física 

e os processos de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Esta pesquisa buscou ampliar 

as discussões da área, no que se refere ao trato daquelas categorias, compreender sua 

importância para as crianças menores de 6 anos de idade e o papel da Educação Física e 

da cultura corporal neste contexto educativo (ARANTES, 2003). 

Simultaneamente a esses estudos atuamos nos projetos do NEPIEC e no Fórum 

Goiano de Educação Infantil. A inserção no núcleo de pesquisa e a participação ativa no 

Fórum possibilitou-me ampliar o olhar sobre a Educação Infantil desenvolvida em 

diferentes municípios goianos, assim como participar do Projeto de Formação Continuada 

Educação Infantil, Infância e Arte (2013-2015) – NEPIEC/FE/UFG, como professora das 

disciplinas de Educação Estética, Arte e Infância e Artes Visuais na Educação Infantil 

nos municípios de Firminópolis – polo que agregou os municípios de São Luís de Montes 

Belos, Jandaia e Indiara – Jataí e Cristalina. Este trabalho teve grande relevância em 

minha formação profissional e pessoal, provocando muitas inquietações e 

questionamentos acerca da importância e da qualidade das vivências artísticas das 

crianças goianas nas instituições de Educação Infantil. 

O contato com os citados municípios e, sobretudo, com as professoras3 da 

Educação Infantil, nos possibilitou aproximar os valores estéticos e concepções de arte 

                                                           
2 A trajetória do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Infância e sua Educação em Diferentes Contextos 

(NEPIEC) se iniciou em 1998 sob a coordenação da Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa. Sua primeira 

denominação foi Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação Infantil (GEPIED). Em 2010, e com apoio 

institucional Faculdade de Educação/UFG constitui-se como Núcleo em virtude de sua significativa atuação 

no campo da pesquisa e de participação em debate e na construção de políticas públicas na educação da 

criança. O Núcleo é formado por professores doutores e mestres da UFG, professores de outras Instituições 

de Ensino Superior de Goiás, do Distrito Federal e de outros estados, redes públicas de ensino, alunos de 

pós-graduação stricto sensu (Doutorado e Mestrado em Educação) e lato sensu e alunos de graduação de 

diversos cursos (Pedagogia, Artes Visuais, Artes Cênicas, Psicologia, Letras, Educação Física, entre 

outros). Desenvolve pesquisas com base na versão sócio-histórico-dialética, produzindo conhecimentos 

expressivos a respeito da história e da educação da infância, das políticas públicas e gestão, da formação 

de professores e práticas docentes, da educação estética e artística em diferentes contextos e momentos 

históricos no Brasil e em Goiás. Para mais informações ver: www.nepiec.com.br. 
3 Utilizaremos a nomenclatura professora para denominaremos os participantes de nossa pesquisa, tendo 

em vista que nosso universo pesquisado contemplou 51 professoras e apenas 1 professor. 
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que permeavam suas práticas educativas, assim como perceber os desafios enfrentados 

por esse coletivo de professores quanto ao trato com o conhecimento e a vivência artística, 

a intencionalidade e clareza didático-metodológica e, ainda, do interesse, envolvimento e 

da vontade de alçar novos voos com as crianças. 

Compreendendo a importância da formação integral da criança e do trabalho 

docente como mediador de cultura e das diversas áreas do conhecimento, reiteramos a 

assertiva de Ivone Barbosa, e Marcos Soares (2018, p. 150): 

 

[...] a vivência estética deixa marcas nos sujeitos e determina 

organização e manifestação dos comportamentos, desde os primeiros 

anos de vida, sendo esta potencializada quando efetivamente se 

estabelecem as mediações educativas e as aprendizagens, as relações 

ativas e significativas com o campo estético e cultural. Dentre os 

pressupostos educacionais, Vigotski (1930 [2012]) assinala o valor 

pedagógico do ato criador e da imaginação infantil, a originalidade e as 

particularidades das produções das crianças em relação às produções 

dos adultos, assim como, a importância de favorecer a liberdade de 

criação e fantasia infantil no contexto da educação, em especial, na 

Educação Infantil institucionalizada.  

 

Nessa perspectiva, entendemos que a arte, a vivência estética, a imaginação e a 

criação constituem dimensões significativas na formação das crianças e pressupõem 

mediação educativa consciente, balizada por referenciais teóricos e metodológicos, 

acesso, apropriação e ressignificação do patrimônio cultural e artístico.  

A partir desses pressupostos delineamos para nossa pesquisa o seguinte problema 

central: Que conhecimentos e vivências artísticas compõem o trabalho docente dos 

professores que atuam na Educação Infantil? Estes conhecimentos e vivências estão 

norteados e orientados por elementos teórico-práticos e metodológicos propostos durante 

o curso de Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte?4. 

O objetivo geral da pesquisa foi o de conhecer e analisar a prática educativa dos 

(as) professores (as) da Educação Infantil que contemplaram o conhecimento e a vivência 

artística, considerando seus aspectos teórico-práticos e metodológicos, considerando a 

formação continuada a que tiveram acesso sob a coordenação do NEPIEC. 

Nossos objetivos específicos abarcaram questões orientadoras de nossas ações 

investigativas, a saber: 1. Quais conceitos são fundamentais para alicerçar uma práxis 

educativa artística na Educação Infantil, segundo uma perspectiva sócio-histórico-

                                                           
4 Programa de Formação de Professores da Educação Básica - Cursos de Formação Continuada de 

Profissionais da Educação Infantil: Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico na 

Educação Infantil e Educação Infantil, Infâncias e Arte, promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa da 

Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), parceria celebrada com o Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio a Gestão Nacional e Universidade Federal 

de Goiás/Faculdade de Educação. 
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dialética? 2. Os conceitos e conhecimentos sobre a arte e a vivência artística, enfatizados 

e desenvolvidos no curso de Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte 

indicaram a possibilidade para uma ressignificação da formação estética e artística e da 

prática educativa junto às crianças da Educação Infantil? 3. Quais práticas educativas de 

professores da Educação Infantil contemplam o conhecimento e a vivência artística e 

quais seus elementos teórico-práticos e metodológicos? 

A pesquisa sobre a temática justifica-se pelos desafios postos à Educação da 

Infância a partir da década de 1990. Como consequência da Lei nº 9.394, sancionada em 

20 de dezembro de 1996, Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), a 

Educação Infantil passou a ser compreendida como a primeira etapa da Educação Básica, 

com a finalidade de “promover o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos 

de idade, respeitando os aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em 

complemento à ação da família e da comunidade”. No tocante ao conhecimento artístico 

e ensino de arte, após alterações de redação (2010, 2016 e 2017)5, a LDBEN/96 dispõe 

no artigo 26, §2º que “o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, 

constituirá componente curricular obrigatório da educação básica” (Redação dada pela 

Lei nº 13.415, de 2017). A Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, 

amplia a obrigatoriedade da Educação Básica gratuita para a faixa etária dos quatro aos 

17 anos de idade. Por sua vez, o Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, Meta 1, determina a universalização, até 2016, da Educação Infantil na 

pré-escola, para as crianças de 4 a 5 anos de idade, e ampliar a oferta dessa etapa da 

Educação Básica em creches, de forma a atender, até o final da vigência do PNE, no 

mínimo 50% das crianças de até três anos de idade. 

Diante dessa conjuntura legal, compete a todos os municípios goianos a tarefa de 

garantir a oferta da Educação Infantil às crianças de até seis anos de idade, sendo o grande  

                                                           
5 §2o O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 

de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (Redação inicial). 

§2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010). 

§2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos (Redação dada pela Medida Provisória nº 746, de 2016). 
5 A educação de qualidade socialmente referenciada na Educação Infantil perpassa pela formação dos 

professores em curso superior de licenciatura plena [...], acesso e permanência das crianças nas 

instituições educativas em período integral, assegurando propostas e práticas pedagógicas que considerem 

as necessidades das crianças enquanto sujeitos histórico-sociais (BARBOSA, 2014). 
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desafio para a universalização, à expansão com qualidade socialmente referenciada6. Com 

vistas a garantir a qualidade postulada, o Conselho Nacional de Educação, no exercício 

de suas atribuições legais, estabelecendo interlocução de pesquisadores brasileiros, fixou 

as DCNEI, por meio da Resolução CNE nº 5, de 17 de dezembro de 2009, tendo como 

um de seus objetivos assegurar a importância do conhecimento e da vivência artística na 

Educação Infantil.  

Como se pode verificar nos artigos 3º, 6º, 7º e 9º da referida Resolução, a proposta 

pedagógica das instituições de Educação Infantil deverá respeitar, além dos princípios 

políticos e éticos, os princípios estéticos – “da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão, nas diferentes manifestações artísticas e culturais” 

–, considerando a importância das contribuições “histórico-culturais dos povos indígenas, 

afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América, [...] a interação e o 

conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras”, o 

contato com as diversas formas de linguagens e manifestações culturais e artísticas, entre 

elas, “a música, as artes plásticas e gráficas, o cinema, a fotografia, a dança, o teatro e a 

literatura” (RESOLUÇÃO CNE Nº 05/2009, p. 3 e 4), com vistas a ampliar e assegurar a 

aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças.  

A questão da educação estética e do ensino da arte vem cada vez mais se 

entrelaçando a Educação Infantil, evidenciando uma preocupação crescente com a 

formação integral das crianças, em especial no que concerne a imaginação, criação, 

expressão e acesso as manifestações artísticas e culturais. Presume-se que a vivência da 

arte, no contexto da Educação Infantil, constitua-se como um dos momentos privilegiados 

para as crianças experimentarem, imaginarem e criarem, dialogando com as diferentes 

manifestações artístico-culturais de sua ambiência – país e outros –, assim como permite 

a ampliação da possibilidade de conquista de seu potencial expressivo, lúdico, artístico, 

estético, poético e simbólico, já que as expressões artísticas integram as vivências 

infantis, desde a mais tenra idade.  

No contexto dessas preocupações amplia-se o debate acerca da construção da 

identidade e qualidade social da Educação Infantil, assim como dos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) e Propostas Curriculares (PC) para esta etapa da Educação Básica. O 

Referencial (RCNEI/98) constituiu-se como um marco importante nesse debate, contudo, 

                                                           
6 A educação de qualidade socialmente referenciada na Educação Infantil perpassa pela formação dos 

professores em curso superior de licenciatura plena [...], acesso e permanência das crianças nas instituições 

educativas em período integral, assegurando propostas e práticas pedagógicas que considerem as 

necessidades das crianças enquanto sujeitos histórico-sociais (BARBOSA, 2014). 
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foi apontado por vários autores da área como um documento questionável quanto às 

contradições teóricas e conceituais e por sua natureza prescritiva. Para Maria Carmem 

Barbosa (2007) o RCNEI se apresentou-se de forma muito limitada ao tratar da 

imaginação e criação infantil. Nas palavras da autora “vamos encontrar, geralmente, 

referências à ludicidade e à arte como formas de expressão, imaginação e fantasia. Não 

há nenhum desenvolvimento teórico sobre o tema.” (BARBOSA, 2007, p. 130 e 131). A 

aprovação da DCNEI/09, revigorou, a nosso ver, o debate sobre o projeto educativo e 

curricular. Contudo, ao conceituar currículo como um “conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças como os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico” (BRASIL 2009a, p. 6), 

manteve de certo modo um “tom pragmatista” na conceituação, como advertem Ivone 

Barbosa e Nancy Alves (2016, p. 208). Para estas autoras, dependendo da forma como 

for interpretado, aquele conceito pode “restringir a apropriação de conhecimentos à esfera 

da ação individual, do que no senso comum se poderia denominar de ‘saberes’, do fazer 

pedagógico, excluindo ou secundarizando as dimensões epistemológicas, política e social 

do currículo” (BARBOSA; ALVES, 2016, p. 208).  

Conforme as autoras supracitadas, o projeto político-pedagógico e o currículo se 

constituem em um conjunto articulado de “fundamentos, princípios, concepções e 

práticas socioculturais específicas” (BARBOSA e ALVES, 2016, p. 211) que interagem 

e dialogam com os interesses e as necessidades de aprendizagens e desenvolvimento 

infantil e com o patrimônio cultural, artístico, estético, científico, tecnológico, lúdico, 

entre outros, que compõem e significam a vida. Desse prisma, a elaboração do projeto 

político-pedagógico e da proposta curricular pressupõem fundamentação teórica, 

concepção de sociedade, educação, crianças, aprendizagem e desenvolvimento, o perfil 

da instituição, dos professores, das crianças e da comunidade escolar, metodologia de 

trabalho, organização, estruturação, contextos, programação voltados “à educação 

multifacética da criança” (BARBOSA e ALVES, 2016, p. 212). 

Outra justificativa para nossa pesquisa se refere aos desafios que colocam à 

docência na Educação Infantil e à formação continuada dos professores para esta etapa 

da educação básica. Durante a trajetória da Educação Infantil até sua inserção no sistema 

educacional, mediante a promulgação da CF/1998 e LDBEN/1996, muito se discutiu 

acerca do perfil e da formação das professoras que atuam nesta etapa. A ênfase na figura 

feminina tem marcado de forma significativa a área, como afirmam os estudos de Maria 

Malta Campo (1999), Ana Cerisara (2002), Nancy Alves (2002), Hilda Micarello (2011), 

Telma Silveira (2006; 2015), Ivone Barbosa (2011; 2013), entre outros. Ademais, estes e 
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outros estudos mostraram que os(as) professores(as) que atuam diretamente com as 

crianças da Educação Infantil são vistos socialmente como profissionais de menor 

valorização e prestígio no campo educacional e como aqueles cujas características 

primordiais para o ato de educar sejam “gostar de criança”, “ser amorosa e paciente”, “ter 

afinidade”, numa alusão romantizada da infância e da representação do profissional do 

gênero feminino. 

Atualmente, temos presenciado uma diversidade significativa de nomenclaturas e 

cargos profissionais para designar as professoras que atuam diretamente com crianças 

menores de seis anos de idade, como: auxiliar de professor; auxiliar de sala; agente 

educativo; monitor; assistente de creche; recreador; estagiário, bolsista; entre outros, 

assim como diferentes níveis de escolaridade e formação acadêmica. Há profissionais 

com Ensino Médio; nível médio na modalidade Normal; professores com formação em 

nível do Ensino Superior (Brasil 46,6% e Goiás 54,8%)7 – pedagogos, professores de 

educação física e de artes; professores com formação superior com pós-graduação lato ou 

stricto sensu – especialistas, mestres e doutores (Brasil 36,2% e Goiás 35, 4%) e 

professores que realizam curso de formação continuada (Brasil 35,1% e Goiás 28,8%).  

Se pensarmos o atendimento de crianças de zero a três anos de idade em creches 

(particulares e confessionais) notamos a presença de profissionais sem qualquer formação 

específica. Essa realidade se faz presentes nas instituições irregulares denominadas “mães 

crecheiras”, existentes em nosso estado, por exemplo, e atualmente pela tentativa de 

implantar creches domiciliares via projeto de lei8 na Câmara de Vereadores de Goiânia. 

Essa realidade delineia os desafios da Educação Infantil, compreendida como uma 

etapa da educação básica que requer professores e professoras com conhecimentos acerca 

das abordagens teóricas e didático-metodológicas de seu campo de atuação. É importante 

destacar a relevância do documento “Por uma política de formação do profissional de 

educação infantil” (MEC/SEB/COEDI 1994) como um marco significativo nesse debate, 

o qual reuniu autores de renome na área como Sônia Kramer, Maria M. Campos, Fúlvia 

Rosemberg, Zilma Oliveira, entre outras, para delinear o perfil profissional e a formação 

necessária para se atuar nessa etapa da Educação Básica. A preocupação presente nesse 

                                                           
7Relatório do 2º ciclo 2018 – Inep. Meta 15 Profissionais da Educação, 15a Proporção de docências da 

educação infantil com professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que 

lecionam (2013-2016). Meta 16: Formação, 16 a percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu. Disponível em http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso 

em 24/10/2018. 
8Em Goiânia encontra-se latente esta discussão, em 19 de fevereiro de 2017 foi realizado uma Audiência 

Pública para discutir projeto - creche domiciliar - que prevê terceirização dos cuidados a crianças para 

particulares, proposto pela vereadora Sabrina Garcez (PMB), o tema foi fortemente questionado por 

especialistas. 
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documento já representava para a época uma compressão sobre a criança como ser 

humano social, histórico e de direito que se encontra inserida em uma dada sociedade e 

cultura, em um contexto educativo que precisa de diretrizes e de política específica de 

recursos humanos, valorização do profissional da Educação Infantil, no que se refere às 

condições de trabalho, plano de carreira, remuneração e formação. 

O debate apresentado por essas autoras nos provoca repensar a importância da 

formação das professoras que atuam na Educação Infantil, visto que, na atualidade, em 

especial nos municípios goianos, o ideário da professora “nata” ainda se encontra 

presente, aquelas que só mais tarde, após sua inserção no campo buscam formação 

específica para atuar na Educação Infantil. Os estudos de Campos (1999) já apontavam e 

questionavam a diferença dos pesos dados a formação quanto ao estudo, aprofundamento 

teórico e o quanto ao debate acerca da prática educativa. Observamos, de fato, que 

geralmente os cursos de formação inicial e continuada ofertados aos professores têm 

priorizado a epistemologia da prática, ou seja, com recuo da teoria. Nesse sentido, 

somamos esforços para reafirmar o papel da teoria no processo de formação, em especial 

analisando as contribuições da teoria sócio-histórico-dialética para a formação dos (as) 

professores (as). 

Os estudos de Vygotsky (1994, 2010, 2012), ampliados por vários estudiosos até 

os dias atuais, evidenciam o papel fundamental da educação na formação humana e do 

professor como um intelectual capaz de, por meio da análise crítica, redimensionar sua 

prática educativa ao estabelecer uma conexão indissociável entre teoria e prática. Os 

estudos de Sônia Teixeira e Suely Melo (2018, p. 165) afirmam que a teoria vygotskyana 

“colocou a educação no próprio núcleo da psicologia histórico-cultural e evidenciou em 

que seus escritos a relação dialética entre elas. Ele acreditava que sem os processos sociais 

educativos não haveria formação do psiquismo tipicamente humano”. Para essas autoras 

à escola cabe democratizar os conhecimentos frutos do trabalho humano (material e 

imaterial) que historicamente vem sendo negado, em especial para a classe trabalhadora. 

Como referencial teórico basilar desta pesquisa elegemos a versão sócio-histórico-

dialética da Educação Infantil. Para tanto, destacamos os seguintes autores: Karl Marx 

(2008, 2010), Lev Vygotsky (1994, 2010, 2012), Henri Wallon (1981, 1995), Adolfo 

Vàzquez (1978), Georges Snyders (1988), Ivone Barbosa (1991, 1997, 1998, 2011, 2015, 

2016 e 2018), Patrícia Pederiva (2015, 2018), Sueli Ferreira (1998, 2001), Maria Ferraz 

e Maria Fusari (1992, 1993), Marcos Soares (1995, 2006). 

Assumimos também o diálogo com alguns interlocutores tendo em vista as 

importantes contribuições para a área de arte em suas especificidades didático-
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metodológicas. Entre eles citamos as autoras Ana Mae Barbosa (2007), Mirian Martins, 

Gisa Picosque e Maria Guerra (1998), Rosa Iavelberg (2017), Susana Cunha (2012) e 

Sandra Richter (2003, 2012).  

O estudo sistemático das obras dos referidos autores tem comprovado que o 

conhecimento artístico constitui uma significativa produção da humanidade e que, 

portanto, dá-lo a conhecer é função primordial do processo educativo, desde a mais tenra 

idade.  

Ter como perspectiva analítica o materialismo histórico dialético permitiu-nos 

ampliar a compreensão de sujeito, de mundo, da educação e das práticas educativas a 

partir da análise histórica e sociocultural e de seus múltiplos determinantes. Conforme 

Nelson Sodré (1968) o materialismo histórico dialético abarca os seguintes princípios: o 

movimento, a totalidade, a contradição e a negação da negação. Neste contexto, o 

movimento passa a impor-se à reflexão, ao debate e à compreensão do mundo e do 

homem, tornando-se fundamental. Tudo está em constante mudança, isto é, a condição 

natural dos corpos é o movimento e não o estado de repouso. Rompe-se, assim, com as 

ideias de terminalidade e estaticidade, passando a compreender que a produção humana 

se expressa em determinados estágios da humanidade, desenvolvendo-se a partir dos 

processos históricos em constante transformação. 

Para a dialética marxista o conhecimento é totalizante e, portanto, a atividade 

humana deve ser analisada sob o ponto de vista da totalidade, que nunca alcança uma 

etapa definitiva e acabada (MARX, 2008). Significa que cada fenômeno faz parte de uma 

rede complexa de relações em contrapartida à análise isolada dos fatos. Isso implica que 

só a partir da visão do conjunto é que poderemos avaliar a dimensão de cada elemento 

investigado. Admite-se, daí, que a contradição constitui o tecido da totalidade. Conclui-

se que as conexões que existem entre diferentes realidades constituem unidades 

contraditórias, as quais são essenciais para o raciocínio, isto é, para a elaboração de uma 

síntese. É preciso destacar, ademais, que no processo de elaboração da síntese engendra-

se outro princípio à negação. Para Marx (1983), em nenhuma esfera pode haver 

desenvolvimento que não negue suas formas precedentes de existência. Assim, o 

desenvolvimento se produz negando o velho, através do novo. 

Nessa perspectiva, para além de descobrir as leis dos fenômenos de cuja 

investigação se ocupa, é importante captar, detalhadamente, as articulações do problema 

em estudo, analisar as evoluções e rastrear as conexões sobre os fenômenos que os 

envolvem. Neste caminho, movimentar o pensamento significa refletir sobre a realidade 

partindo do concreto (a realidade dada, o real aparente, o objeto) e, por meio de abstrações 
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(elaborações do pensamento, reflexões, teoria), chegar novamente ao concreto: 

compreensão mais elaborada do que há de essencial no objeto, objeto síntese de múltiplas 

determinações, concreto pensado (MARX, 1983).  

Inserir-nos no contexto educativo e seus múltiplos determinantes, conhecer o 

trabalho educativo vinculado ao conhecimento artístico, desenvolvidos pelos(as) 

professores(as) que atuam na Educação Infantil com turmas de crianças de até seis anos 

de idade, tornou-se um grande desafio, sobretudo quando se pressupõe a importância de 

ampliar as possibilidades do trabalho educativo com a arte nessa etapa da Educação 

Básica.  

 

Caminhos, traços e cores: a pesquisa participante como meio para desenhar 

o cenário, seus elementos e os atores  

 

Pensar os caminhos, os traços e as cores da pesquisa, se constituiu como uma 

tarefa árdua que requerer idas e vindas, exigindo projetar, redimensionar rotas, andar 

seguindo pistas e às vezes retornar para experimentar novos caminhos. É um grande 

desafio que precisa de bússola, orientação do Outro, parceiro mais experiente que, com 

seu olhar consciente, nos ajuda a atravessar ruas, estranhar o conhecido e conhecer o 

estranho. 

Para traçar o caminho metodológico percorrido em nossa pesquisa optamos, 

primeiramente por apresentar algumas considerações acerca de nossa concepção de 

pesquisa qualitativa e participante, assim como suas interfaces com o campo educacional. 

De nosso ponto de vista, tendo por base nossa experiência científico-acadêmica, pesquisar 

revelava-se como um dos caminhos privilegiados para se cortejar o conhecimento, 

apresentando indagações e questionamentos; envolve o ato de criação e elaboração; 

aproximar dialeticamente teoria e prática, isto é, estabelecer um diálogo entre a realidade 

e o conhecimento científico, estético e artístico.  

Demerval Saviani (1991) e Antônio Severino (2000) defendem posições 

importantes para ampliar nossa consciência sobre o ato de pesquisar e seu significado. 

Para o primeiro autor, um trabalho desse porte requer uma estrutura que seja lógica e 

coerente, capaz de permitir ao outro compreender o nosso desenho de pesquisa, isto é, o 

estabelecimento da metodologia e os procedimentos de análise. Corroborando com essa 

perspectiva, Severino assevera que pesquisar pressupõe compromisso pessoal, político e 

ético, no qual estão presentes a autonomia e a criatividade, sem perder de vista o rigor 

técnico e científico.  



33 

Michel Thiollent (1984), ao discutir as pesquisas das ciências sociais, em 

particular pesquisas em educação, afirma que, por sua natureza ampla, diversidade e pelos 

múltiplos enfoques possíveis, tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos podem 

estar presentes nas pesquisas, numa perspectiva de articulação entre os dois aspectos, 

superando a oposição quantidade versus qualidade. Para este autor, a visão crítica tão 

almejada no campo educacional não seria ameaçada pelos dados quantitativos, mas ao 

contrário, poderiam ser usados para fortalecer argumentos.  

Como síntese desse debate Thiollent (1984, p.50) afirma: 

 

Nossa “tese” se resume no seguinte: de um lado não se justifica a 

pretensão estritamente quantitativa da metodologia positivista, e, por 

outro lado a metodologia científica não se limita ao qualitativo. 

Precisamos de uma articulação entre os dois tipos de aspectos. Nas 

pesquisas de finalidade descritiva, ao nível da observação e da 

experimentação, os aspectos qualitativos devem ser levados em 

consideração para o equacionamento e controle das distorções. Em 

função dos objetivos de avaliações, a habilidade qualitativa dos 

pesquisadores consiste sobretudo em saberem ligar com a 

normatividade, a comparação do real e do ideal. No caso da 

reconstrução, além do que precede, a adequada conduta na pesquisa 

requer capacidade de criação e estabelecimento de uma estrutura 

comunicativa própria à ação transformadora. 

 

Nossa pesquisa, por apresentar características descritivas e analítica de avaliação 

(THIOLENT, 1984), tendo em vista a reconstrução, possui uma natureza qualitativa e 

analítica resultante de uma visão que se pressupõe crítica, entendida como a capacidade 

de ousar conhecer, questionar, inverter, buscar saber o porquê e o para quê dos fenômenos 

que nos circundam e nos instigam a investigar. Conforme afirmou Paulo Freire (1979, p. 

15), “[...] é o olhar mais crítico possível da realidade que a ‘desvela’ para conhecê-la e 

para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura 

dominante”. Portanto, na mesma linha de Thiollent, nosso trabalho propõe elucidar as 

articulações possíveis entre os dados qualitativos e quantitativos, pois também 

compreendemos que estes podem colaborar para qualificar o debate crítico. 

Tais elementos (re) afirmam nosso compromisso pessoal, ético e político com a 

pesquisa educacional, compreendendo-a como elemento fundamental para a área da 

educação e, particularmente, ao campo da Educação Infantil, pois constitui-se como um 

caminho para a apropriação, a (re) significação e a (re) criação do conhecimento 

científico, estético e artístico. Nosso compromisso pessoal e político se assenta em uma 

postura ética frente ao objeto investigado: a prática educativa dos professores da 

Educação Infantil no que concerne ao conhecimento artístico. De acordo com Paolo 

Nosella (2008), assumimos que a dimensão ética pressupõe “uma investigação sobre as 
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condições necessárias para a liberdade querer algo num certo sentido, em direção de um 

determinado fim”, isto é, toda pesquisa “assenta-se inevitavelmente em opções livres, 

ambíguas; é fundamentalmente humana, política e eticamente compromissada”, sendo 

que sua dimensão ética é obtida pela “dialética entre consciência individual, sociedade 

civil e sociedade política legitimamente empossada” (NOSELLA, 2008, p. 255, 265 e 

271).  

Tendo como premissa alcançar uma metodologia com enfoque qualitativo para 

nossa pesquisa, encontramos na pesquisa participante não só um caminho, mas uma opção 

consciente, por caracterizar-se pela compreensão de uma dada situação cotidiana – a 

descrição, a avaliação e a reconstrução, por meio da análise, da cultura educativa 

vivenciadas pelas crianças menores de seis anos de idade.  

A pesquisa participante voltada para a educação se apresentou como um caminho 

para se compreender a dinâmica desse campo e seus múltiplos determinantes, conhecer, 

descrever e compreender, de forma crítica, o processo de ensino e a aprendizagem em um 

contexto amplo, relacionando os aspectos que se inter-relacionam dentro e fora das 

instituições educativas. Isto é, buscar captar como a escola se constitui e é constituída, 

sua movimentação e as interações que ali se constroem envolvendo os professores, as 

crianças, a equipe diretiva, os pais, os demais profissionais da educação, a comunidade, 

entre outros. Além disso, a pesquisa participante pode aproximar o pesquisador com “a 

história da escola, o significado dos vários componentes da instituição e da ação escolar 

para as pessoas que concretamente lhe dão vida no dia-a-dia” (CAMPOS, 1984, p. 64). 

Para Campos (1984), 

 

[...] a pesquisa participante reserva inúmeras possibilidades para o estudo da 

escola, sempre que não seja entendida como solução mágica, definitiva ou 

exclusiva. O mundo pequeno mas ilimitado da escola ainda é tão pouco 

conhecido em suas possibilidades de transformação, que não se pode prescindir 

de nenhuma forma de pesquisa que tenha condições de trazer um pouco de luz 

para seus problemas, seja a curto ou a longo prazo (p. 66). 

 

A partir desse entendimento compreendemos que a pesquisa participante poderia 

nos possibilitar uma relação mais aberta e de troca com os professores e as crianças sobre 

o processo ensino-aprendizagem, que nossa presença não é neutra mas traria 

questionamentos e provocações. E que os impactos de nossa pesquisa seriam sentidos ao 

longo do processo e não apenas nos resultados finais desse estudo. E que o produto final 

poderia ser “um trabalho realizado em conjunto”, isto é, “alguma coisa que já vai sendo 

testada no percurso, o que representa uma garantia maior em termos de relevância do 

estudo” (CAMPOS, 1984, p. 65). 
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Destacamos que o universo educacional é repleto de significados socioculturais, 

históricos e estéticos que se encontram em permanente movimento e transformação.  

Conhecer o cotidiano educacional, em especial as práticas educativas desenvolvidas com 

crianças menores de seis anos de idade, é fundamental, pois nessas práticas as concepções 

de educação, trabalho educativo, criança, infâncias, ensino-aprendizagem e 

desenvolvimento se materializam/concretizam tornando-se uma fonte preciosa e singular 

de significados e interpretações.  

Para pesquisar, deve-se estabelecer um percurso metodológico, um caminho para 

a investigação, tendo em vista melhor compreensão e abordagem do problema. Assim, o 

caminho, os traços e as cores da pesquisa não devem ser considerados apenas como um 

plano a ser percorrido, mas uma tomada de consciência. Nas palavras de Thiollent (1984, 

p. 46) “a metodologia não consiste num pequeno número de regras. É um amplo conjunto 

de conhecimentos com o qual o pesquisador procura encontrar subsídios para nortear suas 

pesquisas”. 

Optamos por organizar nossa pesquisa em três etapas inter-relacionadas. A 

primeira etapa contemplou a revisão bibliográfica cujos objetivos foram o conhecer e 

sistematizar a produção do conhecimento na área da Educação Infantil no que concerne 

a sua interface com a arte e a educação estética; analisar as tendências teóricas, as 

vertentes metodológicas dos trabalhos acadêmicos estudados; alcançar maior 

compreensão acerca do nosso objeto da pesquisa, assim como ampliar o olhar sobre as 

múltiplas dimensões do problema investigado nos aproximando dos conhecimentos 

produzidos a respeito do seu tema de pesquisa.  

Enfatizamos que na escolha metodológica assumida nesta etapa do estudo 

privilegiou-se as produções científicas desenvolvidas no âmbito das Universidades em 

virtude de sua relevância social, portanto, optamos prioritariamente pelos Programas de 

Pós-Graduação (Tese e Dissertações) constantes no Portal de Teses e Dissertações da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

pelo Banco de Teses do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), no sistema Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

utilizados como suplementares. O recorte temporal para levantamento das pesquisas 

compreendeu os períodos entre os anos de 2010 a 2016, tendo como referência a 

homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil – Resolução 

CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI), marco normativo desta etapa da educação básica, que, 

em seu arcabouço, legitima o conhecimento artístico em suas diversas linguagens e 
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expressão como uma dimensão significativa para os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento infantil.  

Os termos de busca foram utilizados de forma a inter-relacionar Educação Infantil 

e Educação Estética, Educação Infantil e Arte, Educação Infantil e Educação Artística e 

Educação Infantil e Ensino de Arte. No que concerne aos trabalhos encontrados no Banco 

de Teses e Dissertações da CAPES e no Banco Digital de Teses e Dissertações (IBICT)9, 

destacamos: 

Tabela 1: Levantamento de trabalhos CAPES e IBICT. 

TERMO DE BUSCA 

QUANTIDADE DE 

TRABALHOS 

BANCO DA CAPES 

QUANTIDADE DE 

TRABALHOS BANCO 

DIGITAL IBICT 

“educação infantil” And “educação estética” 14 7 

“educação infantil” And “arte” 

“educação infantil” And “educação artística” 

“educação infantil” And “ensino de arte” 

13 20 

Total 17 27 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 
 

O movimento de seleção dos trabalhos objetivou a ampliação do campo de análise 

e do nosso interesse investigativo. Optamos por trabalhos que dialogassem com nosso 

referencial teórico e/ou apresentassem pesquisa empírica em instituições de Educação 

Infantil. Consideramos o título, o assunto, a leitura prévia do resumo e palavras chave, 

sumário e introdução. Foram selecionamos 15 trabalhos (10 dissertações e 5 teses) do 

Banco de Teses e Dissertações da CAPES e do Banco Digital de Teses e Dissertações 

(IBCIT). 

Tabela 2: Trabalhos selecionados – Bancos CAPES/IBICT 

TRABALHOS SELECIONADOS DISSERTAÇÕES TESES 

Termo: “Educação Infantil” “Educação 

Estética” 
4 2 

Termos: “Educação Infantil”; “Arte” 

“Educação Infantil”; “Educação Artística” 

“Educação Infantil”; “Ensino de Arte” 
6 3 

Total 10 5 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

A partir da leitura integral dos trabalhos selecionados, organizamos nossa análise 

em duas dimensões, abrangendo: 1. trabalhos acadêmico-científicos que destacam 

aspectos de natureza teórico-conceitual: nesse caso enfatizamos os trabalhos com 

abordagem sócio-histórico-dialética por dialogarem diretamente com nosso referencial 

                                                           
9 A busca dos trabalhos ocorreu no mês de setembro de 2017; no Banco da CAPES, utilizou-se como 

refinamento de busca dos trabalhos: aspas e da palavra AND entre os termos; no Banco IBICT, considerou-

se o título, assunto e resumo. 
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teórico, diferenciando-os de trabalhos que apresentam uma abordagem eclética; 2. 

trabalhos acadêmico-científicos que se destacam pela natureza didático-metodológica do 

ensino da arte. Neste segundo caso, optamos por trabalhos que apresentam uma análise 

crítica de práticas educativas já arraigadas no cotidiano das instituições educativas e 

trabalhos que buscam a constituição/consolidação de novas possibilidades para a prática 

educativa. 

Na segunda etapa da pesquisa buscamos nos aproximar da realidade objetiva das 

instituições de Educação Infantil nos municípios de Jataí, Senador Canedo, Cristalina, 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos, os quais participaram do curso de Formação 

Continuada Educação Infantil, Infância e Arte, ministrado pelo NEPIEC/FE/UFG. 

Realizamos uma ação exploratória a fim de conhecer e constituir o perfil dos professores, 

assim como delinear o processo de formação: concepções, bases teórico-prática e as 

experiências consideradas significativas de acordo com a perspectiva dos próprios 

professores-cursistas. Nessa etapa, utilizamos o questionário10 (Anexo A) e analisamos 

os portfólios elaborados pelas professores-cursistas. A proposição do instrumento de 

pesquisa foi devidamente autorizada pelas Secretarias Municipais de Educação; 

obtivemos 52 questionários respondidos e 17 portfólios elaborados pelas professoras-

cursistas. 

Destaca-se que a Universidade Federal de Goiás, em cooperação com Ministério 

da Educação (MEC), realizou nos anos de 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, dois 

cursos de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Infantil, a saber: 1. 

Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico; 2. Educação Infantil, 

Infâncias e Arte11. Os cursos estavam vinculados à Faculdade de Educação e foram 

coordenados e ministrados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa da Infância e sua Educação 

em Diferentes Contextos (NEPIEC), sob a coordenação geral da Professora Dra. Ivone 

Garcia Barbosa FE/UFG.  

Os Relatórios Finais (NEPIEC, 2013, 2014, 2015) dos cursos de formação 

continuada supracitados se destinaram aos profissionais atuantes na Educação Infantil: 

professores, coordenadores, gestores e equipes de apoio à Educação Infantil, vinculados 

aos sistemas públicos municipais de ensino de Goiás, com formação em nível Médio, em 

                                                           
10O questionário foi elaborado pelo Grupo de Pesquisa e Estudos da Infância e sua Educação em Diferentes 

Contextos (NEPIEC), contém questões objetivas – I. Dados de Identificação; II. Dados sobre a Atuação 

Profissional; III. Dados sobre o processo de formação e IV. Dados sobre a Formação Continuada e questões 

discursivas sobre a Formação Continuada – Educação Infantil, Infância e Arte. 
11 Programa Nacional de Formação de Professores - Cursos de Formação Continuada de Profissionais da 

Educação Infantil: Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil e 

Educação Infantil, Infâncias e Arte. 
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curso de Magistério ou Superior, em cursos de Pedagogia (Licenciatura) ou Normal 

Superior (Licenciatura). Foram atendidos 14 municípios goianos em três etapas dos 

cursos, totalizando 520 vagas ofertadas. A primeira etapa atendeu os municípios de 

Caldas Novas, Corumbaíba, Morrinhos, Rio Quente, Aparecida de Goiânia e Anápolis 

(2012-2013); a segunda, Senador Canedo, Bela Vista e Jataí (2013-2014), e a terceira, 

Cristalina, Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Jandaia e Indiara (2014-2015). 

Os Cursos de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Infantil foram 

divulgados via site do NEPIEC, por informes e pela distribuição de folders, nas reuniões 

do Fórum Goiano de Educação Infantil, as quais são realizadas mensalmente na 

Faculdade de Educação/UFG, com frequência média de 78 municípios do estado de 

Goiás, e nas demais reuniões, palestras, conferências e seminários destinados à discussão 

da Educação Infantil em nosso estado. Os municípios interessados na oferta dos cursos 

encaminharam ofício, solicitando-os e informando o quantitativo de profissionais 

interessados em realizar os cursos. Utilizou-se como critério de seleção dos municípios a 

ordem de envio da solicitação e o quantitativo de profissionais interessados na realização 

dos cursos. 

No âmbito da nossa pesquisa, segunda etapa, foram selecionados cinco municípios 

que participaram do Curso de Formação Continuada Educação Infantil, Infâncias e Arte 

(segunda e terceira etapas), totalizando uma amostragem de 35,71% dos municípios que 

participaram desta formação: Senador Canedo e Jataí (2013-2014), Firminópolis12, São 

Luís de Montes Belos e Cristalina (2014-2015).  

Conforme Tabela 3, a escolha dos municípios atendeu aos seguintes critérios: 

abranger municípios de todas as mesorregiões do estado de Goiás que participaram dos 

cursos. Nosso estado possui cinco mesorregiões e os cursos foram oferecidos em três 

delas, totalizando um percentual de 60% das mesorregiões; buscamos também englobar 

o maior número de microrregiões atendidas pelo curso, o estado de Goiás possui 18 

microrregiões, o curso contemplou oito delas e nosso estudo contemplou quatro, 

totalizando um percentual de 50%.  

 

 

 

                                                           
12 O Polo de Firminópolis agregou quatro municípios: Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Jandaia e 

Indiara, apesar da importância da participação dos dois últimos municípios no processo formativo, optamos 

por centrar nossos esforços analíticos nos municípios com maior número de participantes: Firminópolis e 

São Luís de Montes Belos. 
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Tabela 3: Municípios do Estado de Goiás por Mesorregiões e Microrregiões. 

MUNICÍPIOS MESORREGIÕES MICRORREGIÕES 

Cristalina Leste Goiano Entorno de Brasília 

Firminópolis Centro Goiano Anicuns 

Jataí Sul Goiano Sudoeste Goiano 

São Luís dos Montes Belos Centro Goiano Anicuns 

Senador Canedo Centro Goiano Goiânia 

Fonte: Arquivo da pesquisadora e IBGE, 2003. 

Nos meses de junho a agosto de 2017, realizamos a formação nos municípios de 

Senador Canedo e Jataí. No município de Senador Canedo, seis das onze professoras que 

concluíram o curso de formação continuada se dispuseram a participar da pesquisa. Desse 

universo, cinco professoras responderam ao questionário e duas delas disponibilizaram o 

portfólio para análise; a sexta nos disponibilizou o portfólio para análise, mas não se 

dispôs a responder o questionário. As cinco professoras que não quiseram participar 

alegaram motivos pessoais. O percentual da amostragem foi de 54,54%. 

No município de Jataí, trinta e seis professoras concluíram o curso de formação 

continuada. Uma delas faleceu, quatro aposentaram, uma pediu exoneração da rede, 

quatro se manifestaram contrárias a participar da pesquisa por motivos pessoais, doze se 

dispuseram a responder ao questionário e, dessas, duas disponibilizaram o portfólio para 

análise. Ressalta-se que 14 ex-cursistas não foram localizadas. Das 30 professoras em 

atividade na rede de Jataí, obtivemos o percentual de 40% de participação, conforme 

demonstra a Tabela 4. 

Tabela 4: Municípios e Profissionais da Educação Infantil que participaram da Pesquisa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIA E ARTE (2013-2014) 

POLO – SENADOR CANEDO 

MUNICÍPIOS MATRÍCULAS CONCLUINTES 
PARTICIPARAM DA 

PESQUISA 

SENADOR CANEDO 27 11 6 

JATAÍ 44 36 12 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018.  

Desenvolvemos nossa pesquisa, no município de Cristalina13 (Tabela 5) em 

novembro de 2017, dos dezesseis professores que concluíram a Formação Continuada 

Educação Infantil, Infâncias e Arte, quinze responderam o questionário, uma não se 

predispôs a participar por motivos pessoais e três disponibilizaram o portfólio. 

Obtivemos, nessa cidade, uma amostragem de 93,75%. 

                                                           
13 A proposição do questionário foi realizada em parceria com a pesquisadora Cleonice Moreira do Vale, 

(NEPIEC/PPGE/FE/UFG). 
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Tabela 5: Municípios e Profissionais da Educação Infantil que Participaram da Pesquisa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIA E ARTE (2014-2015) 

POLO – CRISTALINA 

MUNICÍPIOS MATRÍCULAS CONCLUINTES 
PARTICIPARAM 

DA PESQUISA 

CRISTALINA 32 16 15 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018.  

Nos municípios de Firminópolis e São Luís de Montes Belos, desenvolvemos 

nossa pesquisa em maio de 2017. No município de Firminópolis, a coordenadora da 

Educação Infantil nos acompanhou nas duas instituições de Educação Infantil: Criança 

Feliz I e II. Das dez professoras que concluíram a Formação Continuada Educação 

Infantil, Infâncias e Arte, seis responderam o questionário e duas disponibilizaram o 

portfólio, quatro não puderam participar alegando questões pessoais. Obtivemos, em 

Firminópolis, uma amostragem de 60%.  

Em São Luís de Montes Belos, dezenove professoras concluíram o Curso de 

Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte: treze delas responderam o 

questionário, oito nos disponibilizaram o portfólio, quadro não se predispuseram a 

participar, uma se encontrava de atestado médico e outra gozava de licença maternidade. 

O percentual da amostragem, nesse município foi de 68,42%.  

Tabela 6: Municípios e Profissionais da Educação Infantil que Participaram da Pesquisa. 

EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIA E ARTE (2014-2015) 

POLO- FIRMINÓPOLIS 

MUNICÍPIOS MATRÍCULAS CONCLUINTES 
PARTICIPARAM 

DA PESQUISA 

FIRMINÓPOLIS 11 10 6 

SÃO LUIS DE M. BELOS 31 19 14 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018.  

Conforme Tabela 7, esta etapa de nossa pesquisa abarcou cinco municípios 

goianos, 53 professores e 28 Instituições de Educação Infantil. 
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Tabela 7: Relação Professoras e Instituições Educativas que Participaram da Pesquisa. 

MUNICÍPIOS PROFESSORAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 

JATAÍ 

3 professoras 

2 professoras 

1 prof./1diretora 

1professora 

3 professoras 

1 professora 

1 professora 

CMEI Abelhinha 

CMEI Reino Encantado 

Escola Municipal Geraldo Venera 

CEI João XXIII 

Escola Municipal Caminho da Luz 

CMEI José Carlos 

Escola Infantil Pedacinho do Céu II 

SENADOR CANEDO 

2 professoras 

1 professora 

1 professora 

2 professoras  

CMEI Sinhazinha 

CMEI Edival Calaça 

CEI Thays de Souza Ribeiro 

Escola Municipal Jose Garcia14 

FIRMINÓPOLIS 
4 professoras 

2 professoras 

CMEI Criança Feliz 

CMEI Criança Feliz (espaço 2) 

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS 

5 professoras 

2 professoras 

3 professoras 

1 professora 

2 professoras 

1 professora 

CMEI Valéria Jaime Peixoto Perillo 

CMEI Santa Inês 

CMEI Branca de Neve 

CMEI Criança Feliz 

CMEI Eliene Evangelista Cardoso 

CMEI Mª Divina da Silva 

CRISTALINA 

1 professora 

1 professora 

2 professoras 

1 professora 

1 professor 

5 professoras 

1 professora 

1 professora 

1 professora 

1 professora 

CEI Nossa Senhora Aparecida 

CEI São Sebastião 

CEI São Vicente de Paulo 

CEI São Francisco de Assis 

E. Especial Dr. J.B. Solamar 

CEI Cirandinha 

Ensino Fundamental15 

CMEI Dona Amélia 

CMEI Célia Athiê Gusmão 

CMEI Célia Athiê Gusmão /CEI 

Nossa Senhora16 

Total Municípios: 5 Professoras: 53 Instituições: 28 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018.  

A terceira etapa – pesquisa participante – abarcou dois municípios goianos: 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos.  A escolha das instituições de Educação Infantil 

se deu a partir do levantamento realizado na segunda etapa da pesquisa, preenchimento 

do questionário, na qual foi possível observar que duas instituições se destacavam por 

haver mais de uma professora-cursista em seu quadro de funcionários. No CMEI Criança 

                                                           
14 Na Escola Municipal Jose Garcia, Senador Canedo - uma professora respondeu o questionário 

e a outra, apenas participou disponibilizando-nos o Portfólio, não se predispôs a responder o 

questionário. 
15No município de Cristalina uma professora permaneceu na Ed. Infantil por 3 anos e atualmente 

é coordenadora de turno no Ensino Fundamental. 
16 Uma mesma professora atua nos CMEI Célia Athiê Gusmão e no CEI Nossa Senhora, 

perfazendo um total de 60 horas, trinta horas em cada instituição. 
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Feliz I em Firminópolis, haviam três professoras-cursistas que participaram do Curso de 

Formação Continuada Educação Infantil, Infâncias e Arte e duas que participaram do 

Curso de Formação Continuada Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho 

Pedagógico lotadas (uma que exercia a função de direção, uma na coordenação e três 

professoras). No CMEI Valéria Jaime Peixoto Perillo, em São Luís de Montes Belos, 

haviam cinco professoras-cursistas que participaram do Curso de Formação Continuada 

Educação Infantil, Infâncias e Arte lotadas em uma mesma instituição (uma ocupava o 

cargo de coordenação e quatro eram professoras). 

Destacamos que os municípios de Jataí, Cristalina e Senador Canedo já foram 

pesquisados por três professoras-pesquisadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisa da 

Infância e sua Educação em Diferentes Contextos, portanto sua história, aspectos 

socioeconômicos e educacionais já se encontram contemplados em seus estudos 

(COSTA, 2017; SILVEIRA, 2015; VALE, 2018)17. 

A escolha das turmas e professoras se deu por intermédio das diretoras e das 

coordenadoras pedagógicas das instituições, tendo em vista a aceitação das professoras, 

das crianças e suas famílias. Selecionamos três professoras que atuavam nas 

turmas/agrupamentos de dois e três anos, três e quatro anos e de cinco e seis anos de 

idade, turnos matutino e vespertino.  

Entre os períodos de 2 outubro de 2017 a 31 maio de 2018, desenvolvemos um 

acompanhamento sistemático das práticas educativas nos municípios de Firminópolis e 

São Luís de Montes Belos. Nossa inserção no campo foi semanal, em 2017, frequentamos 

as instituições de 2 de outubro à 20 de dezembro nas segundas-feiras e quartas-feiras, das 

8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, totalizando 24 dias, 192 horas. Em 2018, frequentamos 

as instituições de 8 de fevereiro à 31 de maio, nas quintas-feiras e sextas-feiras, das 8 às 

12 horas e das 13 às 17 horas, totalizando 32 dias, 256 horas. Ao todo, somaram-se 56 

dias, 448 horas. 

No município de Firminópolis frequentamos o CMEI Criança Feliz (I), a unidade 

educativa atendia 140 crianças de seis meses a três anos de idade em período integral, 

organizada em nove turmas – uma turma de seis meses a um ano com quinze crianças, 

duas turmas de um a dois anos com catorze crianças cada, três turmas de dois a três anos 

com 14 crianças cada e três turmas de três a quatro anos de idade, sendo duas com dezoito 

                                                           
17Dinara Pereira Lemos Paulino da Costa (PPGE/UFG) - Município de Jataí/GO. 

Telma Aparecida Teles Martins Silveira. (PPGE/UFG) - Município de Senador Canedo/GO. 

Cleonice Moreira do Vale (PPGE/UFG) - Município de Cristalina/GO. 
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e uma com 19 crianças. Acompanhamos uma turma de dois a três anos com catorze 

crianças. 

A unidade possuía 41 funcionários: Efetivos – diretora; coordenadora pedagógica; 

coordenadora da merenda; dois professoras; cinco assistente de creche atuando como 

professora; uma assistente de creche atuando como auxiliar de sala, dois assistentes de 

creche atuando como recreadores; uma assistente de ensino atuando como professora; 

uma profissional de serviços gerais atuando como professora; uma auxiliar de serviços 

braçais atuando como professora, uma auxiliar de higiene e alimentação atuando como 

professora; três auxiliares de serviços gerais/limpeza; uma cozinheira e dois vigilantes. 

Cargo Comissionados - sete professoras; seis auxiliares de sala; dois na limpeza; um 

zelador e dois auxiliares de cozinha. 

A Tabela 8 apresenta o horário de funcionamento da instituição (7 horas às 17 

horas) e a rotina de atividades desenvolvidas no CMEI: 

Tabela 8: Cronograma Diário de Atividades: 

Horário Cronograma de Atividades 

7:00 - 7:30 Acolhida nas salas 

7:30 - 7:50 Café da Manhã 

7:50 - 8:45 Atividades em sala / solário 

8:45 - 9:10 Recreio – Berçários 

9:10 – 9:30 Recreio – Maternal I – ABC 

9:30 – 9:50 Recreio – Maternal II – ABC 

9:30 – 10:30 Banho – Maternal I – ABC 

10:00 – 11:00 Banho – Maternal II – ABC 

10:30  Almoço - Berçário e Maternal ABC 

11:00 Almoço – Maternal II ABC 

12:00 - 14:00 Sono18  

14: 10 - 14:30 Recreio – Maternal II 

14:30 -14:50 Recreio – Maternal I 

15:00 Lanche 

15:20 às 16:50 Atividades Pedagógica / Direcionada / Banho – maternal I 

17:00 Entrega das Crianças 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

O CMEI possui Proposta Pedagógica (PP), sua elaboração está referendada no 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI/98) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI/09). O planejamento é realizado 

                                                           
18 As crianças do berçário possuem horários diferenciados, respeitando suas especificidades, quanto ao 

banho e sono.  
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anualmente, em janeiro e no contra turno uma vez por semana, há planejamentos coletivos 

organizado pela Secretaria Municipal de Educação e divulgado em seu calendário oficial. 

A estrutura física atende aos padrões do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância), instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, do Governo Federal, 

o mobiliário e os recursos didático-pedagógicos são adequados e atendem à demanda da 

instituição e das crianças.  

No município de São Luís de Montes Belo frequentamos o CMEI Valéria Jaime 

Peixoto Perillo, a unidade educativa atendia 102 crianças de seis meses a cinco anos e 

onze meses de idade, organizadas em cinco turmas. Uma turma de seis meses a dois anos 

com dezesseis crianças, duas turmas de dois e três anos, cada uma com treze crianças, 

uma turma de três a quadro anos com dezoito crianças, em regime integral e duas turmas 

de cinco a seis anos de idade com vinte e uma(matutino) e vinte (vespertino), em regime 

parcial. Acompanhamos duas turmas, uma de três a quatro anos com dezoito, e outra com 

crianças de cinco a seis anos com vinte e uma crianças.  

A unidade possuía dezenove funcionários: uma diretora (efetiva19); uma 

coordenadora pedagógica (efetiva); nove professoras (quatro efetivas e cinco seletiva); 

duas assistentes de creche (efetivas); seis auxiliares de higiene e alimentação (cinco 

efetivas e uma seletiva); um assistente administrativa (efetiva); três monitoras (estágio 

remunerado).  

Conforme Tabela 9 a instituição funciona das 7 horas às 17 horas, e sua rotina de 

atividades está organizada da seguinte forma: 

Tabela 9: Cronograma Diário de Atividades 

Horário Cronograma de Atividades 

7:45 Refeitório 

8:00 Café da Manhã 

8:20 às 10:40 Atividades Pedagógicas 

10:45  Almoço 

11:15 às 12:15 Banho 

12:30 Colação/Leite 

13:00 às 15:00 Repouso 

15:15 Lanche 

16:00 às 16:45 Atividades Lúdicas 

17:00 Entrega das Crianças 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

                                                           
19Cargo efetivo corresponde a funcionário concursado e cargo seletivo a funcionário com contratado 

temporariamente – máximo 2 anos consecutivos. 
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O CMEI possui Projeto-Político-Pedagógico (PPP), para sua elaboração foi 

privilegiado o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI/98), o 

mesmo encontrava-se durante a realização de nossa pesquisa de campo em processo de 

reescrita. O planejamento era realizado anualmente em janeiro, e mensalmente, sem a 

presença das crianças, as datas dos planejamentos eram definidas previamente pela 

Secretaria Municipal de Educação e divulgado através do Calendário Escolar da Rede 

Municipal de Ensino – Educação Infantil. A estrutura física, o mobiliário e os recursos 

didático-pedagógicos eram adequados e atendiam a demanda da instituição e das crianças.  

No CMEI Criança Feliz (unidade 1) acompanhamos uma turma de crianças de 

dois a três anos idade, cujo trabalho era na sua maioria realizada coletivamente com outros 

dois agrupamentos da mesma faixa etária, acompanhamos de modo mais sistemático duas 

professoras nomeadas pelas letras I e E20. No CMEI Valéria Jaime Peixoto Perillo 

frequentamos duas turmas – uma com crianças de três a quatro anos de idade e a outra 

com de crianças de cinco anos a seis anos de idade (respeitando o corte etário de 31 de 

março), acompanhamos duas professoras, nomeadas pelas letras K e S.  

A fim de verticalizamos nosso olhar para as práticas educativas, em especial para 

aquelas consideradas de natureza artística, nas duas instituições de Educação Infantil 

realizamos rodas de conversa para conhecermos as professoras e as crianças e permitir 

que professoras-crianças-pesquisadora se ambientassem a essa nova vivência, bem como 

para esclarecer-lhes sobre o objetivo da pesquisa e solicitar-lhes os devidos 

consentimentos. 

Utilizou-se no processo investigativo: observação participante, roda de conversa, 

depoimentos, entrevistas, análise de documentos internos e externos, diário de campo e 

produção de imagens fotográficas, com vistas a nos aproximar do cotidiano educacional 

repleto de significados que se encontram inseridos em um universo cultural atravessado 

por visões de mundo, estilos, história, expressões, símbolos, conceitos, conhecimentos, 

imagens, entre outros. 

No início do processo investigativo utilizamos a roda de conversa para nos 

apresentarmos e ambientamos com as professoras e as crianças. Prestamos os devidos 

esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e de nossa presença na instituição e 

entregarmos as professoras-cursistas e para os responsáveis das crianças o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e o documentos de Consentimento 

                                                           
20 Em função da não identificação dos participantes da pesquisa de forma a preservar de qualquer tipo de 

exposição as professoras-cursistas que participaram da etapa etnográfica serão denominadas pelas letras – 

I, K, S, e H; as que participaram da entrevistas serão identificadas pela letra E seguida por numerais E1, 

E2, E3 e E4. 
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Participação na Pesquisa21 que foram devidamente assinados. Estabelecemos contato 

direto com as crianças, sempre acompanhado pela presença das professoras, interagimos 

e dialogamos no intuito compreendermos a dinâmica institucional, a rotina diária e as 

práticas docentes. As crianças se mostraram participativas, curiosas e interativas, sempre 

que possível vinham até nós para mostrar seus desenhos, pinturas e demais tarefas 

realizadas. Buscamos ao longo da convivência o contato por meio de conversas informais 

e em pequenos grupos com as crianças tendo em vista nos aproximamos de nosso objeto 

de estudo e melhor acompanhar os processos interativos, cooperação, partilha, troca de 

ideias, conhecimentos e afetos decorrente das atividades de vivência e expressão artística. 

Quanto à equipe de professores e demais profissionais das instituições, fomos 

recebidos com muita cordialidade, respeito e atenção, não houve, a nosso ver, reações 

negativas em relação a nossa presença. Obviamente, é preciso ter clareza que estar na 

instituição toda semana causou, inicialmente, certo constrangimento, receio de que nossa 

presença representasse uma atitude avaliativa. Entretanto, com o passar dos meses fomos 

estabelecendo uma relação de confiança com os profissionais da instituição, trocas de 

experiência e ajuda mútua. Os professores em especial buscavam desenvolver atividades 

que envolvessem, de acordo com seu ideário, o conhecimento e a vivência artística como 

desenhos, pinturas, colagem para que pudéssemos acompanhar, algumas vezes nos 

procuravam para trocar ideias, mostrar fotos de um trabalhos realizados em dias em que 

não estávamos presentes que consideravam interessante para nosso estudo. Convivemos 

em muitas situações – planejamentos, sala de atividades, parque, festas com a 

comunidade, festas de professores. Podemos afirmar que foram momentos de 

estranhamento, incertezas, dúvidas e questionamentos, mas também de diálogo, parceria 

e colaboração.  

Esta tese encontra-se organizada em cinco Seções. A primeira trata-se da 

introdução, na qual buscamos delinear nosso objeto de estudo, problema, questões 

norteadoras e os objetivos e justificativa dessa pesquisa. Apresentamos nossa trajetória 

acadêmica e profissional e nossa vinculação com o objeto de investigação, com vistas a 

justificá-lo e compreendê-lo do ponto de vista legal e teórico-conceitual e explicitar nossa 

perspectiva quanto ao método e percurso metodológico. Na segunda Seção apresentamos 

a primeira etapa da pesquisa, pesquisa bibliográfica, considerando os bancos de teses e 

dissertações da CAPES e IBICIT (2010-2016) e nossos referenciais teóricos, ressaltando 

                                                           
21 Todos documentos referentes a autorização para participar da pesquisa referente ao uso dados coletados 

por meio dos questionários, entrevista, roda de conversa, depoimentos, assim como o uso de imagens 

fotográfica das instituições, professoras e crianças encontram-se arquivados no NEPIEC/ UFG. 
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em especial os estudos Vázquez (1978), Vygotsky (1994, 2010, 2012) e seus 

interlocutores. 

Na terceira delineamos o perfil profissional e formativo dos (as) professores (as) 

participantes de nossa pesquisa, caracterizamos a Formação Continuada (FC) Educação 

Infantil, Infâncias e Arte. Para tanto estabelecemos um diálogo com as condições dos (as) 

professores (as) brasileiros (as) tendo como referência a legislação educacional e Plano 

Nacional de Educação (2014-2024), o Projeto e o Relatório Final do curso da FC, 

elaborado pela coordenação e equipe do NEPIEC (2013-2014 e 2014-2015), e, por fim, 

buscamos ampliar os canais de escuta dos professores-cursistas acerca da formação 

continuada supra citada, da concepção de educação estética, arte e prática educativa, por 

meio dos portfólios produzidos ao longo do curso e do questionário proposto. 

Na quarta seção nos propusemos a dar visibilidade e estabelecer um diálogo 

teórico-prático e metodológico entre as práticas educativas, que comtemplam o 

conhecimento e a vivência artística desenvolvida pelas professoras-cursistas do curso de 

Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte (2013-2015), e nossos aportes 

teóricos, destacando as seguintes temáticas e categorias: contextos de aprendizagens em 

arte: mediação, interação e afetividade; o desenho e a pintura: controle, liberdade e 

elaboração mediada e a brincadeira território imaginação, criação e vivência artística.  

Nas considerações finais, reafirmamos o conhecimento artístico e a educação 

estética como dimensões fundamentais para a formação da criança, portanto, um direito 

das crianças de até seis anos de idade. Além disso, apontamos um conjunto de ideias, 

informações e conceitos, que ressaltamos ao longo de nossas investigações, que 

subsidiam a defesa de nossa tese, buscando colaborar na ampliação de reflexões sobre a 

formação artística e estética como elementos fundantes da formação continuada dos 

professores que atuam na Educação infantil.  
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2. ESTÉTICA, ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL: DIÁLOGOS CONCEITUAIS 

E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

Portinari - Pula Carniça 22  Aula de voo - Mauro Iase23 

Nesta seção, abordamos os elementos conceituais que nortearam nossa pesquisa e 

nossos referenciais teóricos, a partir da revisão bibliográfica da produção do 

conhecimento no campo acadêmico (2010-2016), com vista a melhor compreender nosso 

objeto de estudo. A obra de arte de Candido Portinari, “Pula Carniça” e o poema de Mauro 

Iase, “Aula de voo”, refletem nossa intencionalidade, qual seja, a partir da leitura de 

Vázquez (1978), Vygotsky (1994; 2010; 2012), Snyders (1988) e outros, ampliar nossos 

horizontes, conhecer e reconhecer os caminhos já percorridos e, a partir deles, alçar voos. 

Assim, discorremos sobre a produção acadêmica e os nossos autores referenciais, 

compreendendo que a educação estética e a arte se constituem em um movimento 

histórico, permeado por tensões e desafios. São produções humanas, ricas em significados 

e sentidos que precisam ser democratizadas e constituir-se reconhecidamente como 

dimensão fundamental na formação humana. 

                                                           
22 Cândido Portinari um dos maiores artistas brasileiros do século XX – pintor, gravador, ilustrador e 

professor –nasceu em Brodowski em 30 de dezembro de 1903 e faleceu em 06 de fevereiro de 1962. Filho 

de imigrantes italianos, retratou a cultura, a infância, as mazelas e as questões sociais do Brasil. 
23 Mauro Luís Iasi é historiador, sociólogo, político, professor-adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ, 

pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Marxistas. É também poeta com diversos poemas 

publicados. 

 
[...] 

O conhecimento é assim... 

ri de si mesmo 

de suas certezas. 

É meta da forma 

metamorfose 

fluir no tempo que 

tanto cria como arrasa 

a nos mostrar que para o voo 

é preciso tanto casulo como asa. 
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2.1 A produção acadêmica e científica: interface Educação Infantil, Arte e Educação 

Estética  

 

Ao buscarmos a produção que relaciona a Educação Infantil e a Educação Estética 

pretendemos estabelecer uma interlocução com os trabalhos acadêmico-científicos a fim 

de ampliar o nosso campo de análise e interesse investigativo. Nosso diálogo se pautou 

na análise pontual dos trabalhos, apresentando suas características teórico-conceituais, 

proposições didático-metodológica, avanços e desafios. 

O trabalho de Luciana Santos (PUC/GO, 2015) nos apresentou um debate acerca 

da relação entre o habitus do professor e as experiências estéticas da criança no campo da 

arte, na Educação Infantil. A autora ancorou seu estudo no Materialismo Histórico 

Dialético e estabeleceu um diálogo interdisciplinar com os seguintes autores: Kant 

(1788), Schiller (1995), Vásquez (1999), Clifford Geertz (1989), Raymond Williams 

(2000), Bourdieu (2007; 2008), Benjamin (1987; 1994), Fischer (1983). O trabalho em 

referência destacou a importância da educação estética e da arte no contexto da Educação 

Infantil, considerando a primeira como um campo específico de apropriação da realidade, 

ligado à sensibilidade humana em permanente diálogo com as condições históricas, 

sociais e culturais. A arte é compreendida como um processo que permite o contato do 

ser humano consigo mesmo e com os outros, por meios das diferentes linguagens 

artísticas – desenho, pintura, escultura, teatro, música, cinema e literatura, entre outros – 

as quais permitem ao homem expressar e participar de seu contexto sociocultural. A 

autora referenda Martins, Picosque e Guerra (1998) ao afirmar que as pessoas se 

comunicam e se expressam não apenas por meio das palavras, mas por meio das 

linguagens artísticas, as quais nos permite conhecer vários povos, países, épocas, modos 

de vida, seus sentimentos e valores. 

O trabalho discute, à luz de Bourdieu, a noção de habitus, compreendendo-o como 

um marcador de classe, isto é, um conjunto de disposições que vai sendo incorporado 

pelos agentes sociais, conjunto de capitais (o cultural, o econômico, o simbólico), que 

interfere nas escolhas artísticas, culturais, gosto das pessoas e pode, no caso do trabalho 

com a Educação Infantil, limitar ou ampliar as experiências estéticas e artísticas das 

crianças. Santos (2015) utiliza, ainda, as obras de Walter Benjamin (1892-1940) e de 

Jorge Larossa (2002) para discutir o conceito de experiência. Os dois autores, em suas 

obras, defendem uso do termo experiência para se referirem à tomada de um 
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posicionamento diante dos acontecimentos, a experiência rica de tradição e a vivência 

como uma experiência pobre da modernidade. Portanto, nesse estudo, a autora defende a 

separação desses dois conceitos – experiência e vivência –, e sinaliza a transformação das 

chamadas vivências em experiências como um objetivo do campo educacional, visto que 

estas, conforme Benjamin e Larossa, são mais significativas.  

Em relação aos resultados da pesquisa, a autora destacou que há carência de uma 

formação cultural e específica sobre a arte e suas dimensões; fragilidade de uma matriz 

curricular que discuta a arte como campo de conhecimento; e a necessidade de ampliação 

dos referenciais culturais e da mudança de habitus dos professores.  

Em nossa pesquisa discutiremos o conceito de vivência, à luz do estudo Vygotsky, 

compreendendo-a não como uma atividade destituída de significado, mas como uma 

categoria importante e que contribui de forma significativa para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento infantil. Esse conceito nos permite compreender a 

dialética que se estabelece entre o papel do meio e do outro e a perspectiva pessoal do 

sujeito que aprende e se desenvolve. 

O trabalho de Uliana Pereira (UFES/2014) dialoga diretamente com nosso 

referencial teórico pois, verticaliza-se nos estudos de Vygotsky para pensar a educação 

estética e a arte na Educação Infantil. Pereira (2014) propõe-se a compreender como a 

experiência estética pode ser ampliada de modo a favorecer a expressão da criança, na 

Educação Infantil, por meio do contato e do convívio com a arte, em especial com as artes 

visuais, mediante a presença da artista plástica/ceramista e a professora Drª. Regina 

Rodrigues na instituição; visitas a espaços expositivos e vivência com o material 

plástico/argila. O aporte teórico utilizado pela autora é Vygotsky (1996; 1998; 2001; 

2009; 2010) e de Duarte Jr (2001; 2006). 

O trabalho dela objetivou identificar, com base nos estudos de Vygotsky (2003; 

2009), subsídios teórico-metodológicos para a organização de intervenções pedagógicas 

em arte na Educação Infantil. Para tanto, a autora desenvolveu pesquisa de caráter 

bibliográfico e de abordagem histórica, tendo como referencial a Teoria Histórico-

Cultural e o Materialismo Histórico Dialético. Ela nos apresenta, uma breve exposição 

dos aspectos históricos vivido por Vygotsky, discorre acerca da imaginação e da criação 

infantil e a relevância de ambas para o desenvolvimento da criança, assim como sobre os 

propósitos da educação estética e do ensino de arte na Educação Infantil.  

Destaca-se nesse estudo a verticalização da autora em duas obras vygotskyanas 

“Imaginação e Criação na Infância” (VIGOTSKI, 2009) e “Psicologia Pedagógica” 

(VIGOTSKI, 2003), as quais constatam que a memória e a imaginação são complexas 
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funções psicológicas superiores que, embora tenham suas especificidades, estão 

dialeticamente relacionadas com o processo de criação infantil. Ao refletir sobre a 

educação estética e a arte, estabelece um diálogo profícuo com o pensamento de Vygotsky 

com o intuito de fazer inferências acerca da prática educativa. Nesse sentido, ela destaca 

a necessidade de ampliar as experiências estéticas para além da realidade imediata da 

criança, visto que, para Vygotsky, a capacidade de criação e de imaginação está 

condicionada ao acúmulo de experiências significativas vivenciadas pelas crianças. 

Com base nesse estudo, depreende-se fazer necessário que as instituições de 

Educação Infantil ampliem, de forma consciente, o trabalho educativo por meio da 

organização da rotina escolar, da escolha de músicas, imagens, poesias e histórias; 

situações que requerem a organização do próprio trabalho pedagógico do professor, 

estudos e decisões coletivas, além da garantia de acesso dos professores à condições 

objetivas de trabalho que possibilitem a ampliação das práticas educativas vinculadas ao 

conhecimento estético e à arte, assim como uma formação docente amparada em estudos 

contínuos, em uma perspectiva de educação humanizadora.  

Pereira (2014) estabelece interlocução com Duarte Jr, no que concerne à educação 

estética e à arte, compreendidas como uma vivência na qual se fundem os processos de 

pensamento, os processos emocionais e perceptuais infantis. A vivência é considerada 

como um momento significativo para a educação dos sentidos, numa perspectiva de 

totalidade, isto é, um elemento de compreensão e comunicação com o mundo. Contudo, 

é preciso destacar que a associação entre Vygotsky e Duarte Jr requer um olhar mais 

cauteloso, visto que Duarte Jr. se apresenta, ao longo de sua trajetória, associado ao viés 

fenomenológico, seus estudos vinculam-se fortemente a educação dos sentidos. 

Esta pesquisa contribui para nosso estudo, na medida em que busca a ampliação 

do olhar para a interpretação da teoria vygostkyana em relação ao ato criativo na 

Educação Infantil e por defender a importância das instituições educativas estarem 

abertas à cidade pois, esta abertura provoca nas crianças a percepção de pertencimento 

aos espaços de cultura e lazer. 

O estudo Paulo Ferreira (UFA/2016) teve como objetivo refletir sobre o papel das 

interações sociais/ cultura de pares, na materialidade das produções visuais das crianças 

da Educação Infantil, em atividades ocorridas em um ateliê de artes plásticas. Em seu 

estudo, o autor utiliza os seguintes referenciais: a Sociologia da Infância – Corsaro (1992; 

2002; 2009; 2001), Sarmento (2008) e a Psicoetologia – Carvalho e Pedrosa (1996; 1999), 

Carvalho (2002, 2004 e 2016). O trabalho apresenta, também, forte influência da proposta 

educacional de Régio Emílio, Itália, em especial sobre a prática artística com crianças. 
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Ferreira (2016) traz duas posturas críticas relevantes sobre a sociedade capitalista 

moderna: a primeira se refere aos estudos de Istvan Mézáros (2008) acerca da natureza 

reprodutora do campo educacional, no que concerne à perpetuação das diferenças e da 

hierarquização social, e a segunda, com base nos estudos de Manuel Sarmento (2008), 

problematiza a invisibilidade das crianças na sociedade e nas escolas. 

No campo da Sociologia da Infância são abordados os conceitos de reprodução 

interpretativa e cultura de pares; Psicoetologia a interação, indissociabilidade entre as 

esferas sociocultural e biológica, criação de vínculos e cultura do grupo de brinquedos. 

Outro conceito importante trabalhado é o de imaginação como ampliação e intensificação 

da experiência cotidiana e como uma dimensão importante para a vida social (ZITTON, 

2015 e ZITTON CERCHIA, 2013). 

O trabalho de Ferreira (2016) tem o apoio das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo 

de Pesquisa Educação Infantil e Desenvolvimento Humano (GPEIDH), PPGE/UFAL, 

com foco na observação participante em oficinas/ateliê de artes plásticas. O ateliê é 

compreendido como um ambiente que promove conexões – cultura de pares – 

expressividade, liberdade e o protagonismo da criança, com o apoio do adulto. Foram 

utilizadas as seguintes dimensões de análise: vibração estética, familiarizar-se, rotinas 

culturais e imaginação. O autor defende em sua tese que as produções visuais são 

constitutivas da cultura infantil, por meio das interações sociais de pares, e que, portanto, 

é necessário desenvolvê-las em espaços pedagógicos adequados as suas exigências; as 

próprias crianças são agentes de seu desenvolvimento, de suas criações, apropriações e 

transmissões de cultura.  

É um trabalho relevante, na medida em que promove a inserção dos 

conhecimentos e das pesquisas gestadas no campo acadêmico, pelo grupo de pesquisa 

GPEIDH/UFAL, na comunidade educacional. A pesquisa promoveu uma intervenção 

significativa na instituição com a montagem de um ateliê de artes plásticas, fato que 

mobilizou toda a instituição, desde a disponibilização de espaço à participação das 

crianças. É preciso destacar a forte influência da prática escola novista no processo 

educativo proposto, embora não faça inferência direta aos estudos e às proposições dessa 

perspectiva educacional. Observamos no trabalho que a centralidade da ação do professor 

está na organização de ambientes de aprendizagem, disponibilização de materiais e na 

observação das crianças com olhos atentos, as quais são compreendidas com autoras, 

protagonista da sua própria aprendizagem. A centralidade do trabalho está no fazer 

artístico numa perspectiva experimental, não se discute arte como conhecimento que 
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possui uma “gramática” própria, historicidade, contextualização e apreciação, elementos 

que, a nosso ver, são fundamentais para a produção artística. 

Adélia Oliveira (UFES/2016) nos apresenta sua experiência como professora de 

arte na Educação Infantil no município de Vitória/ES; e sua pesquisa tem a seguinte 

questão norteadora: como a experiência do brincar, mediada pela imagem da obra de arte, 

potencializa a educação estética de crianças pequenas? A autora estabeleceu diálogo com 

os seguintes autores: Benjamin (1984; 1987), Barbosa (2014), Barbosa (2009), Schütz-

Foerste (2004); Duarte Jr (2001); Vygotsky (2004), Kramer (1996), Ferreira e Sarmento 

(2008) e Agamben (2005). Seu trabalho reflete o esforço didático pedagógico necessário 

aos profissionais de arte que assumem esta primeira etapa da educação básica, qual seja, 

construir caminhos para uma prática educativa significativa para formação estética das 

crianças. O trabalho centra-se na experiência didática de montar quebra-cabeça 

tridimensional composto por imagens de obras de arte, escolhidas com as crianças, dos 

autores Ivan Cruz e Ângela Gomes.  

Essa pesquisa dialoga com nosso trabalho na medida em que buscou proporcionar 

condições que favoreceram a experiência estética e novas formas de aprender e ensinar 

arte na Educação Infantil. Nesse sentido, o trabalho realizado por Oliveira (2016) reafirma 

a criança como ser histórico-social que constrói, nas relações e nas interações que 

estabelece com os outros, conhecimentos sobre si e sobre o mundo, ao mesmo tempo em 

que se apropria do conhecimento artístico e o (re) significa. Na pesquisa foi assumida 

uma perspectiva que nos é muito cara no campo educativo, em especial uma ação 

pedagógica intencional que envolve apresentar obras de arte às crianças, dialogar com 

elas, criar possibilidades de brincadeiras e interações. Outro elemento importante 

apresentado na dissertação refere-se à concepção de experiência estética defendidas por 

Fusari e Ferraz (1993) 

 
[...] Desde a infância, tanto as crianças como nós, professores, 

interagimos com as manifestações culturais de nossa ambiência e 

vamos aprendendo a demonstrar nosso prazer e gosto, por exemplo, por 

imagens, músicas, falas, movimentos, histórias, jogos e informações 

com os quais nos comunicamos com a vida cotidiana (por meio de 

conversas, livros ilustrados, feiras, exposições, rádio, televisão, discos, 

vídeos, revistas, cartazes, vitrines, ruas etc.). Gradativamente vamos 

dando formas às nossas maneiras de admirar, de gostar, de apreciar – e 

também de fazer – as diferentes manifestações culturais de nosso grupo 

social e, dentre elas, as obras de arte (FUSARI; FERRAZ, 1993, p. 16-

17). 

 

Destacamos também a tese de doutorado de Keyla Oliveira (UFG/2012), 

intitulada “A experiência estética na educação da infância: uma crítica no contexto da 
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indústria cultural”, a autora tomou como referencial a teoria crítica: Adorno (2001) – 

antiarte e dialética negativa –, o conceito de experiência de Benjamin (1994), Marcuse 

(1967), Pucci (2004), Loponte (2004), Nogueira (2009; 2011), Entel (2008) – beleza 

gótica –, entre outros. As questões que impulsionaram o trabalho foram: Qual o papel da 

arte e da estética na educação da infância? Que elementos poderiam ser trabalhados na 

educação escolar com vistas à experiência estética na Educação Infantil? O que a indústria 

cultural representa no campo da arte e como ela se infiltra nos planejamentos destinados 

à Educação Infantil? Em que sentidos a educação da infância pode avançar com relação 

à questão de gênero e de construção de uma linguagem estética? A criança pequena é 

capaz de participar de uma proposta de construção de uma leitura mais rica de imagens e 

de experiências estéticas? Como a beleza gótica24 pode favorecer reformulações 

qualitativas no desenvolvimento de um trabalho com a arte responsável, comprometido 

ou coerente com uma concepção de estética livre das amarras da indústria cultural para a 

infância? 

O estudo de Oliveira (2012) compreende a Educação Infantil como um espaço 

privilegiado para a ampliação da experiência estética, contudo, questiona acerca da 

experiência estética na atualidade, principalmente no que concerne à força da indústria 

cultural na transfiguração da arte e sua vinculação com o consumismo; a natureza 

recreativa, menor/inferior que a arte tem assumido; assim como sua aplicabilidade no 

desenvolvimento de destrezas no contexto educativo.  

A autora destaca que o ensino da arte nas instituições educativa tem recebido forte 

influência da cultura midiatizada e dos produtos que advêm dessa indústria; e que cabe 

aos professores à tarefa de se apropriarem de um arcabouço teórico que os possibilite uma 

leitura crítica da arte e um reordenamento didático voltado para a criação de experiências 

estéticas para as crianças que rompam com as amarras da indústria cultural. Nessa 

perspectiva, a pesquisadora propõe o acesso das crianças à arte gótica – Frida Kahlo, 

Maria Martins, Anita Malfatti, Diani Abis e Sônia Pim –, imagens de mulheres artistas, 

como uma possibilidade de ruptura, pelos(as) professores(as), com a compreensão 

ingênua de infância, e de construção de um caminho estético que potencialize o 

                                                           
24 Nas palavras da autora: [...] a beleza gótica sintetiza bem as alterações de nosso tempo. Mostra frescor 

com impurezas, é uma ação autêntica contra as concepções tradicionais da beleza, uma verdadeira dialética 

negativa, que revela imagens capazes de transitar, ao mesmo tempo, entre ingênuas, cruéis e irônicas, 

porque fazem pensar, questionar, mas não se desprendem de um prisma de certa magia, fantasia. A beleza 

gótica, como a caricatura, portaria certa harmonia dentro do disforme, obedeceria a um processo cuja 

produção inclui a criatividade bem como o revulsivo, o que fere a vista e provoca rechaço, mas que no 

instante do ver não parece pertencer à ordem do feio senão à do sublime (OLIVEIRA, 2012 p. 74). 
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desvelamento das contradições sociais, econômicos, culturais e de gênero presentes na 

sociedade contemporânea.  

Este trabalho é significativo para nosso estudo pois, dialoga com nossas 

inquietações diante das práticas artísticas desenvolvidas na Educação Infantil, e, embora 

nosso referencial não seja a teoria frankfurtiana, também nos preocupamos com a 

natureza imediatista, empobrecida, das experiências estéticas disponibilizadas às crianças 

e com as práticas reproduvistas/padronizadas/clichês, vinculados à indústria cultural. 

Assim, esse trabalho reafirma nossa intencionalidade de se colocar diante do desafio 

permanente de proporcionar às crianças uma experiência estética emancipatória, pautada 

na leitura crítica das obras de arte. 

Entre os trabalhos analisados, destaca-se também o de Monique Deheinzelin 

(USP/2013) que, em sua pesquisa de doutorado, discute a experiência estética à luz dos 

fundamentos da estética transcendental de Emmanuel Kant e da epistemologia genética 

de Jean Piaget. Sua questão norteadora versa sobre a gênese da pintura da criança, isto é, 

como a pintura é gerada e como esse sujeito gera conhecimento a partir do ato de pintar. 

Para tanto, a autora faz uso da experimentação do uso das cores primárias pelas crianças 

– cor, ritmo, coordenadores cognitivos e experiência estética – para inferir como o 

impulso estético orienta as ações sensório-motoras. Seu estudo estabelece parâmetros 

entre a pintura e a arte parietal nas cavernas de Lascaux e Chauvet.  

Esta pesquisa, embora apresente divergências conceituais com nosso referencial 

teórico – apoia-se na epistemologia genética piagetiana para compreender o 

desenvolvimento, em especial a motricidade na infância, se utiliza do método clínico para 

analisar a representação do mundo nas pinturas das crianças –, nos interessa porque 

desenvolve uma rica vivência didático-metodológica por meio da pintura, exploração de 

cores, geração de novas cores, produção de tons (uso da água/branco/preto), textura (uso 

da areia), pintura de observação, visitas a exposição e uso da internet como “caverna 

eletrônica”.  

Vinicius Stein (UEM/2014) desenvolveu uma pesquisa de caráter exploratório, 

bibliográfica e de abordagem histórica, com o objetivo identificar nos estudos de 

Vygotsky (2003; 2009), subsídios teórico-metodológicos para a organização de 

intervenções pedagógicas em arte na Educação Infantil, destacando a imaginação, a 

criação infantil e a educação estética. Ele ampara sua pesquisa na Teoria Histórico-

Cultural e no Materialismo Histórico Dialético e tem como questão central: “Como as 

elaborações da Teoria Histórico-Cultural, e particularmente os escritos de Vygotsky sobre 
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a criação na infância, podem contribuir para a organização do trabalho pedagógico com 

Arte na Educação Infantil?”.  

Stein (2014) retoma a origem do pensamento vygotskyano a partir dos estudos de 

Hobsbawn (1995), Kiblitsky (2002), Prestes (2012), Chaves (2011) e Makarenko (1888 

– 1939), estabelecendo um diálogo com a linguagem pictórica russa. Para este autor as 

linguagens artísticas foram afetadas pela Revolução de Outubro de 1917, mas que uma 

nova arte somente seria alcançada por meio da apropriação das conquistas técnicas e 

formais desenvolvidas historicamente, não por meio de sua rejeição. Stein (2014) discorre 

sobre a educação do novo homem, destacando os estudos de Krupskaia em defesa de uma 

educação que garantisse às crianças pré-escolares um desenvolvimento pleno, multilateral 

e harmonioso, em instituições educacionais gratuitas. 

Stein (2014) discorre sobre a influência do pensamento de John Dewey (1859-

1952) – ideário escolanovista – na Rússia, mas o faz a partir dos avanços dos estudos 

marxistas de Vygotsky, cujas críticas à escola nova enfatizavam que o método se 

relacionava aos interesses burgueses, ao predomínio do empirismo em detrimentos dos 

conhecimentos científicos, e que sua organização era centrada em estruturas temáticas e 

não em disciplinas globais, o que gerava conhecimentos fragmentados e a dispersão dos 

conhecimentos e de seu vínculo com a realidade. 

No que concerne à educação estética, à imaginação e à criação, Stein (2014) 

assevera as contribuições de Vygotsky (2003; 2009), destacando as seguintes afirmações 

do autor: a criação se expressa no comportamento humano por meio de duas atividades 

específicas: a reconstituidora ou reprodutiva e a combinatória ou criadora – o cérebro 

humano conserva e reproduz experiência e cria novos elementos dando origem a novas 

situações e comportamento; as imagens da fantasia são criadas considerando os elementos 

presentes na memória; a imaginação e a realidade estão interligadas de forma 

indissociável, visto que a imaginação se origina na realidade e constitui a base de toda a 

atividade criadora; a capacidade de criação das crianças está diretamente relacionada com 

a ampliação de suas experiências, sejam as vivenciadas por elas, seja pelo acesso a 

experiências historicamente realizadas; as emoções podem interferir na capacidade 

imaginativa/fantasia e essas podem estabelecer estados emocionais; as linguagens 

artísticas provocam novos estados de consciência, exercendo influência sobre a 

consciência pessoal e social; a arte transcende a realidade, constituindo-se como um 

produto complexo e multifacético. 

Ao discutir e problematizar a atividade artística na Educação Infantil, Stein 

(2014), alicerçado nos estudos de Chaves (2011) e Teplov (1991), afirma que o grande 
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desafio dos (as) professores (as) é desenvolver uma proposta de educação para as crianças 

que leve em consideração, ao mesmo tempo, as necessidades e os interesses das crianças, 

os valores culturais locais e a ampliação das experiências por meio do acesso à produção 

artístico e cultural da humanidade desenvolvida ao longo do tempo e em diferentes 

lugares. Stein (2014) critica as práticas artísticas vivenciadas no contexto educacional, 

centradas tanto em atividades mecânicas, quanto na visão espontaneísta. Para ele, ambas 

limitam a capacidade criadora da criança. 

Com vistas a superar esta realidade, Stein apresenta-nos o livro “Teoria Histórico-

Cultural e Formação de Professores: estudos e intervenções pedagógicas humanizadoras” 

(CHAVES, LIMA e FERRAREZE, 2012). Para Stein o trabalho educativo – “Caixa de 

Estudos e Pesquisa”, a “Caixa de Encantos e Vida”, as “Caixas que contam histórias” e 

os “Potes de histórias e aprendizagens”, presentes no livro – dialogam com o construto 

teórico de Vygotsky (2003, 2009) e podem inspirar, modificar e aperfeiçoar o trabalho 

educativo vinculado ao conhecimento artístico. Por fim, Stein (2014) afirma a 

importância da formação em nível de graduação como condição para a ampliação das 

questões referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças e à ampliação das 

licenciaturas voltadas para o ensino de arte. 

A dissertação desenvolvida por Stein (2014) representa um referencial importante, 

pois traça o perfil econômico, político e cultural do pensamento vygostkyano, 

contextualizando sua obra e vinculando-a ao pensamento marxista, no bojo da Revolução 

Russa de 1917. Há uma coerência téorico-conceitual importante na pesquisa de Stein 

(2014), desde a escolha dos autores com quem dialoga, até a busca de práticas educativas 

que privilegiam a arte por meio de imagens artísticas, livros, instrumentos musicais, 

figurinos, pincéis, tintas, danças, brinquedos, entre outros, que favoreçam a ampliação e 

o aprimoramento da imaginação e da criação das crianças no contexto educativo.  

A nosso ver é importante destacar que a formação inicial é condição primeira para 

ampliar teoricamente e metodologicamente o trabalho dos (as) professores (as) que atuam 

na Educação Infantil; mas é preciso também ampliar o acesso a cursos de Pós-Graduação, 

em nível de doutorado, mestrado e especialização em Educação Infantil e em educação 

estética e artística, abarcando suas diferentes manifestações expressivas, assim como 

cursos de Formação Continuada por meio de projetos interinstitucionais – Universidades 

Federais e Secretarias Municipais de Educação – que abarquem tanto as especificidades 

do trabalho educativo com crianças de até seis anos de idade, quanto o papel da arte na 

formação das crianças.  
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Ao pesquisarmos a produção que associava a Educação Infantil como a Arte, 

Educação Artística e Ensino de Arte encontramos a tese de doutorado de Adriana Caram 

(UFSC/2015): “Arte na Educação Infantil e o desenvolvimentos das funções psíquicas 

superiores”, cuja questão central era discutir qual o papel da arte na formação da criança 

na Educação Infantil. O referencial teórico adotado foi a perspectiva Histórico-Cultural, 

verticalizando seus estudos nas obras de Vygotsky. A autora referendou o conceito de 

arte como produção humana como um dos caminhos para a reflexão social, para a 

formação do senso estético e para a internalização social, visto que nascemos num mundo 

culturalmente produtivo e somos por ele influenciado. Outro aspecto significativo 

abordado na tese de Caram (2015) refere-se à relação entre a vivência artística e a 

promoção do desenvolvimento das funções psíquicas superiores das crianças – 

linguagem, escrita, cálculo, desenho, atenção voluntária, memória, lógica, imaginação e 

formação de conceitos. 

Este estudo se torna relevante na medida em que, do ponto de vista didático 

metodológico, procurou pensar práticas educativas para além das dificuldades materiais 

concretas (falta de materiais e espaços adequados, concepções de arte como uma prática 

que desorganiza, suja, faz barulho, formação limitada das professoras, entre outras), sem 

ignorá-las, compreendendo-as como marcas que restringem as práticas educativas que 

precisam ser superadas. Nessa direção, buscou na xilogravura, nas danças populares 

(Maracatu), na contação de histórias, na arte indígena e nas biografias de artistas plásticos 

(autorretrato) ampliar as práticas educativas e vivências artísticas das crianças.  

O trabalho de Euzânia Andrade (UNESP/2012) investigou a importância da arte 

na Educação Infantil, por meio da análise do discurso e das ações dos professores. Para 

tanto, utilizou ou seguintes autores: Ana Mae Barbosa (1991; 1995; 1997; 1998), Martins, 

Picosque e Guerra (1998), Eliot Eisner (1997) e Fusari e Ferraz (1992). A pesquisa 

evidenciou que a consciência da relevância da arte para a formação de sujeitos autônomos 

e criativos está presente no discurso dos professores, contudo, as práticas educativas 

observadas mostraram-se dissonantes com a concepção presente no discurso, o que 

caracteriza, para ela, uma ruptura entre teoria e prática, isto é, entre o discurso e a ação 

dos professores que participaram da pesquisa.  

Andrade (2012) questiona elementos importantes ainda arraigados no cotidiano 

das instituições educativas, como atividades artísticas centradas na utilização de modelos 

prontos que limitam a criatividade. A pesquisadora se apoia nos estudos de Ostrower 

(2010), sobre a criatividade para problematizar a força exercida pelas datas 

comemorativas do calendário sobre o ensino de arte e a ausência de espaços adequados 
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para as vivências artísticas, compreendendo ambas as questões como marcas que 

restringem as práticas educativas e que precisam ser superadas.  

A autora destaca ainda que as legislações e as normativas da Educação Infantil 

têm priorizado a vivência artística como uma dimensão importante no currículo escolar; 

contudo, a formação docente precisa ser ressignificada. Nessa direção, Andrade (2010) 

afirma que os cursos de formação continuada precisam fornecer elementos conceituais e 

vivências que possibilitem ampliar o trabalho de arte na escola, de forma a religá-lo à 

História, às teorias pedagógicas e à epistemologia científica para que possam ampliar seu 

olhar para os bens estéticos e artísticos. 

É importante destacar que a autora faz um importante movimento de investigação 

ao associar as pesquisas e sua participação no Grupo de Pesquisa em Educação Infantil 

(GPEI) – da FCLAR-Unesp /Araraquara-SP, com a realidade educacional concreta, em 

especial com os professores do Centros de Educação e Recreação (CER), na periferia da 

cidade. No seu trabalho, Andrade (2012) evidencia a preocupação com a democratização 

do conhecimento artístico em suas diferentes linguagens: gráfica, gestual, plástica, 

musical, corporal, oral, entre outras, compreendendo-as como imprescindíveis para que 

as crianças possam ampliar seus horizontes para o desenvolvimento do ato criativo.  

O trabalho de dissertação de Marcia Oliveira (UNESP/2016) apresenta a 

investigação sobre as representações sociais e as concepções dos professores sobre arte 

na infância e as implicações destas para a Educação Infantil de um Centro de Educação 

Infantil na cidade de São Paulo. Os principais teóricos que balizaram sua pesquisa foram 

Bourdieu e Passeron (2011), Lefevre e Lefreve (2012), Malaguzzi (1999), Moscovici 

(1978) e Jodelet (1989). Em seu corpo teórico, a autora discorre sobre o papel da arte, 

compreendendo-a como um “[...] potente território de aprendizagens, enunciado em 

especial como princípios nos quais devem ser pautadas as propostas pedagógicas: 

princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações” (OLIVEIRA, 2016, p.43).  

Oliveira (2016) apresenta uma crítica importante acerca da formação de 

professores, e esta crítica tem como eixo o conceito de “professor reflexivo”, proposto 

pelo norte-americano Schön, destacando, especialmente, o livro “Os professores e sua 

formação”, coordenado pelo professor português Antônio Nóvoa. A crítica dela remonta 

o significado complexo e histórico do campo educacional que, como produto do trabalho 

de seres humanos, encontra-se em constantes desafios políticos e sociais. Nesse sentido, 

ela destaca os seguintes pontos: os aspectos negativos da naturalização da reflexão como 

atributo próprio do ser humano, como um movimento teórico espontâneo, individual e 
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natural do trabalho docente; a supervalorização da experiência e do conhecimento tácito; 

a formação centrada na epistemologia da prática, isto é, o professor pesquisador de sua 

própria prática; e a ruptura com o aprofundamento teórico, (re) inaugurando um novo 

(neo) tecnicismo comprometido com os valores capitalistas, em especial com o discurso 

da competência.  

O trabalho empírico desenvolvido por Oliveira (2016) abarcou o levantamento 

das representações dos professores sobre a arte na infância, produção escrita e a análise 

das implicações dessas representações nas propostas de atividades para as crianças na 

creche (grupo focal). Constatou-se que os professores reconhecem a importância da arte 

na Educação Infantil e a relacionam com as seguintes categorias: materiais utilizados, 

manifestações culturais, atitudes e potencialidades das crianças. Contudo, as professoras 

apresentaram dúvidas em relação à condução das práticas artísticas que desenvolvem com 

as crianças e ainda destacaram a necessidade de superar a falta de formação específica.  

No estado de Goiás esta realidade não é diferente, os municípios goianos por nós 

pesquisados apresentam poucas instituições formadoras que promovam cursos de 

graduação, especializações e formação continuada voltada para o ensino arte e poucos 

espaços destinados à apreciação e vivência artística (museus, galarias de arte, cinemas, 

teatros, entre outros). Em relação à necessidade de formação e estudos e da possibilidade 

para participação dos profissionais em espetáculos artísticos, deparamos, em nossa 

investigação, com pouco investimento nessa área das Secretarias Municipais de Educação 

e uma jornada de trabalho que não permite aos profissionais, em função do cumprimento 

de dois turnos (matutino e vespertino), tempo livre para buscar essa formação específica.  

Samira Sten (UFES/2014) apresenta-nos uma questão interessante no que 

concerne ao cumprimento do artigo 26, §2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), Lei 9.394/96 – “O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica” –, em sua 

dissertação “Como se constitui o trabalho docente do professor de Arte mediado pelos 

processos formativos socioprofissionais no contexto da Educação Infantil no município 

de Serra/ES?”. Este trabalho se mostra importante na medida em que há um embate, em 

âmbito nacional, quanto ao cumprimento desse artigo na Educação Infantil. Embora esse 

não seja o foco de nossa pesquisa, registra-se que este será um enfrentamento necessário 

aos municípios goianos, tendo em vista a garantia de uma educação que respeite os 

princípios estéticos e artísticos desde a mais tenra idade. Nesse sentido afirma: 
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De fato, algumas situações já deveriam estar superadas, pois já 

avançaram nos documentos legais, entretanto muitas vezes permanece 

o não cumprimento dos marcos legais; essa morosidade persistente 

prejudica não só as crianças, mas, sobretudo, os professores regentes 

que continuam a assumir um papel de polivalentes; por isso se faz tão 

essencial pesquisas que se voltem ao professor de Arte na Educação 

Infantil, como forma de se consolidar essa premissa na LDB e em 

assegurar e garantir o espaço do professor de Arte na Educação Infantil 

(STEN, 2014, p. 44). 

 

A base teórica de Sten (2014) centrou-se na abordagem sócio-histórica de Lev. S. 

Vygotsky (1991; 1998; 2003; 2009), na Pedagogia de Paulo Freire (1992; 1995; 1996; 

1997; 2007), Antônio Nóvoa (1995; 2007) e Menga Lüdke (2012; 2014), para discutir os 

desafios do professor de arte na Educação Infantil além da formação e da 

profissionalização docente. Seu estudo compreende a criança como sujeito histórico-

social de direito, indivisível, cujas dimensões cognitiva, afetiva, motora, ética, estética, 

artística, linguística, entre outras, estejam articuladas de forma indissociável, e a 

Educação Infantil como um espaço que possibilite às crianças um processo de 

aprendizagem e de desenvolvimento que respeite às especificidades de cuidar e educar, e 

assegure o acesso aos bens culturais, sem optar por um modelo escolarizante, restrito à 

lógica do Ensino Fundamental.  

No que concerne à inserção e à atuação da professora de arte no contexto da 

Educação Infantil e à construção de sua autonomia, Sten (2014) reitera a compreensão da 

arte como uma área e do professor de arte como um profissional especializado de grande 

importância para a vivência estética, artística e criativa das crianças. Ela destaca a 

necessidade de superar questões hierárquicas entre os professores regentes (pedagogos) e 

os licenciados em arte; a necessidade de ampliação da formação continuada e do 

planejamento integrado desses profissionais nas instituições educativas. E, por fim, 

afirma que a plena integração do profissional de arte na Educação Infantil se encontra em 

processo de construção e se constitui um desafio permanente, isto é, um campo aberto 

para novas investigações. 

Sten (2014) apresenta uma abordagem eclética em seu trabalho, ao associar a 

perspectiva sócio histórica de base vygotskyana e a Pedagogia de Paulo Freire, aos 

estudos de Antônio Nóvoa e Menga Lüdke, visto que para os primeiros o materialismo 

histórico dialético exige uma postura radical frente à produção do conhecimento, o estudo 

e o campo teórico, e os dois últimos apresentam uma leitura vinculada ao pensamento de 

Dewey (1859-1952), pensador norte-americano, fortemente influenciado pelo 

positivismo, que desenvolveu uma corrente filosófica conhecida como 

pragmatismo/instrumentalismo. Conforme Nóvoa (2008): “A formação dos professores 
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continua hoje muito prisioneira de modelos tradicionais, de modelos teóricos muito 

formais, que dão pouca importância a essa prática e à sua reflexão. Este é um enorme 

desafio para a profissão, se quisermos aprender a fazer de outro modo” (p. 8). Tal 

perspectiva tem levado à supremacia da prática e a aversão da teoria, isto é, o estudo da 

prática educativa centrada em si mesma.  

Denise Nalini (USP/2015) apresenta em sua pesquisa de doutorado uma reflexão 

didático-pedagógica relevante, tendo em vista que amplia e promove inovações no campo 

das práticas educativas. Sua tese discorre acerca das seguintes problemáticas: “Por que 

trazer para as creches as questões da arte contemporânea? Esses modos de fazer e de 

pensar a arte podem afetar os professores e contribuir para a criação de novos campos de 

experiências para as crianças?”. Seu estudo objetivou compreender como os professores 

de duas creches de São Paulo vivenciaram a formação continuada em arte contemporânea 

e transformaram as suas práticas de ensino de artes com as crianças de 0 a 3 anos idade. 

Destacamos a importância desse trabalho, no que concerne à ampliação do repertório 

artístico-cultural e pedagógico dos professores, por meio das provocações advindas das 

obras de artistas contemporâneos como Amélia Toledo, Hélio Oiticica, Antony Gormley, 

Olafur Eliasson, Ligia Pape, Lygia Clarck e tantos outros. O fazer, o apreciar e o 

contextualizar da arte na contemporaneidade permitiu que os professores ampliassem 

progressivamente seu olhar sobre as crianças, assim como sobre novos contextos, espaços 

significativos, interações, jogos, brincadeiras, materiais inusitados para experimentação 

das crianças.  

Contudo, é importante esclarecer que o referencial teórico adotado por Nalini 

(2015) possui bases epistemológicas que se contrapõem ao nosso, a saber: Archer (2008), 

Duve (2012), Favaretto (2008), Rancière (2003), Matos (2009), Vygotsky (1989), Piaget 

(1987) e Winnicott (1975), Alarcão (1999), Schön (2000), Freire (1983), Weiss (1999) e 

Formosinho (2009). Essa perspectiva eclética, a nosso ver, reflete um campo teórico 

fragilizado. Em especial, destacamos nossa posição contrária à justaposição entre 

Vygotsky e Piaget, tendo em vista que estes autores se contrapõem no que concerne ao 

processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil; quanto a Schön e Freire, 

ressaltamos que possuem perspectivas diferenciadas sobre o processo de formação de 

professores, o primeiro defende uma abordagem mais pragmática – professor reflexivo – 

e o segundo, a formação como um ato político, uma tomada de consciência crítica que 

implica um desvelamento da realidade e a tomada de posição frente à sociedade 

capitalista. 
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A dissertação de Luana Weissbock (UNICENTRO/2014) objetivou conhecer e 

compreender quais são e como ocorrem as práticas pedagógicas com a arte desenvolvidas 

na Educação Infantil, em Guarapuava/Paraná. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, um estudo de caso. Seu estudo teve como base teórica os seguintes autores: 

Vygotsky (2009), Pontes (2001), Ostetto (2011; 2012), Martins (2006), Guimarães, 

Nunes e Leite (1999), Trierweillwe (2011), os Estudos Culturais, entre outros. A pesquisa 

identificou  

 

[...] um triste cenário na educação infantil, incluindo-se a quase 

inexistência da arte nas atividades vivenciadas. A arte enquanto 

contemplação e criação, criatividade e imaginação não é conhecida nem 

praticada no cotidiano do trabalho com os pequenos. Em uma rotina 

fragmentada, estanque e dirigida, professoras e crianças debatem-se 

para passar o tempo, “mostrar trabalho” e, principalmente, disciplinar, 

controlar. O controle do corpo é acompanhado pela limitação da mente, 

com atividades repetitivas, sem significado e com a mínima 

participação das crianças (WEISSBOCK, 2014, p. 68). 

 

Essa realidade desvelada pelo trabalho de Weissbock (2014), infelizmente não 

tem sido vivenciada apenas em Guarapuava/Paraná, o estado de Goiás, em especial, vem 

passando por um processo de escolarização crescente com as crianças de 4 a 5 anos de 

idade, tal perspectiva se revela como um grande desafio a ser enfrentado e questionado 

em nosso estado também. Nesse sentido, o trabalho se torna relevante na medida em que 

desvela a naturalização de práticas educativas estandardizadas, disciplinadoras, que 

limitam a imaginação e a capacidade criativa das crianças, na contramão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/2009 e dos avanços conceituais e 

teóricos apresentado pela autora.  

É importante ressaltar que Weissbock (2014) apresenta suas críticas, mas também 

propõe aos professores caminhos para a superação dessa realidade. Seus estudos teóricos, 

em especial seu diálogo com Vygotsky (2009), sinalizam a utilização dos jogos, das 

brincadeiras e das atividades lúdicas como um dos caminhos para a aproximação das 

crianças com as linguagens artísticas, isto é, brincar com a arte explorando suportes, 

instrumentos, imagens, sons, expressões corporais.  

O trabalho de Lourides Francisconi (UNP/2016) revela o percurso da história de 

vida de uma professora que se torna pesquisadora, num movimento dinâmico e dialético 

entre teoria e prática, caracterizando-se como um estudo etnográfico e autobiográfico: 

pessoal, formativo e profissional. Partiu-se da premissa de que o ensino da arte na 

Educação Infantil deve estabelecer interfaces entre áreas da psicologia e da filosofia, com 

vistas a maior compreensão dos processos de desenvolvimento e aprendizagem por meio 
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de experiências estéticas e estéticas. Sua pesquisa, de Matriz Histórico-Cultural, teve 

como fundamento os estudos teóricos de Lev S.Vygotsky (1998; 2001; 2003; 2009), 

Reuven Feuerstein (apud GOMES, 2002; MEYER e GARCIA, 2007) e Paulo Freire 

(Teoria da Relação Dialógica). O objetivo de seu estudo foi o de estabelecer um diálogo 

entre o ensino da arte na Educação Infantil à luz da matriz Histórico-Cultural. 

O estudo apresenta contribuições significativas para se pensar a arte na Educação 

Infantil, em especial, no que concerne às experiências desenvolvidas com as crianças, 

envolvendo a exploração sensível, a coleta de materiais, a expressão bi e tridimensional, 

gravuras e experimentações pictográficas, e ao trabalho de formação de professores 

desenvolvido pela pesquisadora, referenciado na abordagem triangular de Ana Mae 

Barbosa e no método de leitura de imagem de Robert Willian Ott. 

É importante destacar o diálogo que a autora estabelece Paulo Freire acerca do 

papel da educação na formação humana, com vistas a consolidar a vinculação do campo 

educacional com a formação estética e artística: 

 

[...] a educação não pode ser pensada como uma experiência fria, sem 

alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos e os sonhos 

devessem ser reprimidos em uma espécie de ditadura racionalista. Nem 

tão pouco jamais compreendi a prática educativa como uma experiência 

a que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual 

(FREIRE, 1996, p. 145-146) [...] como professor devo saber, que, sem 

a curiosidade que me move; que me inquieta e que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino (FRANCISCONI, 2016, p. 85). 

 

Contudo, é preciso destacar que seu estudo apresenta conflitos no campo teórico, 

pois, ao mesmo tempo em que se denomina Histórico-Cultural, dialoga com Marx (1984), 

Vygotsky (1998; 2001; 2003; 2009), Paulo Freire (1996), Dewey (2010) e Gardner 

(1999), sem fazer as devidas distinções epistemológicas. A pesquisa também não deixa 

claro os limites das experiências estéticas em relação às experiências estéticas, 

constituídas na relação com o outro e com a produção cultural acumulada.  

Rita Laforet (UFP/2015), ao elaborar sua dissertação de mestrado em Arte Visual, 

compartilha seu diário de bordo, isto é, suas táticas e proposições artísticas, baseadas em 

reflexões acadêmicas. A autora toma como referenciais autores como Cunha (2007), 

Reichter (2008), Martins (1998), Buoro (2003), Duarte Jr (2013), entre outros. No seu 

trabalho, por meio do “Projeto Pequenos Pintores, Grandes Artistas”, ela objetivou 

provocar nas crianças da Educação Infantil a descoberta da expressividade, da capacidade 

de criar, de partilhar descobertas e preferências delas, isto é, possibilitar à criança se tornar 

sujeito (sensível e racional), ao mesmo tempo em que se buscou promover o processo de 
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letramento e alfabetização através de brincadeiras, de jogos simbólicos, de histórias e da 

arte. 

O trabalho de Laforet (2015) vai tecendo uma teia entre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pela professora/pesquisadora e seu referencial teórico, enveredando e 

transformando o cotidiano. Nesse enveredamento, obras e artistas foram apresentados 

(Picasso, Tarsila do Amaral, Gustavo Rosa, Portinari, Renoir, Romero Brito); realizaram-

se momentos de pinturas individuais e coletivas; efetivou-se a participação da família; 

ocorreram visitas a museus, galerias, exposições, brincadeiras, feijoada, e trabalharam 

com letras, palavras, conhecimento de mundo, cultura local e histórias. Nesse contexto, 

concordamos com a autora, ao destacar do texto de Richter (2004) a seguinte citação: 

“metodologias se criam a partir de paixões e reflexões, concepções que vão se alicerçando 

no fazer e pensar o feito, o não feito e o possível de ser feito. Não existe um caminho, 

existem múltiplos percursos que se tornam singulares” (p. 10). É importante ressaltar que 

a formação em nível de Mestrado em Artes Visuais, realizado pela 

professora/pesquisadora e o acesso às leituras da área de arte, ampliaram não só sua 

prática pedagógica, mas seu próprio horizonte formativo. 

O estudo de Maria Carvalho (PUC-SP/2010) investiga as práticas pedagógicas de 

três professoras que atuam na Educação Infantil na rede pública em São Paulo. Seu estudo 

tem como base teórica a escola de Frankfurt – Adorno, W. Benjamin e Marcuse – e são 

discutidos os conceitos de emancipação, formação e pseudoformação, experiência 

narrativa e indústria cultural. A autora tece uma importante reflexão acerca do campo 

educacional e da prática educativa na Educação Infantil. Para ela, a educação das massas 

populares sempre teve a marca dos ideais estéticos e ideológicos da classe dominante, 

nessa perspectiva, a formação estética e a arte se encontram vinculadas aos interesses da 

indústria cultural, logo, a padronização dos gostos e dos interesses se dão em função do 

consumismo instituído pela sociedade industrial.  

Discorre, ainda, sobre o uso exacerbado da tecnologia na atualidade, o que está 

em consonância com a teoria crítica que atribui à tecnologia a capacidade de destruir a 

experiência estética e poética, na medida em que estabelece uma espécie de culto a própria 

técnica, que tem cerceado a dimensão imaginativa do homem, por meio da reprodução 

em massa das obras de arte retirando-lhe a aura e seu valor como herança cultural. 

A partir desse referencial, a autora estabelece críticas às práticas educativas 

desenvolvidas nas instituições de Educação Infantil, pesquisadas, quais sejam: o uso de 

material didático pronto e de tarefas homogeneizadas; uso de CD´s, Filmes, histórias e 

TV de forma massificada e padronizada; fragmentação da prática pedagógica 
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(recreacionista e professor de conteúdo); métodos e práticas não diretivas 

(espontaneísmo) e, por fim, a utilização da arte numa perspectiva utilitária, sem tempo 

para contemplação ou estranhamento.  

Para Carvalho (2010) a alternativa a esta realidade seria superar o paradigma da 

eficiência, da velocidade, da precisão e do alto desempenho engendrado no campo 

educacional, tendo em vista novas formas de intervenção do professor a partir do próprio 

enriquecimento formativo e da superação da pseudoformação; compreensão de currículo 

aberto, em constante movimento e transformação e a ampliação do estímulo ao processo 

criativo, tendo a narrativa como promotora do fluxo da imaginação. Este trabalho compõe 

o grupo de pesquisas por nós selecionadas, por apresentar, de forma coerente com seu 

referencial teórico, uma importante análise crítica do processo de massificação, 

padronização e fragmentação das práticas pedagógicas nas instituições de Educação 

Infantil. 

Ressaltamos, através dessa pesquisa bibliográfica, que o conhecimento produzido 

acerca do ensino da arte apresenta a ideia de complementação teórica entre os autores 

como Marx (1984), Vygotsky (1998; 2001; 2003; 2009), Paulo Freire (1996), Dewey 

(2010), Gardner (1999), Schön (2000), Piaget (1987) e Winnicott (1975), Alarcão (1999) 

e Nóvoa (2008), sem que haja preocupação com suas bases epistemológicas ou reservas 

quanto suas especificidades no que concerne à concepção de homem, de aprendizagem e 

desenvolvimento humano, de sociedade e de educação. O mesmo acontece quando 

observamos os autores que tratam especificamente da arte enquanto área de 

conhecimento, autores como Cunha (2007), Reichter (2008), Martins (1998), Buoro 

(2003), Duarte Jr (2013), Pontes (2001), Ostetto (2011; 2012), Martins (2006), 

Guimarães, Nunes e Leite (1999), Trierweillwe (2011), Barbosa (2009,2014), Ostrower 

(2010), Fusari e Ferraz (1993), Martins, Picosque e Guerra (1998) que são apresentados 

nos textos, sem especificar suas diferentes matrizes teóricas. Nesse leque de autores, 

constatamos desde concepções naturalizantes e subjetivistas da arte a concepções que 

compreendem a arte como produção histórica, cultural e criativa da humanidade.  

No que tange ao trabalho educativo com as crianças pequenas, a pesquisa 

bibliográfica realizada via CAPES e IBICT evidenciou uma preocupação crescente com 

os trabalhos que vêm se materializando no cotidiano educativo das instituições de 

Educação Infantil, em especial com a instrumentalização do ensino da arte no contexto 

educacional, por meio do uso de material didático pronto, tarefas homogeneizadas que 

disciplinam e controlam o corpo e a mente; ausência de contextualização da produção 

artística, de tempo para apreciação e de acesso a artistas de diferentes culturas, sem 
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hierarquização; e a presença de práticas pedagógicas espontaneístas. No entanto, por 

outro lado, a pesquisa também revelou práticas educativas que abrangem o acesso a 

artistas, produções artísticas, destacando a arte parietal nas cavernas de Lascoux e 

Chauvet, a arte Gótica, destacando a produção artística de Frita Kahlo, Maria Martins, 

Anita Malfatti, Diani Abis e Sônia Pim; e a arte contemporânea representada por Amélia 

Toledo, Hélio Oiticica, Ligia Pape, Lygia Clarck, entre outros; inserção em espaços 

culturais (museu, galeria, ateliês, cinemas e outros); vivência de diferentes manifestações 

da cultura popular, sejam elas arte indígenas, danças populares como o maracatu entre 

outros; utilizando-se, para tanto, dos jogos, das brincadeiras e das atividades lúdicas como 

via de acesso para estabelecer uma relação de aproximação e diálogo entre o universo 

infantil e as diferentes linguagens artísticas. 

É importante destacar que muitas pesquisas apresentaram os estudos de Vygostsky 

acerca do conhecimento estético e artístico e da função imaginação e criatividade no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil. As crescentes pesquisas que 

abarcam as contribuições de Vygotsky (1994, 2010, 2012), reafirmam a importância 

desse autor para a constituição de novas perspectivas para se compreender o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento humano, reafirmando o meio sociocultural e o outro 

como mediadores fundamentais na constituição das funções psicológicas superiores, 

tipicamente humanas; o papel da educação como prática social responsável por 

democratizar e ampliar os processos de apropriação e ressignificação dos conhecimentos 

produzidos pelo homem, e, mais especificamente, o lugar da arte, da educação estética, 

imaginação e criatividade na formação integral, multifacética, humanizadora e sensível 

da criança/indivíduo.  

 

2.2  Estética e Arte: tecendo fios conceituais 

 

Iniciamos este debate apresentando, à luz das ideias de Adolfo Vázquez (1978), 

com os princípios fundantes das ideias de Marx sobre as dimensões estéticas e artísticas. 

Ressaltamos que não nos furtaremos a recorrer ao próprio Marx nesse diálogo, contudo, 

optamos por iniciar com as contribuições de Vásquez (1978) pois, este autor em sua obra 

“As Ideias Estéticas de Marx”, analisa e sintetiza os escritos de Marx acerca da estética e 

da arte compreendendo-as como criação, expressão, meio de objetivação e afirmação do 

homem, vinculando-a a sua natureza histórica e social.  

Na perspectiva Marx (2008), o trabalho em sua dimensão ontológica é uma 

atividade associada a todas as esferas da vida social, política, cultural, estética, ética, de 
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lazer. Concebe-se, portanto, que estas encontram-se interligadas de tal forma que o 

trabalho permeia todo o ser humano, é condição da vida em sociedade, não apenas no 

plano econômico, mas também no âmbito da cultura, da arte, da linguagem, dos símbolos, 

entre outros. Como categoria central, o trabalho é fundamental para entender o 

desenvolvimento histórico e cultural do ser humano, à medida que é um ato de autocriação 

humana, resultado de suas faculdades psíquicas e físicas. Envolvido nessa atividade, o ser 

humano desenvolve o seu psiquismo, sua consciência; humaniza-se; transforma a 

natureza e produz cultura; constrói e escreve coletivamente a sua história e seus 

projetos/ideais futuros. 

Os estudos de Marx (2008) apontam não apenas para o homem25 como produtor 

de objetos ou produtos materiais vinculados às necessidades de sua vida imediata, mas 

também um homem que produz arte, que possui uma dimensão estética. Para o 

pensamento marxista, a dimensão estética integra o homem pois, sendo o homem um ser 

da práxis – ativo, produtor, transformador, criador – capaz de transformar a natureza e 

criar um mundo segundo suas necessidades e interesses, também produz conforme seu 

gosto e ideal de belo e de seu oposto, forjados ao longo da história para satisfazer 

necessidades outras. 

Para Marx (2008), a criação e o gozo estético vinculam-se necessariamente à 

passagem do reino das necessidades para o da liberdade; todavia, vale esclarecer que o 

homem continua a viver sobre o domínio da necessidade, visto que quanto mais se torna 

humano mais se torna necessitado, isto é, ele amplia seu leque de necessidades. Estas 

podem estar vinculadas à natureza ou vinculadas às necessidades que vão se constituindo 

ao longo de seu percurso social como, por exemplo, a necessidade estética. Conforme 

Vázquez (1978, p. 56): 

 

Na relação estética, o homem satisfaz a necessidade de expressão e 

afirmação que não pode satisfazer, ou que só satisfaz de modo limitado, 

em outras relações com o mundo. Na criação artística, ou relação 

estética criadora do homem com a realidade, o subjetivo se torna 

objetivo (objeto), e o objeto se torna sujeito, mas um sujeito cuja 

expressão já objetivada não só supera o marco da subjetividade, 

sobrevivendo a seu criador, como pode ser compartilhada, quando já 

fixada no objeto, por outros sujeitos. 

 

Nesse sentido, compreende-se que a consciência estética é construída histórica e 

socialmente, na relação com o outro e com os objetos. O objeto estético só existe em 

função do homem e de seu processo de humanização. Nessa perspectiva, os valores 

                                                           
25 O termo homem é usado para designar a espécie humana – mulheres, homens, crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos.  
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estéticos não são universais, mas produto histórico objetivado nas relações entre os 

homens, portanto a dimensão estética e arte são fundamentais para expressão e 

objetivação humana.  

Os estudos da obra de Marx (2011) acerca do valor da mercadoria nos permitiram, 

como afirma Vázquez (1978), pensar o valor estético como uma realidade peculiar, 

vinculado diretamente a indivíduos, grupos ou comunidades humanas que percebem, 

julgam e valoram os objetos. É na relação entre sujeito e objeto, na medida em que o 

objeto representa e afirma o homem como criador que a valoração estética se materializa. 

Conforme, Vázquez (1978, p. 102): “o valor estético não é, portanto, uma propriedade ou 

qualidade que os objetos possuem por si mesmos, mas algo que adquirem na sociedade 

humana e graças à existência social do homem como ser criador”. 

Pode-se de dizer que a consciência da qualidade do objeto, acompanhada de sua 

apreciação – sobretudo nas situações de prazer e satisfação – possibilitou as condições 

necessária para se construir e ampliar a dimensão estética do homem e sua produção 

artística. Nesse movimento, o objeto pôde separar-se de sua função meramente utilitária. 

Nas palavras de Vázquez (1978, p. 85): 

 

A sensibilidade estética surge nesse processo de afirmação do humano. 

O sentido estético aparece quando a sensibilidade humana se 

enriqueceu a tal ponto que o objeto é, primária e essencialmente, 

realidade humana, “realidade das forças essenciais humanas”. As 

qualidades dos objetos são percebidas como qualidades estéticas 

quando são captadas sem uma significação utilitária direta, ou seja, 

como expressão do próprio homem. A criação artística e, em geral, a 

relação estética com as coisas é fruto de toda a história da humanidade, 

e por sua vez, é uma das formas mais elevadas de afirmação do homem 

no mundo objetivo. 

 

Desse modo, a dimensão estética e a arte como expressões humanas estão muito 

além de uma mera cópia da realidade. Refletem o próprio artista, sua época, sua classe; 

inter-relacionam de um modo muito particular subjetividade e objetividade, visto que 

artista e obra podem potencialmente superar as limitações/imposições objetiva e 

ideológicas de seu tempo. Portanto, não se pode reduzir a criação humana – estética e 

artística – a um jogo conceitual concreto. A natureza artística traz em si a experimentação 

como terreno fértil que permite a contradição, a diversidade, o inusitado, premissas 

básicas para se capturar a riqueza e o movimento do real, do eu, do outro, da sociedade, 

da expressão, dos sentimentos, entre outros. Dessa ótica, Vázquez (1978, p. 27) afirma 

que  
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A obra de arte supera assim o húmus histórico-social que a fez nascer. 

Por sua origem de classe, por seu caráter ideológico, a arte é a expressão 

do dilaceramento ou divisão social da humanidade; mas por sua 

capacidade de estender uma ponte entre os homens através da época e 

das sociedades de classe, a arte revela uma vocação de universalidade, 

e prefigura, de certo modo, o destino universal humano que só chegará 

à realização efetivamente numa nova sociedade, mediante a abolição 

dos particularismos – materiais e ideológicos – de classe. Assim como 

a arte grega sobrevive hoje à ideologia escravista de seu tempo, também 

a arte de nosso tempo sobreviverá à sua ideologia. 

 

Em síntese, podemos dizer que a arte é produto do homem, embora ele se encontre 

historicamente situado e condicionado, é preciso ter claro que a relação entre arte e 

realidade não pode ser levada a extremos pois, o produto artístico apresenta-se como um 

testemunho/uma perspectiva da realidade, dos sonhos, dos desejos, dos ideais que estão 

em constante movimento, constituindo-se por um processo complexo e contraditório. 

Desse modo, não se pode limitar o alcance da arte há uma única visão, nem tampouco 

colocá-las numa perspectiva idealista, abstrata e atemporal.  

Os estudos de Marx (2011) apontam para o caráter cognoscitivo da arte, sendo ela 

considerada por eles como um meio de conhecer a presença do humano. A arte busca 

capturar de forma material e imaterial a essência humana, isto é, interessa-lhe os homens 

concretos, vivos, atravessados pelas riquezas de suas determinações, emoções, ideias e 

ideais. Assim, a arte, como ato criativo essencialmente humano, é conhecimento “na 

medida em que é criação. Tão-somente assim pode servir à verdade e descobrir aspectos 

essenciais da realidade humana” (VÁZQUEZ, 1978, p. 36). 

Por certo, é importante ainda esclarecer que arte não apenas reflete o real, mas ela 

pode criar ou contribuir para uma nova realidade. O homem, como criador, encontra-se 

presenciado e objetivado em todo produto artístico, seja ele um produto com 

características realista, abstrata, surrealista, contemporânea, entre outras. Nesse caso, é 

possível afirmar que a arte e o artista não negam o mundo real, mas também não se curvam 

diante dele de forma fechada, subjugada, mas como uma síntese superior, uma 

transfiguração. Como dimensão do poder criador do homem, a arte tem a função de 

ampliar e enriquecer e humanizar o próprio homem através de seu trabalho criativo. Nas 

palavras de Vázquez (1978, p. 49): 

 

Os que reduzem o artístico ao ideológico perdem de vista sua dimensão 

essencial, criadora; os que vêem nele apenas uma forma de reflexo da 

realidade esquecem mais ainda este plano fundamental, isto é, 

esquecem que o produto artístico é uma nova realidade que testemunha, 

antes de mais nada, a presença do homem como ser criador. 
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Outra marca da arte é que ela se constitui uma esfera essencial da vida humana, à 

medida que possibilita ao homem e a mulher organizarem-se e estruturarem-se. Para 

tanto, exige uma atitude de aproximação e distanciamento do real, movimento no qual se 

eleva, transforma a realidade humanizando-a, ao mesmo tempo em que seus produtos 

artísticos satisfazem sua necessidade de humanização e de compreensão do mundo.  

Conforme os estudos de Marx (2011), a arte e o trabalho possuem uma ligação 

com a essência humana, no trabalho e na arte o homem produz objetos que o representa, 

que falam dele, com ele e por ele. Então, trabalho e arte estão interligados, sendo o 

trabalho condição primeira para o aparecimento da arte; o trabalho como atividade 

consciente possibilitou a relação estética do homem com suas criações/objetos/produtos 

e a criação artística. O aprimoramento dos objetos de forma a cumprir melhor sua função, 

qualidade e eficácia e o prazer em contemplá-los foram essenciais para assegurar a 

passagem do trabalho à arte. 

Entende-se que a arte é expressão da individualidade do homem no seu “devir”, 

mas uma individualidade concreta, concebida nas relações sociais. Consequentemente, 

ela é fenômeno social, construído a muitas mãos ao longo da história, caracterizando um 

traço de união entre o criador e os demais membros da sociedade que, com sua carga 

emocional, racional e ideológica, atravessa artista e obra, estabelecendo um meio de 

comunicação. Portanto, a arte sempre será permeável à sociedade e ao mesmo tempo a 

movimenta, num processo dialético e dialógico. Pode a partir disso representar o caos ou 

a harmonia, protesto, rebelião ou afirmação, fuga, evasão ou encontro, libertação ou 

alienação. Por meio da arte, o artista se universaliza e objetiva, tem a possibilidade de 

construir novos caminhos. Porém, pode também, opostamente, ser expressão banal da 

sociedade e dos seres humanos, enquanto “coisa” massificar-se e degradar aquilo que 

representa e expressa. 

Ao retomar os Manuscritos Econômicos-Filosóficos (2008), acerca da 

propriedade privada, Marx discute o homem concreto, imerso nas condições históricas 

econômicas da sociedade capitalista que o aliena e mutila, Refém do capital, nega a si 

mesmo e o outro; nesse contexto de perda do humano, a dimensão estética e a arte podem 

se apresentar como um verdadeiro refúgio da essência do homem e da atividade criadora. 

Contudo, esse autor adverte que mesmo a arte pode recair sob lei geral da produção – 

flutuação da oferta e procura – e torna-se mercadoria. Subjugados às exigências da 

produção, o artista e obra não se reconhecem mais, há uma necessidade exterior, alheia, 

que impõe ao artista uma padronização/normatização do processo de criação. O artista, 

então, deixa de ser livre e sua obra torna-se um produto que lhe é estranho, perdendo 
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assim sua essência, qual seria expressar e afirmar-se no mundo. É importante destacar 

dessa assertiva que a arte possui uma natureza criativa e alienada/estranhada, podendo 

tornar-se fonte de riqueza e autonomia e/ou alienação.  

Nessa perspectiva, o destino da arte e do trabalho criador, enquanto atividades 

humanas que reinventam a vida e o próprio homem e possibilitam novos meios de 

expressão e objetivação, capazes de resistir à coisificação da existência humana imposta 

pelo capital, encontra-se ligado à emancipação econômica e social e à reconquista da 

verdadeira riqueza humana, que preserva a diversidade e o dinamismo do homem, de sua 

trajetória histórica e social, suas emoções, ideais, conceitos, domínio técnico e filosófico. 

 

2.3  Contribuições da educação estética e da arte para a formação humana  

 

Como assinalamos anteriormente em nosso texto, a educação estética26 e a arte 

fazem parte da vida do homem, de sua cultura e de sua organização social. É um fator 

essencial no processo de humanização; constituindo-se como um dos meios pelos quais 

o homem interage com o mundo em que vive, constrói conhecimento, responde e/ou 

elabora novos questionamento sobre si e outro, ordena, significa a vida e a consciência 

de existir. Por meio da vivência estética e da criação artística o homem constrói e (re) 

constrói o percurso da história humana, produz artefatos, músicas, filmes, pinturas, 

danças, peças teatrais, entre outros que expressam as representações imaginárias das 

diferentes culturas. 

 

Por meio da relação estética o indivíduo não somente conhece 

determinados aspectos de uma realidade particular, como também reage 

com expressividade em relação a ela. Utilizando de diferentes meios e 

instrumentos, de sistemas de linguagem e representações, as pessoas 

interagem socialmente intermediadas por falas, gestos, sons, cores, 

grafismos, enfim, por diferentes possibilidades expressivas que 

permitem exteriorizar o mundo vivido e imaginado, a subjetividade e o 

olhar humano. Assim, na relação estética com o mundo, geralmente, o 

indivíduo elabora e expressa percepções, emoções, valores, 

sentimentos, sentidos e significados que qualificam o seu modo de vida 

(SOARES, 2006, p. 72). 

 

                                                           
26 Enquanto área do conhecimento a estética é um ramo da filosofia que investiga a essência e as bases da 

arte. A estética é um conjunto mais amplo de elementos simbólicos, sensíveis, lúdicos, afetivos, 

imaginativo, criativo e poético que constitui os sentimentos, juízos, valores e padrões de gosto-desgosto, 

de beleza-feiura, de prazer -desprazer. Já a Arte é compreendida como uma forma de manifestação cultural 

e materializa-se nas diferentes linguagens artísticas: nas artes visuais, na música, no cinema, no teatro, na 

poesia, na literatura, na dança, entre outros. Em nossa pesquisa a mediação estética por meio da arte tem 

como pressuposto sensibilizar para novos olhares e perspectivas. 

 



73 

A arte e a estética são compreendidas por nós como elementos socioculturais que 

enriquecem da formação humana, isto é, possibilitam a formação integral por abranger as 

dimensões intelectuais, criativas, estéticas, expressivas, emocionais e éticas. É nesse 

sentido que a educação estética e a arte devem ser entendidas como um objeto de 

conhecimento a ser apropriado, democratizado e (re) significado; como uma forma de 

expressão humana, que envolve processos de representação simbólica para a 

comunicação dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, concordamos com Vygotskty 

(2010) ao afirmar que a incorporação da arte e da sua linguagem simbólica no contexto 

formativo, afeta de forma irreversível a formação humana, tanto do ponto de vista da 

formação mental (funções superiores) quanto nas relações interpessoais e interculturais. 

Os estudos de Soares (1995) apresentam uma importante contribuição para a 

compreensão conceitual e as interfaces entre a educação estética e a arte. Como 

manifestações sociais, históricas e cultural, a estética e a arte precisam ser analisadas e 

compreendidas em sua dinamicidade, assim como resguardando “ao mesmo tempo a 

unidade e a diferenciação entre elas” (SOARES, 1995, p. 61).  

A sensibilidade estética está relacionada com a necessidade do homem de 

humanizar a si mesmo e o mundo exterior. Sua capacidade criadora materializa-se no 

mundo, estabelecendo sentidos, significados e constitui valor estético. Conforme explicita 

Soares (1995), a dimensão estética abarca um campo amplo de domínios. Os quais 

contemplam:  

 

[...] (i) com as atitudes de apreciação e emoções estética dos indivíduos 

diante de certas relações, circunstâncias e produção naturais ou 

humanas, dentro e fora do campo da arte; (ii) com a teoria e a prática 

dos processos de representação e criação artística; (iii) com a 

investigação sistemática e crítica das obras de arte, o estudo dos 

sistemas tanto genéricos como específicos das obras artísticas – 

analisadas em seus objetivos, temáticas, princípios formais, 

propriedades técnicas, influencias sócio-culturais etc.; (iv) e, 

diferentemente das produções artísticas, condiz com todas as atitudes 

de organização e intervenção estética dos indivíduos na realidade 

cotidiana, ao (re) agirem esteticamente diante os aspectos formais e 

sensoriais do meio social e natural, que vivenciam, como por exemplo, 

ao embelezar o corpo, sentir prazer com certo estilo de roupa, dispor os 

espaços e móveis da sala, optar por uma cor de carro, definir a melhor 

posição das flores num jorro colocado numa certa posição sobre a mesa, 

escolher o tipo e disposição “agradável” de letras na confecção de uma 

cartaz etc (SOARES, 1995, p. 66 e 67). 

 

Para o autor, a arte é conceituada com uma atividade humana e como tal constitui-

se como um produto sociocultural e historicamente situado. A arte pressupõe um sujeito 

criador que, por sua atividade transformadora e criativa, cristaliza a sua obra num 
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movimento dialético que transforma o mundo e a si próprio ao se apropriar de sua 

realidade concreta, “objetivando-a, transformando-a num concreto artístico” (SOARES, 

1995, p. 71). Portanto, a assertiva de Soares (1995) de que a estética e arte constituem-se 

em um continuum e simultaneamente abarcam conhecimentos, campos de ações e atitudes 

diferenciados, são fundamentais para darmos continuidade ao debate sobre a papel da 

estética e da arte na formação humana. 

Nessa direção, muitos estudiosos da educação estética e do ensino de arte tem 

afirmado a importância de ambas para a formação humana, dentre eles destacamos as 

contribuições Ana Mae Barbosa (2009): 

 

A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite 

significados que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de 

linguagem, como a discursiva e a científica. [...]. Por meio da arte, é 

possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a 

realidade do meio, desenvolver a capacidade crítica, permitindo 

analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira 

a mudar a realidade que foi analisada (p. 21). 

 

E, de Ferreira (2001),  

 
[...] o motivo mais importante para incluirmos as artes no currículo da 

educação básica é que elas são parte do patrimônio cultural da 

humanidade, e uma das principais funções da educação é preservar esse 

patrimônio, dá-lo a conhecer. As artes são produções culturais que 

precisam ser conhecidas e compreendidas pelos alunos, já que é nas 

culturas que nos constituímos como sujeitos humanos (p. 15). 

 

Na mesma direção, Snyders (1988) ressalta que a produção cultural e artística 

possibilita o acesso a uma visão ampla de mundo, ou seja, amplia a compreensão do 

mundo, da sensibilidade, da capacidade de significar e ressignificar o mundo. Nas 

palavras do autor “aprender mil formas de vida e não só o que os olhos veem [...] vale a 

pena perceber o que se passa em outros lugares” (p. 31). Para este autor, a produção 

cultural e artística é prova de que os homens estão produzindo sua história, construindo 

sentidos e significados, estão em movimento/ebulição. Nesse aspecto, a teoria marxista 

afirma que a natureza humana não é abstrata, fixa e imutável, mas, pelo contrário, se 

constitui nas relações sociais e historicamente determinadas, no encontro com o outro, na 

correlação de forças, no diálogo, na produção coletiva, na apropriação dos conhecimentos 

produzidos, na mudança e nas constantes transformações. É nessa perspectiva de Snyders 

(1988) que se reafirma a alegria de agir, de produzir história, cultura e arte.  

A produção artística, nesse contexto, torna-se um dos caminhos pelos quais o 

homem retifica o mundo; as linguagens artísticas abrem possibilidades para novas 



75 

aprendizagens, para ampliar a consciência dos homens, nas palavras de Snyders “a partir 

da satisfação cultural construo-me, cresço; minha satisfação cultural é crescer, construir-

me. São os heróis, que ultrapassando e de longe a vida quotidiana, ajudam- me a edificar 

minha vida quotidiana” (1988, p. 74). A arte, portanto, educa o olhar, ao mesmo tempo 

em que pode desvelar a realidade por meio do estranhamento, do questionamento, bem 

como por seu caráter inovador, criativo, utópico27, o que possibilita uma (re) leitura do 

mundo, e é nesse processo que se deve efetivar a formação humana. 

A arte potencializa a abertura de uma arena de negociação entre os diversos 

conhecimentos e as diferentes culturas, um território de debates no qual as linguagens 

plástica, corporal, musical, poética, cinematográfica, entre outras, são provocadoras de 

nossos olhares, de nossas crenças, de nossa forma de pensar e interpretar o mundo, o outro 

e a nós mesmos. Desse modo, a experiência artística exige-nos um olhar atento, curioso, 

questionador que fomente o diálogo com o outro, seus modos viver e pensar a vida, sobre 

o sentido da arte em nossas vidas e, consequentemente, de nossas vidas. 

Conforme Snyders (1988), a cultura e a produção artística têm a difícil tarefa de 

valorizar o passado, preservar, resguardar e “desenhar/delinear” o presente, impulsionar 

mudanças e possibilitar os canais de expressão poética. De tal forma que o passado faça 

sentido para cada pessoa, que os conhecimentos produzidos por seu grupo e por grupos 

de outras culturas sejam expressões de suas identidades, de seus modos de vida, de seus 

conhecimentos e sentimentos e que, portanto, requerem estudo, apropriação e 

ressignificação. 

Nesse contexto, o ensino da arte tem compromisso com a interculturalidade28, 

definida por Barbosa (2007b), como a interação entre as diferentes culturas, isto é, implica 

não privilegiar apenas as manifestações artísticas e culturais dos povos europeus e norte-

americanos brancos, mas respeitar, valorizar e difundir, como patrimônio da humanidade, 

as produções artísticas culturais dos diferentes grupos étnico-raciais, gêneros, classes 

sociais, entre outros. Portanto, é objetivo da arte “fornecer conhecimento sobre a cultura 

local, a cultura de vários grupos que caracterizam a nação e a cultura de outras nações” 

(BARBOSA, 2007b, p. 19). 

A produção cultural e artística não é algo perdido em museus, praças, teatros, entre 

outros, apenas para ser admirada e/ou odiada, embora sejam modos de vida a conhecer e 

                                                           
27 Utopia entendida como esperança (FREIRE, 2006, p. 72): A esperança é um condimento indispensável 

à experiência histórica. Sem ela não haveria história, mas puro determinismo. Só há história onde há tempo 

problematizado e não pré-dado. 
28 Termo cunhado por Ana Mae Barbosa (2007), ao refletir sobre dos termos multiculturalismo e 

pluricultural: coexistência de diferentes culturas na mesma sociedade. Para a autora, o termo 

interculturalidade seria mais apropriado por significar a interação entre culturas. 
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trazem em si a força da inovação, do questionamento, da dúvida e da mudança. Conforme 

Snyders (1988) explicita, a produção cultural e artística pode nos ajudar a ler o real, 

encontrar novas saídas, novos rumos. Portanto, ela tem importância em si mesma, como 

objeto de estudo, como assunto, há um mundo construído por uma história social de 

produções culturais a conhecer, e essas produções estruturam o nosso senso estético e 

compõem o patrimônio artístico e cultural da humanidade. 

Nessa perspectiva, educação estética, arte e formação humana se entrelaçam, 

possibilitando o desenvolvimento das percepções, apreciações, sentimentos e juízos 

estéticos e artísticos, tendo em vista o aprimoramento dos processos expressivos, criativos 

e de simbolização, os quais são fundamentais para o processo de humanização e para 

pensar uma educação crítica e transformadora. Os estudos de Elliot Eisner (1974) nos 

possibilitam compreender que ao apreciar, vivenciar e fazer arte, os alunos/crianças 

ampliam suas experiências estéticas, tornam o mundo mais completo, pois essas 

experiências expandem seu repertório expressivo e simbólico, e pressupõem um diálogo 

permanente com o mundo, com o outro, por meio de uma atitude poética e estética.  

A arte expressa a identidade simbólica de um povo, sua capacidade imaginativa e 

criativa, uma forma de apropriar, transformar, produzir cultura e ultrapassar a realidade. 

Nesse contexto, o homem é construtor de um mundo simbólico ao transformar cores, 

traços, formas, sons, gestos, palavras e imagens, em expressões artísticas, com fins 

estéticos. Assim, toda obra de arte é uma forma de criação simbólica e de expressão dos 

sentimentos, dos pensamentos, dos conhecimentos, dos questionamentos do homem, 

entre outros. 

Podemos afirmar que a educação estética e a arte ampliam os caminhos para que 

a educação possa cumprir o seu papel emancipador pois, ela se constitui como um terreno 

fértil para pensar, sentir e expressar um novo e melhor olhar sobre o mundo. Como temos 

enfatizado, a educação estética e o ensino da arte têm como objetivo favorecer o 

desenvolvimento integral dos indivíduos. Em uma perspectiva sócio-histórico-dialética, 

a formação humana passa necessariamente pelo desenvolvimento dos aspectos estéticos 

e do acesso aos bens culturais e artísticos produzidos permanentemente pela humanidade. 

A relevância pedagógica da imaginação/fantasia e do ato criador infantil é 

destacado nos estudos de Vygotsky (2010; 2012) e vem nos impulsionando a discutir 

como a dimensão artístico-cultural se apresenta nas práticas educativos das instituições 

de Educação Infantil. A esse respeito, Barbosa e Soares (2018, p. 153 e 154) a firmam 

que: 
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É essa possibilidade de criação e renovação que faz da arte e da 

educação estética um dos meios e fins necessários na construção de 

propostas pedagógicas na Educação Infantil. Vigotski (1930 [2012]; 

1926 [2003]), defende o valor da imaginação e da fantasia como 

processos complementares que promovem desenvolvimento psíquico e 

social da criança. [...]. Por esse motivo, devemos defender, do ponto de 

vista pedagógico, a ampliação das experiências estéticas e artísticas na 

infância, no sentido de proporcionar uma base sólida para a atividade 

criadora. 

 

Para tanto, é necessário, portanto, que o campo educacional viabilize vivências 

artísticas que ampliem os canais de percepção, sensibilidade, imaginação, expressão e 

criação; assim como o acesso, a apropriação e a ressignificação da produção artística e 

seus signos. Como toda linguagem, a arte possui um sistema de cifras/chaves/códigos, 

uma gramática que precisa ser conhecida, desvelada e democraticamente socializada. 

 

2.4 Contribuições da teoria vygotskyana para campo educacional: imaginação e 

criatividade 

 

A teoria desenvolvida por Vygotsky e seus colaboradores, na antiga União 

Soviética, tem como base epistemológica e metodológica o materialismo histórico-

dialético, o qual se constituiu como condição sine qua nom para o avanço da perspectiva 

vygotskyana, portanto, não se pode compreender sua teoria sem relacioná-la com os 

pressupostos marxistas.  

A fim de superar as visões materialistas mecanicistas e idealistas do 

desenvolvimento humano, as quais centravam nos aspectos biológicos e maturacionais a 

teoria sócio-histórico-dialética compreendeu o homem em suas múltiplas determinações, 

quais sejam: a inter-relação entre os âmbitos biológico, histórico, cultural e social. 

Afirmando que o desenvolvimento psíquico do homem não se desenvolvia naturalmente 

por meio apenas do amadurecimento de suas estruturas internas, era necessário considerar 

a história concreta do homem, o desenvolvimento cultural e social e seu acesso aos bens 

materiais e simbólicos produzidos pela humanidade. 

Conforme Barbosa (1997), o movimento dialético, categoria central do 

pensamento marxista, possibilitou estabelecer a interdependência entre os fenômenos 

naturais, históricos e sociais; compreender que a constituição biológica, condição 

primeira da existência do homem, é ressignificada por suas relações históricas e sociais, 

por meio do trabalho e pelo uso dos instrumentos. O desenvolvimento do homem está 

diretamente ligado ao tempo histórico, ao desenvolvimento da sociedade e sua produção 

cultural. Os conteúdos histórico-culturais constituem-se em mediadores da relação do 
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homem com o mundo e, nessa relação, o homem se forma e se desenvolve em um 

movimento dialético no qual, ao interagir com o mundo, transforma-o, é transformado 

por ele e, nesse movimento, autotransforma-se. 

Os estudos de Vygotsky (1994) sobre o desenvolvimento humano afirmam que o 

homem é fruto de uma dupla história: biológica e sociocultural. O biológico é considerado 

condição primeira para o desenvolvimento humano, contudo, é por meio do 

desenvolvimento sociocultural que o homem modifica sua conduta, sua atividade 

psíquica, elevando, para outros níveis, o seu desenvolvimento. Portanto, como afirma 

Barbosa (1997) são as interações sociais e o acesso aos instrumentos (ferramentas e 

signos) que impulsionam e diferenciam o desenvolvimento dos seres humanos. Nesse 

sentido, é preciso destacar que condições econômicas e sociais concretas marcam o limite 

de acesso ou não ao conhecimento, seja ele científico, cultural ou artístico, possibilitando 

ou negando a determinados grupos sociais o desenvolvimento de todas as suas 

potencialidades e dimensões.  

Pode-se afirmar que o meio sociocultural é fonte de desenvolvimento humano, 

todos os conhecimentos e valores históricos, materiais e espirituais, produzidos ao longo 

do processo civilizatório deveriam ser apropriados e ressignificados por todos os 

indivíduos ao longo de seu desenvolvimento. Nesse sentido, o processo de ensino-

aprendizagem torna-se fundamental e deve ser compreendido como uma atividade social 

propulsora do desenvolvimento. Para Vygotsky (1994), a aprendizagem e o 

desenvolvimento não são o mesmo processo, mas estão ligados entre si. O processo de 

aprendizagem deve ser coerente com o desenvolvimento da criança, contudo o 

desenvolvimento não pode ser pensado de forma estática/linear, ao contrário disso, ele 

deve ser visto como uma capacidade potencial em constante movimento; são as 

aprendizagens que movimentam/empurram o desenvolvimento, assim cada passo dado 

no campo da aprendizagem representa dois no desenvolvimento. 

As análises de Nuñes (2009) destacam que para a perspectiva vygotskyana há uma 

lei geral que sintetiza o desenvolvimento do sujeito: todo o seu processo de 

desenvolvimento, assim como as funções psicointelectuais superiores se desenvolvem 

primeiramente no plano interpsíquico, nas atividades coletivas e sociais, para depois 

constituir o plano intrapsíquico – as atividades individuais, internas. Portanto, as relações 

de aprendizagens e desenvolvimento devem ser compreendidas de modo interdependente, 

de tal modo que os processos de aprendizagens estimulam/possibilitam o processo de 

desenvolvimento.  
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O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) nos permite pensar a 

aprendizagem de forma prospectiva e em movimento e, é justamente no desenrolar do 

desenvolvimento infantil/humano que a ação do outro é mais significativa. O nível de 

desenvolvimento real do indivíduo/criança define as funções psíquicas e capacidades já 

constituída e o nível de desenvolvimento potencial as funções que se encontram em 

potência que ainda não se efetivaram, mas que por meio da intervenção/mediação do 

outro (adulto/professor (a), um colega mais experiente, pela ação coletiva, o grupo) 

poderão (ou não) se constituir em desenvolvimento real. É justamente entre a distância 

desses níveis (real e potencial) que se apresenta a relação indissociável entre “interação 

social e os processos de ensino aprendizado e desenvolvimento” (BARBOSA, 1997, p. 

50). 

Os estudos de Vygotsky (2010) deixam claro que o meio é fonte de 

desenvolvimento. Nas palavras do autor “no meio existe uma forma ideal ou final que 

interage com a forma primária da criança e, em resultado, uma dada forma de ação se 

torna uma aquisição interna da criança, torna-se dela própria, torna-se uma função de sua 

personalidade” (p. 699). Isso significa dizer que o homem é um ser social, que é por meio 

da sua interação com o outro, com os meios, com os conhecimentos, com a cultura e com 

a arte que ele se desenvolve, adquire o desenvolvimento produzido de forma sistemática 

pela humanidade, ou seja, as funções psicológicas superiores específicas do homem. Estas 

se desenvolvem inicialmente como comportamento coletivo, em cooperação com o outro, 

para posteriormente tornar uma função interiorizada. 

Verticalizando nosso olhar para a educação estética, a imaginação e a criação, os 

estudos de Vygotsky (2010; 2012) destacam que para muitos estudiosos a educação 

estética não era valorizada e não apresentava sentido para o campo educativo, e para 

aqueles que a ela atribuía valor, estes estavam vinculados a “resultados pedagógicos 

alheios à estética” (VYGOSTKTY, 2010, p. 324), tais como aprimoramento moral, 

estudo da realidade (social e cognitivo) e como redução a sentimentos e emoções 

imediatos (alegria, beleza e prazer). Para este autor, todas essas formas de interpretar o 

valor da educação estética incorrem na perda da autonomia da arte, tendo em vista que a 

obra de arte fica subjugada a um segundo plano.  

Em relação à vinculação entre arte e formação moral, o autor adverte que não há 

como prever o tipo de efeito moral que determinada obra poderá exercer no espectador, 

podendo inclusive infundir um valor moral contrário/oposto à concepção moral que se 

esperava alcançar. E no que concerne ao estudo da realidade, a obra é uma transfiguração 

da realidade, não sendo possível uma transferência direta entre realidade e objeto artístico. 
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Por fim, sobre pensar o estético e a arte como fonte de prazer, beleza e alegria, o autor 

explicita: “se arrisca a encontrar na primeira guloseima e no primeiro passeio sentimentos 

mais fortes e significativos de prazer, beleza e alegria” VYGOTSKY, 2010, p. 330). 

Para superar essas concepções, Vygotsky (2010) propõe novo sentido à educação 

estética vinculada à apropriação da experiência estética e artística que a humanidade 

acumulou, nas palavras deste autor: 

 
A humanidade acumulou na arte uma experiência tão grandiosa e 

excepcional que qualquer experiência de criação doméstica e de 

conquistas pessoais parecem ínfima e mísera em comparação a ela. Por 

isso, quando se fala de educação estética no sistema da educação geral 

deve-se sempre ter em vista essa incorporação da criança à experiência 

estética da sociedade humana: incorporá-la inteiramente à monumental 

e através dela incluir o psiquismo da criança naquele trabalho geral e 

universal que a sociedade humana desenvolveu ao longo dos milênios, 

sublimando na arte o seu psiquismo (VYGOTSKY, 2010, p. 351 e 352). 

 

Ao mesmo tempo, Vygotsky (2010) afirma que é tarefa da educação estética 

introduzir a vivência artística e estética na própria vida, em suas palavras “[...] o esforço 

artístico deve impregnar cada movimento, cada palavra, cada sorrido da criança” (p. 352). 

Assim como assevera a necessidade de considerar a “existência de um alto talento da 

natureza humana e da hipótese de existência de grandiosas potencialidades criadoras do 

ser humano e, assim dispor e orientar as suas interferências educativas de modo a 

desenvolver e preservar tais potencialidades” (Idem, p. 363). 

É importante, ainda, considerar que a compreensão da arte e do objeto artístico 

implica refinar o conhecimento de quem os aprecia, a arte e o objeto artístico possuem 

leis que lhes são próprias, tais como estilo, historicidade, técnica específica de sua 

linguagem, entre outras, sem as quais se torna difícil penetrar na sua essência. Portanto, 

é papel da educação estética e artística possibilitar também ao aluno/criança elementos 

técnicos que os possibilite compreender cada linguagem artística.  

Para Vygotsky (2012), imaginação e criação não podem ser compreendidas como 

um “dom”, natural/inato, mas como funções psíquicas humanas desenvolvidas por meio 

do processo de apropriação e aprendizagem coletiva. Imaginação e a criação não são uma 

exceção, caraterística de alguns eleitos, pelo contrário, é uma regra, uma característica 

construída socialmente. Portanto, ambas são fruto de “aprendizado humano pressupõe 

uma natureza social específica” (VYGOTSKY, 1994, p. 115). Pautado nessa premissa, o 

autor afirma que tudo que foi criado pelo homem é fruto da imaginação e da criatividade 

humana ao longo do processo civilizatório, isto é, um trabalho coletivo de inventores 

conhecidos e desconhecidos. Ao introduzir a obra Imaginação e Criatividade na Infância 
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de Vygotsky (2012, p. 13), João Fróis destaca aspectos que consideramos muito 

interessantes: 

 
A imaginação, fundamento da atividade criativa, revela-se de modo 

claro em todos os aspectos da vida cultural. Ela é a abertura à criação 

artística, científica e técnica. A cultura, a técnica e a ciência são 

produtos da imaginação e criatividade: toda a descoberta, grande e 

pequena, antes de se concretizar e de se consolidar, esteve unida na 

imaginação como uma estrutura mental mediante novas combinações e 

correlações. Outro aspecto importante para Vygotsky reside em que a 

criatividade tem uma origem social, veiculada através da atividade de 

troca simbólica entre os indivíduos, palavras, ou através do diálogo com 

uma pintura ou leitura de um texto literário; é historicamente 

determinada e faz parte de um sistema de significados mais complexos 

que se modificam ao longo dos estágios de desenvolvimento humano. 

 

Fica evidente nessa introdução que, para Vygotsky (2012) a riqueza da 

imaginação está diretamente ligada à experiência acumulada que, quanto mais ricas forem 

ligadas às experiências da criança/homem, tanto mais rica será sua capacidade 

imaginativa. 

 
A conclusão pedagógica que podemos tirar daqui é a seguinte: se 

queremos criar bases suficientemente sólidas para a sua atividade 

criativa, devemos considerar a necessidade do alargamento da 

experiência da criança. Quanto mais a criança viu, ouviu e 

experimentou, mais sabe e assimila. Quanto mais elementos da 

realidade a criança tiver à disposição na sua experiência mais 

importante e produtiva, em circunstâncias semelhantes, maior será a sua 

atividade imaginativa (VYGOTSKY, 2012, p. 33).  

 

Quanto a esse aspecto, Vygotsky (2012) destacou quatro formas de ligação entre 

fantasia e realidade: na primeira, a imaginação se apoia nas experiências diretamente 

acumuladas, quanto mais abundantes forem as experiências maior será a matéria-prima 

disponível para a imaginação; na segunda, o autor ressalta a importância da experiência 

do outro como referência, capaz de mediar, orientar e alargar o processo imaginativo, 

devido a experiência histórica e social de outros podemos imaginar o que nunca vimos, 

ou o que nunca tivemos acesso concretamente; na terceira, destaca a influência do campo 

emocional na percepção do mundo e das coisas, isto é, toda construção imaginativa está 

alicerçada em elementos afetivos e vice-versa, a imaginação do mesmo modo influência 

os sentimentos; na quarta forma de relação, a imaginação humana tornar-se realidade ao 

materializar-se, isto é, a imaginação pode ser cristalizada, passando a existir de fato e a 

atuar sobre outros objetos, sobre nós e nossos sentimentos.  

A atividade imaginativa e criativa não são atividades humanas isoladas e/ou 

espontâneas, tudo que a criança ouve, vê, vivência constitui pontos de apoio para sua 
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capacidade imaginativa e criatividade. Conforme Vygotsky (2012, p. 48) a “criança 

acumula material a partir do qual, posteriormente, irá construir as suas fantasias. Depois 

segue um processo complexo de transformação deste material”. Este processo é 

caracterizado pelos processos de dissociação e associação. A dissociação é a 

fragmentação do material acumulado, que será separado em parte, umas serão guardadas, 

outras esquecidas, caracterizando assim, a natureza mutável das impressões exteriores, as 

quais se movem, morrem, deformam-se e são reelaboradas em nosso cérebro. Esse 

processo também é influenciado por nossos sentimentos que aumentam ou reduzem as 

impressões captadas. Já a associação é a junção dos elementos dissociados e alterados, é 

justamente a capacidade de combinar experiências já vivenciadas e estabelecer novas 

combinações o fundamento do processo criativo. 

Vygotsky (2012) destaca a relevância do meio para o desenvolvimento da 

imaginação e da criação. O meio se constitui como a mola propulsora dos anseios e das 

necessidades da criança, assim como possibilitará a cada tempo e época as condições 

materiais, tecnológicas, emocionais e cognitivas para a realização do processo criativo, 

isto é, a “criatividade parte de necessidades que foram criadas antes dele e apoia-se nas 

possibilidades que residem fora dele” e/ou ainda “a criatividade representa um processo 

histórico contínuo, em que toda a forma subsequente é definida pela anterior” (p. 55). 

Desse modo, podemos inferir que todo ato criativo contém em si um processo de 

coparticipação do outro e das condições existentes/presentes no meio.  

O conceito vivência, presente nos estudos Vygotsky (2010), contribui de forma 

significativa para compreender a relação e a influência do meio e as particularidades da 

vivência de cada sujeito. Para este autor a 

 
[...] vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, 

o meio, aquilo que se vivencia está representado – a vivência sempre se 

liga àquilo que está localizado fora da pessoa – e por outro lado, está 

representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades 

da personalidade e todas as particularidades do meio são apresentadas 

na vivência, tanto aquilo que é retirado do meio, todos os elementos que 

possuem relação com dada personalidade, como aquilo que é retirado 

da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que 

possuem relação com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, 

nós sempre lidamos com a união indivisível das particularidades da 

personalidade e das particularidades da situação representada na 

vivência (VYGOTSKY, 2010, p. 686). 

 

Este conceito é importante porque nos permite compreender que cada criança se 

apropria de modo diferente/particular das experiências que vivencia, dependendo de seu 

nível de compreensão, da tomada de consciência daquilo que ocorre no meio. Assim, 
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podemos afirmar que uma mesma atividade proposta para uma turma de crianças, por 

exemplo, terá sentidos e significados diferentes para elas. A relação entre criança e meio 

não é estática, mas variável e dinâmica. De um lado o meio influencia a criança de acordo 

com seus conhecimentos, desenvolvimento sócio afetivo, interações, entre outros, e, por 

outro lado, a criança se modifica e modifica sua forma de relacionar com o meio. 

Verticalizaremos nosso olhar para a imaginação e a criatividade infantil no campo 

educacional, em especial para a Educação Infantil, tomaremos a brincadeira29 e o desenho 

como atividades privilegiadas para promover a imaginação e a criatividade das crianças. 

Conforme os estudos desenvolvidos por Vygotsky (2012), a imaginação criativa elabora-

se de um modo particular a cada idade, e sua presença pode ser percebida nas brincadeiras, 

no desenho, na criação literária, no teatro, entre outros, constituindo-se como parte 

integrante do desenvolvimento infantil. Nesse sentido, o autor afirma que a experiência 

da criança está em processo de construção e desenvolvimento, enquanto a do adulto, por 

sua trajetória mais longa e complexa de vivências já consolidadas, pode ser referência e 

suporte para o desenvolvimento da imaginação criativa da criança.  

Para o autor, a brincadeira possui duas grandes propriedades para o 

desenvolvimento infantil: de preparação para a vida e como forma privilegiada de criação 

na infância. Ao brincar, a criança recria de forma criativa a realidade, orientada por suas 

demandas emocionais. Dito de outra forma, a brincadeira funciona como uma educadora 

estética “natural”. Para compreender o lugar/o papel do jogo no processo imaginativo e 

criativo da criança retomamos o pensamento de Vygotsky (2012, p. 26 e 27): 

 
Na primeira infância encontramos processos criativos que se 

manifestam sobretudo nos jogos. O rapaz que cavalga um pau imagina 

que monta um cavalo, a menina que brinca com a boneca imagina-se 

mão dela, a criança que no jogo se transforma em ladrão, em soldado 

ou em marinheiro... todas estas crianças que brincam são exemplo 

genuíno e real do próprio processo criativo. [...] O jogo da criança não 

é uma simples recordação do que viveu, é antes de tudo uma 

reelaboração criativa das impressões vividas, uma adaptação e 

construção, a partir dessas impressões, de uma nova realidade-resposta 

às suas exigências e necessidades afetivas. 

 

O jogo proporciona, de forma privilegiada, a atividade combinatória fundamental 

para o processo de imaginação e criatividade, na qual as experiências anteriores 

constituem-se como apoio/referência para a constituição de algo novo, isto é, as crianças 

não apenas reproduzem o que veem e vivenciam, mas reelaboram criativamente suas 

experiências. De modo sintético, Vygotsky (2012) afirma que o jogo é fonte de 

                                                           
29 Nesta tese brincadeira e jogo são compreendidas com expressões sinônimas. 
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desenvolvimento pois, favorece a criação da zona de desenvolvimento proximal; a 

vinculação das ações das crianças a uma esfera imaginária, e pode se constituir como um 

caminho favorável para o desenvolvimento do pensamento abstrato, visto que as crianças 

aprendem agir com base no significando dos objetos e das situações. 

Vale destacar que, em todas as brincadeiras infantis, a situação imaginária está 

presente, seja de forma clara ou oculta. Para Vygotsky (2008) a brincadeira cujas regras 

são internas, a situação imaginária fica às claras; e na brincadeira cujas regras são externas 

a situação imaginária está oculta. Esta passagem de regras internas para externas, de 

situação imaginária clara para oculta, demarcam a evolução da brincadeira infantil. 

Os estudos vygotskyanos acerca do desenho são de grande relevância para se 

pensar as categorias imaginação e criatividade. A compreensão da criança como um ser 

social que interage e ampliar suas funções psicológicas sustenta a análise do desenho. 

Este é considerado como a forma preferencial da atividade criativa na idade precoce (pré-

escolar). Contudo, para este autor esta não é atividade natural da criança, o desenho 

implica aprendizagem mediada seja na escola, em casa, com parceiros mais experientes 

e outros.  

A partir dos estudos de Ferreira (1998), Ferraz e Fusari (1993) podemos afirmar 

que Georges Luquet (1969), Victor Lowenfeld (1972) e Florence Mèredieu (1994) se 

dedicaram ao estudo da evolução do desenho infantil, as explicações destes autores 

seguiram uma linha maturacionista, marcada para etapas/fases, tendo como referência a 

realidade Figurativa como um caminho “natural” da representação. De forma sucinta 

podemos afirmar que na perspectiva desses autores o desenho passa linearmente da 

garatuja, pela busca de representar os objetos, inicialmente representado pelo que 

percebem e sabem do objeto e posteriormente se direcionam para uma representação cada 

vez mais realística.  

Os estudos de Vygostky (2012), embora ainda apresentem etapas quanto ao 

desenvolvimento do desenho, apresenta saltos qualitativos quanto à constituição e 

evolução do desenho, dentre elas destacamos: à dialeticidade entre os planos biológico, 

sócio-histórico e cultural; a importância das experiências e vivências acumuladas na 

constituição da imaginação criadora; o entendimento de que o mundo é representado e 

expresso pelo seu significado e sentido, isto é, as figurações das crianças expressam uma 

realidade conceituada. Nas palavras de Ferreira (1998, p. 31) 

 
As concepções da teoria histórico-cultural apresentam um outro modo 

de tratar a percepção, a memória, a constituição do desenho, os sentidos 

e significados das coisas. Enfim, um outro modo de explicar a 

constituição do conhecimento da criança e sua relação com os objetos. 
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Para Vygotsky (2012), o desenho, de forma sintética, percorre o seguinte caminho: 

logo após as chamadas garatujas (traços aleatórios), o desenho da criança se caracteriza 

pelo chamado estágio esquemático, feito de memória e não a partir da observação da 

natureza, desenha-se o que se sabe sobre as coisas e não o que se vê – a criança é mais 

simbolista do que naturalista, tendo em vista suas limitações técnicas; o estágio seguinte 

caracteriza-se pelo uso da forma e da linha, há uma tentativa da criança de buscar uma 

representação mais formal, uma semelhança com a realidade por meio de desenhos-

esquemas; o terceiro estágio é o da representação realística, o desenho passa a ter uma 

verossimilhança com o real, apresenta contornos ou silhuetas bidimensionais – são poucas 

as crianças que vão além desse estágio sem o auxílio do ensino; no quarto estágio, 

observa-se a utilização de luz e sombra, perspectiva e a tridimensionalidade do objeto. 

Dos estudos de Vygotsky, podemos depreender que a dimensão estética e a arte 

não são atividades voluntárias e espontâneas como já antecipamos, elas estão associadas 

a uma habilidade específica que requerem vivências ampliadas. Portanto, tendo em vista 

que a arte tem um valor cultural significativo, que suas linguagens podem alargar os 

horizontes da criança, conclui-se que, pedagogicamente, é “necessário cultivar a 

imaginação criativa; por outro, é necessário o desenvolvimento especial de 

conhecimentos para o processo de concretização das imagens criadas pela imaginação” 

(VYGOTSKY, 2012, p. 137). Citando as palavras do autor, “a criança não escreve versos 

ou desenhos porque nela se revela um futuro criador, mas porque nesse momento isso é 

necessário para ela e ainda por que em cada um de nós estão radicadas certas 

possibilidades criadoras” (VYGOTSKY, 2010, p. 349). 

Nessa perspectiva, estimular a imaginação e a criatividade infantil em espaços 

educativos envolve a organização de contextos, meios e interações que favoreçam a 

inventividade da criança, e, nesse sentido, destacamos a arte, em suas mais variadas 

formas de expressão, como um dos caminhos possíveis para aprofundar, alargar e 

exercitar a capacidade criativa.  

A partir estudos realizados nessa seção busca-se conhecer, dialogar e analisar as 

interfases entre a Formação Continuada Educação Infantil, Infâncias desenvolvida pelo 

NEPIEC/FE/UFG/MEC e as práticas pedagógicas que contemplam o conhecimento e a 

vivência artística na Educação Infantil, desenvolvidas em dois municípios goianos – 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos. 
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3. DA CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE NOSSA PESQUISA 

E DA FORMAÇÃO CONTINUADA – NEPIEC/FE/UFG:TRABALHO 

DOCENTE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Portinari – Plantando Bananeira Mário Quintana – Professores30 

 

Caracterizar os participantes de nossa pesquisa e a Formação Continuada (FC) 

Educação Infantil, Infâncias e Arte não é uma tarefa fácil, exige-nos equilíbrio, 

responsabilidade e compromisso ético com os professores e professoras que sem 

parcimônia participaram de nossa pesquisa. A obra de Candido Portinari, “Plantando 

Bananeira”, e o poema de Mário Quintana, “Professores”, sinaliza que nada é definitivo, 

estamos em movimento, que a realidade é complexa e multifacetada e tudo que podemos 

é nos aproximar dela. Entretanto, cabe ressaltar sempre haverá novas formas de olhar, 

pensar, analisar, novas possibilidades, desafios e perspectivas para mudar e superar. 

Nessa seção, buscamos nos aproximar dos lugares de fala dos(as) professores(as) que 

participaram de nossa pesquisa das suas condições de vida e trabalho, da sua formação e 

dos caminhos traçados durante o curso de FC Educação Infantil, Infâncias e Arte -

NEPIEC/FE/UFG.  

  

                                                           
30 Mário Quintana (1906-1994), foi jornalista, tradutor e poeta. Foi considerado um dos maiores poetas 

brasileiros do século XX. Mestre nas palavras e no humor, recebeu em 1980 o Prêmio Machado de Assis 

da ABL e em 1981 o Prêmio Jabuti. 

 

Temos três 

professores 

importantes: 

O momento feliz 

O momento triste 

E o momento difícil 

O momento feliz mostra 

O que não precisamos mudar. 

O momento triste mostra 

O que precisamos mudar. 

O momento difícil mostra 

Que somos capazes de superar. 
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3.1 Participantes da pesquisa, trabalho e trabalho docente 

 

Estabelecer o perfil dos professoras que participaram de nossa pesquisa se 

constitui como uma tarefa necessária, na medida em que nos possibilitou aproximar de 

algumas características que marcam este grupo de professores e professoras das Redes 

Municipais de Educação que atuam com as crianças de até seis anos de idade, no estado 

de Goiás, nos municípios de Senador Canedo, Cristalina, Jataí, Firminópolis e São Luís 

de Montes Belos. Buscamos, aqui, apresentar elementos que caracterizem os sujeitos 

docentes31 que se predispuseram a participar dessa pesquisa (primeira e segunda etapa), 

quais sejam, perfil sociodemográfico e elementos constitutivos da situação profissional e 

funcional das professoras que participaram da pesquisa. 

Segundo os estudos de Alves (2007; 2012b) o perfil profissional de um grupo de 

professores pode revelar especificidades, sua condição de vida, desafios e perspectivas, 

assim como possibilitar conhecer o movimento de identificação de um grupo e a 

diferenciação dele com outros grupos; integra a construção identitária profissional, 

permitindo melhor compreensão das condições históricas, da forma de organização, das 

tendências e mudanças de uma categoria de profissional. Com base nos dados constantes 

no questionário proposto aos professores-cursistas, apresentamos algumas características 

que evidenciam o perfil dos sujeitos docentes de nossa pesquisa.  

O primeiro dado refere-se ao predomínio da atuação feminina no atendimento às 

crianças nos municípios pesquisados, em que 98,07% dos professores-cursistas são 

mulheres e apenas 1,92% são homens. Historicamente a feminização do trabalho docente, 

em especial na Educação Infantil, vincula-se às chamadas “características femininas”, 

próprias da constituição histórica do papel da mulher e das relações entre o masculino e 

o feminino. Nessa perspectiva, o trabalho docente feminino se estabelece atravessado pela 

interdependência magistério-domesticidade, maternidade-mãe-professora, trabalho-

doação, vocação feminina e aluno(a)-filho(a), constituindo-se, nas palavras de Álvaro 

Hypólito (1997, p. 57), “numa combinação entre vocação/ensino/maternidade/funções 

domésticas”.  

A inserção da mulher no mercado de trabalho encontra-se também relacionada à 

possibilidade ou não de conciliação entre a vida profissional e as tarefas domésticas. 

Nesse sentido, o exercício do magistério permitia, e ainda permite, que as 

                                                           
31 Sujeito docente: profissionais que desenvolvem atividade de docência, isto é, professores que atuam 

diretamente com as crianças da Educação Infantil, até 6 anos de idade. Participaram da pesquisa 53 

professores-cursistas, 52 se predispuseram a responder o questionário, usamos o quantitativo de 52 

professoras como base pra todos os percentuais calculados. 
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mulheres/professoras realizassem “suas” tarefas como dona de casa, esposa e mãe em 

concomitância com a prática docente. Quanto a esse debate é importante abrir um 

parêntese para os estudos de Helena Hirata e Danièle Kergoal (2007), em que a ideia de 

conciliação evidencia as relações assimétricas de poder entre os gêneros e a clivagem 

entre os tradicionais papéis masculinos e femininos, no qual as mulheres assumem dupla 

jornada: trabalho profissional e trabalho doméstico, sendo o último considerado invisível, 

sem reconhecimento, realizado em nome do amor e do dever materno. 

Durante nossa pesquisa, em conversas e depoimentos, muitas professoras 

revelaram que assumem, além do trabalho como professoras, o trabalho doméstico e o 

cuidado com os filhos como condição “inerente” ao papel de mãe, reproduzindo, via de 

regra, a desigualdade existente entre homens e mulheres. Além disso, algumas 

professoras afirmam que seu salário de professoras cumpre um papel de 

complementaridade na renda familiar. Outras assumiram-se como arrimo de família, seja 

por meio da dobra ou acréscimo de carga horária ou assumindo outras formas de trabalho 

como os de facção/costura, salgadeiras, confeiteiras, entre outras, além da jornada como 

professoras. 

De uma maneira geral é possível afirmar que o movimento de feminização do 

trabalho docente é fruto das ambiguidades e das contradições das relações sociais entre o 

masculino e o feminino, do conformismo e da resistência. Se, de um lado, ele é fruto das 

condições de submissão das mulheres na sociedade, da sobrecarga de trabalho, dupla 

jornada, salários baixos, da assunção de funções de menor prestígio social, por outro lado, 

trata-se de um processo de emancipação em permanente construção, por meio do acesso 

à educação, do direito ao voto, da participação social, cultural e política, a mulher tem 

buscado romper com a hierarquia sexista, abrindo espaço continuum de luta pela 

emancipação feminina.  

No tocante a faixa etária das professoras participantes da pesquisa (Figura 1) 

evidenciamos que 27% das profissionais participantes encontram-se em final de carreira, 

com idade superior a 50 de idade; 65% encontram-se no período de consolidação de sua 

carreira, entre 30 a 49 anos; e apenas 8% em início de carreira, o que representa uma 

necessidade de renovação no quadro de professores dos municípios pesquisados a curto 

e médio prazo. 
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Figura 1: Gráfico das professoras por faixa-etária 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2016-2018. 

Tal perspectiva representa uma grande preocupação para o campo educacional, no 

que se refere à organização e trabalho docente em Goiás, tendo em vista a crescente 

presença de contratos temporários, contratos de professores horistas, presença de 

estagiários, parcialização do atendimento, abertura de concursos para profissionais 

assistentes/auxiliares/agente educativo com formação em nível médio, tendências que 

vêm sendo assumidas pelas redes municipais de educação. 

Esta forma dos municípios se organizarem para suprir o déficit de professores se 

encontra assentada na ambiguidade presente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN – Lei n° 9.394/96), cujo artigo 62, define, ao mesmo tempo, como 

formação necessária para atuar na educação básica aquela em nível superior e também 

aquela em nível médio, na modalidade Normal, enquanto o artigo 61, inciso I, faz 

referência a professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

Educação Infantil, assim como regulamenta o chamado “notório saber”, atestados por 

titulação específica ou prática de ensino:  

 
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade normal.  (Redação dada 

pela lei nº 13.415, de 2017)  

Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os 

que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos 

reconhecidos, são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a 

docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos 

sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação ou experiência profissional, atestados por titulação 

específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 

pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
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exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído 

pela lei nº 13.415, de 2017) [grifo nosso] 

 

A alternativa assumida pelos municípios, contratação de professores de nível 

médio, estagiários, professores horistas e parcialização do atendimento às crianças de 4 e 

5 anos de idade, não corresponde aos anseios da sociedade organizada32 e da luta dos 

profissionais da educação, sistematizada no Plano Nacional de Educação (PNE /2014-

2024), a saber: 

 
Meta 1: estratégia 1.8. - promover a formação inicial e continuada 

dos(as) profissionais da educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 

superior; estratégia 1.17. - estimular o acesso à educação infantil em 

tempo integral, para todas as crianças de zero a cinco anos, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. 

 

Embora o excerto retirado do PNE/2014-2024 reafirme a necessidade de ampliar 

progressivamente a formação dos(as) professores(as) para o nível superior, a LDBEN 

(1996) admite ainda o nível médio na modalidade normal, aparentemente como uma 

medida paliativa. Contudo, o que temos vivenciado em nosso estado é a contratação, 

inclusive por meio de concurso público, de profissionais com formação em nível médio 

para atuar na Educação Infantil, sem vinculação com a “modalidade normal”, o que 

representa um retrocesso para a área. Outro aspecto é a crescente parcialização do 

atendimento às crianças de quatro a cinco anos de idade, na contramão do atendimento 

de tempo integral que sempre foi uma característica do atendimento da Educação Infantil, 

o que, a nosso ver, caracteriza-se como a retirada de direitos das crianças e de suas 

famílias. 

Para melhor caracterizarmos os profissionais que participaram de nossa pesquisa, 

adotaremos o termo classe-que-vive-do-trabalho33, entendendo que esse termo melhor 

caracteriza a forma de ser da classe trabalhadora na atualidade. Na perspectiva de Antunes 

(2009), é preciso ter ciência de que o trabalho como categoria ontológica não se encerra 

                                                           
32 Movimentos sociais a) Entidades representativas dos segmentos da comunidade educacional: CNTE, 

UNE, Ubes, Andes, Fasubra, Andifes, Crub, Proifes, Contee; b) Entidades científicas: Anped, Anpae, 

Anfope, FCC, SBPC, Cedes, Fineduca; c) Redes de movimentos: MIEIB Campanha Nacional pelo Direito 

à Educação, Apaes/Fenapaes, Fórum Nacional de Educação Inclusiva, Feneis, Todos pela Educação. 

Sociedade civil (gestores) a) Entidades representativas de gestores dos entes federados na esfera 

educacional: Consed, Undime; b) Entidades representativas de gestores dos entes federados em outros 

setores: CNM, Confaz, Abrasf. Sociedade civil vinculada ao setor privado na área educacional a) Segmento 

privado empresarial da educação: Anup, Anaceu, Abmes, Confenen, Fenep, Sistema S, Grupo Positivo; b) 

Interesses privados na área da educação relacionados a grupos de educação de capital aberto: Abraes. 
33 Termo cunhado por Ricardo Antunes no livro Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e a 

negação do trabalho, 2009. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
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na atualidade, mas se complexifica. O autor afirma que a classe-que-vive-do-trabalho, na 

atualidade, inclui a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho: os 

trabalhadores produtivos (os que produzem diretamente mais valia/ criam valor de troca), 

e os trabalhadores improdutivos (cuja a natureza do trabalho vincula-se ao valor de uso/a 

prestação de serviço, inseridos nos setores de serviços públicos, bancos, turismo, 

comércio etc.). 

Segundo os dados da nossa pesquisa, trinta participantes trabalharam em diversas 

profissões antes de se tornarem professoras, ou seja, 57,69% dos participantes; vinte 

professoras se profissionalizaram como profissionais e professores da educação, 32,46%; 

e duas professoras não informaram acerca da inserção inicial no mercado de trabalho, 

3,84%. Podemos inferir que para a maioria das professoras em evidência, ser professora 

representou melhoria salarial e maior qualidade de vida. As profissões que noutro tempo 

assumiram não alcançavam em sua maioria renda mensal equivalente a um salário 

mínimo, não ofereciam estabilidade profissional como no serviço público municipal, 

planos de carreira e de saúde, entre outros. 

Conforme explicita a figura 2, as professoras atuaram em 22 profissões no início 

de sua inserção no mercado de trabalho, antes de ingressarem como professoras ou 

profissionais da educação na rede municipal de educação. É importante ressaltar que 

historicamente essas profissões foram e ainda são assumidas pela população de menor 

poder aquisitivo, aqui entendida como classe-que-vive-do-trabalho, e que geram menor 

nível de renda. Destaca-se que algumas professoras assumiram várias profissões, isto é, 

uma mesma professora assumiu várias profissões (diarista, babá, auxiliar administrativo 

e, posteriormente, professora concursada).  

Figura 2: Gráfico das Profissões assumidas pelos professores-cursistas 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 
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A faixa salarial dos participantes da nossa pesquisa encontra-se sistematizada da 

seguinte maneira: 50% dos professores informaram que sua faixa salarial está entre 1 a 2 

salários mínimos (até R$ 1.874,00) e os outros 50% recebem de 3 a 4 salários mínimos 

(até R$ 3,748,00). Para tanto usamos como referência os dados de 1º de janeiro de 2017 

acerca do valor de salário mínimo, qual seja: R$ 937,00, constante no Decreto 8.948/2016 

de 30 de dezembro de 2016. 

Conforme dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), até 2016 mais da metade dos estados brasileiros não pagava o piso salarial aos 

professores. O reajuste do piso, conforme a Lei 11.738/2008, deveria ser anual e ocorrer 

sempre em janeiro. A legislação também assegura que o piso deveria ser reajustado 

seguindo a variação do valor anual mínimo nacional investido por aluno da educação 

básica, definido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Nesse cenário somente os 

salários dos professores que recebem entre 2 a 4 salários mínimos se encontram em 

conformidade com a Lei do Piso. De acordo com dados do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), o piso salarial dos professores em 12 de janeiro de 2017, correspondia ao 

valor de R$ 2.298.80, para a carga horária de 40h.  

Outro aspecto importante a destacar diz respeito à meta 17 do Plano Nacional de 

Educação: valorizar as profissionais do magistério das redes públicas de educação básica 

de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. Pelos resultados 

desse indicador, a equiparação salarial, em 2017, atingiu um percentual de 74,8%, que 

torna-se preocupante tendo em vista que nos encontramos imersos em um projeto 

econômico e político que congelou os gastos públicos por 20 anos34, o que, 

consequentemente, achatará os investimentos em saúde e educação e, assim, impedirá a 

equiparação salarial prevista de 100% para 2020. 

As professoras pesquisadas, no que se refere ao tempo de trabalho na Educação 

(Tabela 10) encontram-se, em maior número, em período de consolidação e no final de 

carreira, ou seja, eram 35 professores nessa situação, totalizando um percentual de 67,3% 

do total, e 17 professores se encontravam em início de carreira, totalizando um percentual 

de 32,69%.  

 

                                                           
34 Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2016 – PEC do Teto dos Gastos Público, aprovada pelo 

Plenário do Congresso Nacional que gerou a norma jurídica – Emenda Constitucional nº 95 de 15/12/2016. 
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Tabela 10: Tempo de Atuação dos(as) Professores(as) Pesquisados(as) no Campo Educacional 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

SENADOR 

CANEDO 
JATAI CRISTALINA FIRMINÓPOLIS 

SÃO LUIS 

DE 

MONTES 

BELOS 

TOTAL 

PROF/ 

ED 

(ANOS) 

5 -10 anos 5 - 2 2 8 17 

11-19 anos - 5 5 2 3 15 

20 -29 anos - 6 7 1 3 17 

Mais de 30 

anos 
- 1 1 1 - 3 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

Com relação ao tempo de trabalho efetivo com crianças da Educação Infantil, 

(Tabela 11) nossa pesquisa obteve os seguintes dados: 30 professores informaram ter 

entre 2-10 anos de trabalho, totalizando um percentual de 57,69%; outros 17 declararam 

ter entre 10-19 anos, totalizando um percentual de 32.69%; e 5 profissionais disseram 

atuar a mais de 20 anos com crianças menores de 7 anos, correspondendo a um percentual 

de 9,61%. 

Tabela 11: Tempo de atuação dos(as) professores(as) pesquisados(as) na Educação Infantil 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

SENADOR 

CANEDO 
JATAI CRISTALINA FIRMINÓPOLIS 

SÃO LUIS 

DE 

MONTES 

BELOS 

TOTAL 

PROF/ ED 

INFANTIL 

(ANOS) 

2 -10 anos 1 5 7 5 12 30 

11-19 anos 4 6 5  2 17 

20 -29 anos  1 3 1  5 

Mais de 30 anos - - - - - - 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016 / 2018. 

Com base nesses dados podemos perceber que as professoras que atuam na 

Educação Infantil, nos municípios pesquisados, embora estejam, em sua maioria, em um 

período de consolidação e no final de carreira docente, na Educação Infantil possuem 

menos de 10 anos de atuação, o que nos leva a deduzir que sua carreira profissional, no 

campo educacional, foi maior no Ensino Fundamental. O fato dos professores possuírem 

maior experiência profissional nesse nível de ensino pode ser correlacionado às práticas 

de reprodução de modelos escolarizantes, próprios dessa etapa, que se apresentam 

cotidianamente na Educação Infantil. 

Em relação à carga horária de trabalho das professoras integrantes da pesquisa, 

expresso na Tabela 12, verificamos que a carga horária de 30 e 40 horas semanais é 

majoritária, condição em que se encontram 40 professores, 20 professores em cada; 11 
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professores (as) informaram cumprir 60 horas e uma professora informou trabalhar 20 

horas semanais.  

Tabela 12: Carga Horária de Trabalho dos(as) Professores(as) na Educação Infantil 

CARGA 

HORÁRIA 

SENADOR 

CANEDO 
JATAI CRISTALINA FIRMINÓPOLIS 

SÃO 

LUIS DE 

MONTES 

BELOS 

TOTAL 

PROF/ 

CH 

20H - 1    1 

30H 4 1 5 2 8 20 

40H - 8 6 3 3 20 

60H 1 2 4 1 3 11 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

É preciso destacar que a instituição de Educação Infantil de atendimento em tempo 

integral apresenta particularidades quanto ao horário de funcionamento. Nessas 

instituições exige-se a permanência das professoras com as crianças durante todo o 

período de atendimento (matutino, período intermediário35 e vespertino). O que temos 

vivenciado nessas instituições é a presença da professora nos turnos matutino e vespertino 

(das 7:00 às 11:20 e das 13:00 às 17:20 em média) e de profissionais estagiários e 

auxiliares nos demais períodos, assim como arranjos informais variados para suprir as 

necessidades da instituição. Diante dessa realidade, somos favoráveis a concursos de 40 

horas, dedicação exclusiva para professoras, com vistas a garantir uma melhor transição, 

diálogo e planejamento entre turnos de atendimento. 

No que concerne a relação atuação docente e turmas/agrupamento na Educação 

Infantil, as informações apresentadas pelas professoras pesquisadas evidenciam a 

seguinte realidade: 59,61% das professoras atuam na docência com crianças de quatro a 

cinco anos de idade; 32,69% atuam com crianças de zero a três anos de idade; uma 

professora atua com crianças de seis anos de idade, em uma instituição de Educação 

Infantil; tem-se ainda uma professora-cursista atuando como gestora no Ensino 

Fundamental; uma atuando como professora de Educação Física na Educação Infantil e 

duas não informaram em que agrupamentos/turmas atuam. O fato de a maioria das 

professoras pesquisadas atuarem na chamada pré-escola, com crianças de quatro a cinco 

anos, não nos surpreendeu pois, o que temos vivenciado, nos municípios goianos e em 

nível nacional, é a priorização do atendimento dessa faixa etária com profissionais 

                                                           
35 Chamamos aqui de período intermediário os momentos logo após o almoço - usados comumente para a 

escovação, o sono, o descano, a TV e final de tarde - usados comumente para brincadeiras livres, uso do 

pula-pula, da TV para aguardar a chegada dos pais. 
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formados em nível superior e a ausência ou a retirada de profissionais formados para o 

atendimento a crianças de zero a três anos de idade.  

A LDBEN/96 admite para a formação de professores da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental aquela oferecida em nível superior, ofertada em 

universidades e institutos superiores de educação, e admite também, contrariando as lutas 

de professores e organizações civis, a formação em nível médio, na modalidade Normal. 

Esta medida tem representado a precarização da formação do profissional docente nessa 

etapa educativa, historicamente desvalorizada em relação aos demais níveis e demais 

etapas. O recuo na formação de professores da Educação Infantil (em nível médio) e a 

retirada dos professores formados em nível superior do atendimento a crianças de zero a 

três anos de idade evidenciam um retorno/retrocesso à lógica assistencialista do 

atendimento educativo em creches, sobretudo para as classes mais empobrecidas 

economicamente.  

É importante esclarecer que a percepção desse retorno/retrocesso já se fazia 

presente nas discussões do PNE 2001-2010 e do PNE 2014-2024 em razão de, entre outras 

coisas, proposições de metas diferenciadas, nos dois Planos, para o atendimento às 

crianças de zero a três anos e para as de quatro a cinco anos de idade. A fragmentação do 

atendimento à Educação Infantil presente na Meta 1 do PNE 2014-2024 – “universalizar, 

até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de 

idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 

50% das crianças de até três anos” – tem impulsionando os municípios a aplicar a maior 

parte dos recursos do FUNDEB para responder à exigência legal de atender a toda a 

população de quatro a cinco anos. E, mais recentemente, entrou em curso a forte 

(re)inserção do campo assistencial para suprir o atendimento das crianças zero a três anos 

de idade, além da tentativa de alavancar projetos como mães crecheiras, atendimentos 

domiciliares, entre outros. Nesse contexto, faz-se necessário muita pressão da sociedade 

civil organizada e dos professores para assegurar o direito das crianças à Educação 

Infantil socialmente referenciada, em especial na elaboração e efetivação dos Planos 

Nacionais e Municipais de Educação. 

Por fim, ressaltamos as características pertinentes à formação dos professores-

cursistas: formação inicial, pós-graduação e formação continuada. A formação de 

professores e professoras da Educação Infantil, sempre se constitui como um campo de 

luta e grandes desafios. A promulgação da LDB/96 desencadeou uma série de mudanças 

na concepção do atendimento às crianças menores de 6 anos de idade e, principalmente, 

na formação de professores(as) da educação básica, e que para atuação passou-se a exigir 
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a formação em nível superior; aceitando, contudo, a formação em nível médio, na 

modalidade, para aqueles que atuarem na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Como uma conquista, nessa luta, a Meta 15 do PNE (2014/2024) tem por 

objetivo assegurar que todos os professores da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 

que atuam, por meio de uma política nacional de formação dos profissionais da educação, 

em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

Quanto aos dados referentes à formação de professores: formação inicial (Tabela 

13), nossa pesquisa evidenciou que 92% das professoras são pedagogas; 3,84% 

responderam ter formação em Magistério e em outro curso de licenciatura plena (História 

e Letras); uma professora é formada em Educação Física (1,92%) e uma cursou Normal 

Superior (1,92%). 

Tabela 13: Formação Inicial dos Professores-Cursistas 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

SENADOR 

CANEDO 
JATAI CRISTALINA FIRMINÓPOLIS 

SÃO LUIS 

DE 

MONTES 

BELOS 

TOTAL 

Normal 

Superior 
- - - 1 - 1 

Magistério/ 

Pedagogia 
- 4 10 - - 14 

Magistério/ 

Letras 
- - 1 - - 1 

Magistério/ 

História 
= 1 - - - 1 

Pedagogia 5 5 3 5 14 32 

Pedagogia/ 

Direito 
- 1 - - - 1 

Pedagogia/ 

Ciências 

Biológica 

-  1 - - 1 

Educação 

Física 
- 1    1 

TOTAL 5 2 15 6 14 52 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

Embora nossa amostragem tenha revelado professoras com formação em nível 

superior, essa não é a realidade em nosso estado, nem em nosso país. Conforme dados 

disponibilizados pelo site do PNE em Movimento e do 2º Relatório de Monitoramento 

das Metas do Plano Nacional de Educação (2018), a proporção de professores(as) que 

atuam na Educação Infantil com formação em nível superior no estado de Goiás é de 

54,8%, e ainda 
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O percentual de docências ministradas por professores com formação 

superior adequada à área de conhecimento que lecionam aumentou no 

período, chegando, em 2016, a 46,6% para educação infantil, 59,0% 

para os anos iniciais do ensino fundamental, 50,9% para os anos finais 

e 60,4% para o ensino médio. A despeito desse crescimento, os 

percentuais de adequação da formação docente observados em 2016 

ainda estão distantes da meta de 100% das docências da educação 

básica em todo o País. Em 2016, o padrão de desigualdades regionais é 

bastante variável de acordo com a etapa de ensino analisada. Na 

educação infantil, existe uma dispersão de municípios com altos e 

baixos percentuais de adequação da formação docente distribuídos em 

praticamente todas as unidades federativas. Constata-se, ainda, que 

apenas nove estados superam a marca de 50% de docências com 

professores com formação superior considerada adequada à área em que 

atuam nessa etapa de ensino. (BRASIL, 2018, p. 265). 

 

No que concerne à formação em nível de pós-graduação (Tabela 12) e à formação 

continuada (Tabela 13,) objetos da Meta 16 do PNE (2014/2024) na qual se propõe 

“formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino”, 

nossa pesquisa constatou haver professores(as) com curso de especialização em diversas 

áreas do conhecimento, como está especificado: 

Tabela 14: Cursos de Pós-Graduação 

CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO 

SENADOR 

CANEDO 
JATAI CRISTALINA FIRMINÓPOLIS 

SÃO 

LUIS DE 

MONTES 

BELOS 

TOTAL 

Psicopedagogia 2 2 2 - 3 9 

Ed. Infantil 3 - 3 3 8 17 

Docência 

Universitária 
- - - 1 - 1 

Docência 

Universitária/ 

Psicopedagogia/ 

Educação, Arte e 

Cultura 

- - - 1 - 1 

Ed. Infantil - 

Letramento e 

Alfabetização 

- 1 - 1 2 4 

Pedagogia 

Empresarial 
- - 1 - - 1 

Neuropedagogia - - 1 - - 1 

Coord. Pedagógica e 

Gestão Escolar 
- - 1 - - 1 

Orient. Educacional. 

e Met. Ensino 
- 5 - - - 5 

Morfologia do 

Exercício 
- 1 - - - 1 
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Educação Infantil e 

Series Iniciais e 

Psicopedagogia 

- 1 - - - 1 

Não informaram - 2 6 - 1 9 

TOTAL36 5 12 15 6 14 52 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

Conforme dados apresentados no site PNE em Movimentos e no 2º Relatório de 

Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação (2018), nosso estado atingiu 

o percentual de 35,4% de professores (as) da educação básica que realizaram cursos de 

pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. 

 

O percentual de professores com titulação em nível de pós-graduação 

aumentou no período de 2010 a 2017 (de 24,5% para 36,2%). Não 

obstante, se for mantido esse ritmo de crescimento, não será possível 

atingir a meta em 2024. O crescimento no percentual de professores 

com pós-graduação nesse período se deveu, particularmente, à titulação 

em nível de especialização. Em 2017, 34,4% dos docentes da educação 

básica possuíam o nível de especialização, 2,4% de mestrado e 0,4% de 

doutorado. Existe desigualdade regional no que tange à formação dos 

professores da educação básica em nível de pós-graduação: os maiores 

percentuais de professores pós-graduados estão nas regiões Sul (55,5%) 

e Centro-Oeste (40,0%), seguidas pelas regiões Sudeste (33,7%), 

Nordeste (31,5%) e Norte (26,2%) (BRASIL, 2018, p. 280). 

 

Os dados de nossa pesquisa convergem com o 2º Relatório de Monitoramento das 

Metas do Plano Nacional de Educação (2018) no que concerne à prevalência de 

professores(as) especialista em detrimento da pós-graduação estrito sensu. Quanto à 

natureza dos cursos de especialização, é possível identificar que os títulos dos cursos, em 

sua maioria, não fazem nenhuma referência à Educação Infantil, dos 11 cursos 

especificados no questionário, quatro (Docência Universitária, Pedagogia Empresarial, 

Neuropedagogia e Morfologia do Exercício) não estabelecem relação efetiva com a 

Educação Infantil, etapa de atuação dos (as) professores (as), e nem com ensino 

fundamental; quanto ao quadro (Psicopedagogia, Educação, Arte e Cultura, Coordenação 

Pedagógica e Gestão Escolar e Orientação Educacional e Metodologia de Ensino), podem 

estabelecer ou apresentar diálogo com a Educação Infantil, a depender da ementa do curso 

e das disciplinas e apenas três cursos de especialização (Educação Infantil, Educação 

Infantil, Letramento e Alfabetização e Educação Infantil e séries iniciais) fazem 

referência direta à Educação Infantil. Totalizando, estes últimos, um percentual de 

27,27% dos cursos que poderiam, de maneira mais específica, contribuir com a área de 

                                                           
36 Há duas professoras que possuem dois ou mais cursos de especializações. Não haviam entre os 

participantes da pesquisa professores com mestrado e/ou doutorado. 
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atuação dos(as) professores(as), considerando as especificidades da Educação Infantil e 

das crianças de até seis anos de idade.  

Em entrevista, a professora E1 afirmou ter participado do curso de Especialização 

Educação, Arte e Cultura promovido pela Universidade Estadual de Goiás - Campos de 

São Luís de Montes Belos. O curso, com carga horária de 450 horas e início em 

29/09/2017, destinou-se à professores(as) licenciados(as) em Letras e Pedagogia, com 

diploma emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e teve como 

enfoque o desenvolvimento de atividades relacionadas a estudos, pesquisas, projetos e 

ações referentes à docência e à gestão da educação básica; foram oferecidas 40 vagas, 

com isenção de pagamento de mensalidades. Embora o curso não tenha apresentado 

discussões referentes à Educação Infantil, a professora entrevistada destacou que em seu 

artigo de conclusão do curso estabeleceu um diálogo entre os estudos realizados acerca 

da arte e da cultura com sua área de atuação e com os conhecimentos e práticas 

vivenciadas no curso de Formação Continuada Educação Infantil, Infâncias e Arte, nestes 

termos afirmou compreender a arte como 

 

Manifestação subjetiva estritamente humana de expressar pensamentos, 

emoções, comportamentos, historicidade e valores atingindo também a 

estética, a comunicação e as linguagens múltiplas como a contação de 

história, a dança, o teatro, a música, a escrita, a escultura, a arquitetura 

dentre outros. Assim sendo, o ensino de arte concebido como 

Patrimônio Cultural da Humanidade deve ser valorizado e estimulado 

desde a base infantil onde se iniciam as primeiras descobertas, 

curiosidades, interesses, habilidades e processos em geram 

concernentes à formação integral do sujeito (professora E1). 

 

Além da formação continuada promovida pelo NEPIEC/UFG, da qual todas as 

integrantes da pesquisa participaram, é possível visualizar na Tabela 15, entre os cursos 

de formação continuada realizados pelas professoras, destaca-se que os cursos de FC são 

ofertados pela própria Secretaria Municipal de Educação em parceira com outros órgãos. 

Elegemos, em nossa pesquisa, dois aspectos que consideramos relevantes quanto à 

formação continuada: 1) A participação das professoras nos cursos de formação 

continuada e 2) Relação entre o tema do curso, participação dos professores-cursistas e 

interface com a Educação Infantil. 
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Tabela 15: Cursos de Formação Continuada 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

SENADOR 

CANEDO 
JATAI CRISTALINA FIRMINÓPOLIS 

SÃO 

LUIS DE 

M. 

BELOS 

TOTAL 

FC 

Libras e Braille - 1 - 1 1 3 

Programa Agrinho - - 1 5  6 

Educação 

Especial/Inclusão 
-  1 - 1 2 

Gestores Escolares - - - - 1 1 

Ensino se 

Qualidade 
- - - - 1 1 

Progestão - - - - 2 2 

Proletramento - - - 1 1 2 

Prevenção e 

Qualidade de Vida 
- 2 - - - 2 

Tecnologias na 

Educação 
- 1 - - - 1 

PNAIC-2017 - 1 2 - - 3 

Projeto Sol - - 1 - - 1 

Orientação e Int. 

Psicopedagógica 
-  1 - - 1 

Total - 5 6 7 7 25 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

Ao serem questionados37 acerca da participação em cursos de formação 

continuada, os professores-cursistas evidenciaram em suas respostas os seguintes 

percentuais: 40,38% das professoras afirmaram participar dos cursos; 44, 23% afirmaram 

que algumas vezes participam, 7,69% responderam que raramente participam e outros 

7,69% não responderam. Quanto à relação entre o tema do curso, participação e interfase 

com a Educação Infantil, observamos um baixo índice de participação, visto que os cursos 

não se articulam com as especificidades da Educação Infantil. A maior participação se 

deu no curso de formação continuada, intitulado Programa Agrinho, com um percentual 

de 11,53% dos (as) professores (as) participantes. O Programa Agrinho é uma inciativa 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) em parceria com a Federação da 

Agricultura do Estado de Goiás (FAEG) e Secretarias Municipais de Educação (SME), 

cujo tema em 2017 foi “fontes de energias renováveis”, e teve como meta o 

desenvolvimento de atitudes e comportamento rumo a um mundo melhor. O segundo 

                                                           
37 Questionário item IV – Dados sobre a Formação Continuada, questão 1. 
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curso com maior número de participantes foi o de Libras e Braille, com um percentual de 

5,6% de participação; os demais obtiveram os percentuais de 3,8% e 1,92% de 

participação. Apenas 26 professores (as) pesquisados (as) registraram em nosso 

questionário sua participação em cursos de formação continuada, totalizando um 

percentual de 50%.  

Depreende-se dos dados apresentados que apenas a Formação Continuada 

promovida pelo MEC/UFG/FR/NEPIEC, Educação Infantil, Infâncias e Arte e Currículo, 

Planejamento e Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, desenvolvido 

em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, vincularam-se a área de atuação 

dos (as) professores (as) participantes da pesquisa, tendo em vista que os referidos cursos 

primaram pelo fortalecimento das DCNEI (2009) por meio da contextualização das 

Políticas Públicas para esta etapa da Educação Básica, o acesso e debate das produções 

acadêmicas acerca da Infância, da Educação Infantil e da Arte. 

Destacamos que, conforme 2º Relatório de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação (2018), o estado de Goiás alcançou o percentual de 28,9% de 

professores (as) da educação básica que realizaram cursos de formação continuada, no 

período entre 2013-2016, e é importante considerar, ainda, que são as redes públicas de 

educação as que mais promoveram a formação dos professores, tanto em nível de pós-

graduação quanto em formações continuadas (BRASIL, 2018). 

Os dados por nós evidenciados têm como objetivo auxiliar na apreensão (parcial) 

do perfil das professoras que participaram de nossa pesquisa, isto é, ajudar-nos a conhecer 

um pouco do movimento de identificação desse grupo, suas inter-relações e as relações 

com os demais professores goianos e brasileiros: suas condições históricas e formas de 

organização, tendências e mudanças de uma categoria de profissional. Assim procedemos 

por compreender que tecer considerações acerca dos profissionais da educação, em 

especial dos profissionais e professores que atuam na Educação Infantil, passa 

obrigatoriamente pela compreensão dos desafios e das perspectivas do trabalho docente 

na atualidade. 

O conceito de trabalho, tal como o conhecemos hoje, está vinculado à constituição 

da era moderna e ao surgimento do capitalismo industrial, sendo ele, portanto, fruto de 

uma construção histórico-social. O trabalho se constituiu historicamente por meio dos 

modos como o homem se relaciona com a natureza e com os outros seres humanos, 

transformando e sendo transformado, com vistas a responder às suas necessidades. Ao 

longo do tempo, o trabalho assumiu diferentes formas: a artesã, a escrava, a servil e a 

assalariada. 
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Conforme Galdêncio Frigotto (1984), a revolução capitalista transformou o 

trabalho concreto social em trabalho abstrato “assalariado”, isto é, de atividade produtora 

imediata, que cria e recria a natureza, a si mesmo e ao outro, em mercadoria, força de 

trabalho, cujo objetivo é a produção de mais-valia38 e a acumulação. Se o trabalho, por 

um lado, foi e pode ser compreendido como atividade essencial e vital, capaz de 

possibilitar a realização plena do homem, na sociedade capitalista, por outro lado, o 

trabalho também é explorado (comprado), constituindo-se em um processo de alienação39 

(expropriação). 

Tomaz Silva, Apple e Enguita (1994) e Pablo Gentili (1996), asseveram que o 

neoliberalismo se constituiu como uma construção hegemônica, uma alternativa de poder 

à crise capitalista que se iniciou no final da década de 60 e na década de 70, a qual foi 

atribuída ao chamado modelo de Estado de Bem-Estar Social40. Na perspectiva 

neoliberal, os direitos e os deveres do Estado com os princípios da cidadania não se 

constituem mais como campo social e político, mas passam a integrar as regras do 

mercado/consumo e ou funcionar a sua semelhança.  

O trabalho docente de natureza criativa vinculado ao ato de ensinar, defendido por 

Saviani (1995, p. 17), como “[...] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 

dos homens”, ao encontrar-se subordinado aos ditames do mercado capitalista neoliberal 

passa, conforme tem observado Dalila Oliveira (2004; 2008), a caracterizar-se pelo corte 

e congelamento de verbas e políticas públicas que asseguram financiamento para a 

Educação; pela precarização da formação e valorização de professores (as) e demais 

                                                           
38 “A teoria do valor-trabalho revela que a fonte da mais-valia na produção no sistema capitalista é o 

trabalho não renumerado dos trabalhadores. Em média, um trabalhador produz em um dia (ou em uma hora, 

ou em qualquer unidade de tempo de trabalho) um certo VALOR em dinheiro, mas o salário que recebe é 

o equivalente apenas a uma fração desse valor. Assim, o operário recebe o equivalente a apenas uma parte 

do dia de trabalho, e o valor produzido na outra parte, não remunerada, é a mais-valia. A forma do salário 

obscurece esse fato, dando a impressão de que o trabalhador recebe por todas as horas trabalhadas, mas, do 

ponto de vista da teoria do valor-trabalho, uma fração de trabalho é realizada sem que o trabalhador receba 

um equivalente e, portanto, não é paga. [...] do ponto de vista social, uma parte de seu trabalho é apropriada 

pela classe capitalista como mais-valia” (Dicionário do Pensamento Marxista, 2012, p. 364). 
39 “Assim como o trabalho alienado [1] aliena do homem a natureza e [2] aliena o homem de si mesmo, de 

sua própria função ativa, de sua atividade vital, ele o aliena da própria espécie; [3] Ele (o trabalho alienado) 

aliena do homem o seu próprio corpo, sua natureza externa, sua vida espiritual e sua vida humana; [4] Uma 

consequência direta da alienação do homem com relação ao produto de seu trabalho, a sua atividade vital e 

à vida de sua espécie é o fato de que o homem se aliena dos outros homens [...] Em geral, a afirmação de 

que o homem está alienado da vida de sua espécie significa que todo homem está alienado dos outros e que 

todos os outros estão igualmente alienados da vida humana […]. Toda alienação do homem de si mesmo e 

da natureza surge na relação que ele postula entre outros homens, ele próprio e a natureza” (Dicionário do 

Pensamento Marxista, 2012, p. 21). 
40 No Estado de Bem-Estar Social, o Estado é o organizador da política e da economia, encarregado da 

promoção e da defesa social ao lado dos sindicatos e empresas privadas, com vistas a garantir serviços 

públicos como segurança, educação, saúde, moradia e outros. 
 



103 

profissionais da educação; perda da autonomia profissional e didático-pedagógica; 

ausência de estrutura física adequadas de trabalho; pelo aumento de contratos temporários 

nas instituições educativas; não cumprimento do piso salarial; pela perda das garantias 

trabalhistas e flexibilização das leis trabalhistas; falta de reconhecimento e valorização 

do trabalho docente, provocando nos professores sensação de insegurança, de desamparo 

e de sujeição.  

A complexidade do trabalho docente acentua-se com a ruptura e o engessamento 

das condições necessárias para efetivação do exercício da docência. Nesse sentido, a 

docência se constitui por uma teia de relações que envolvem crianças/alunos, professores, 

trabalhadores da educação, gestores, comunidade intra e extraescolar, políticas públicas 

e financiamento para a educação. É justamente nesse contexto político e sociocultural que 

se efetiva a função característica do trabalho do professor, qual seja: ensinar 

conhecimentos – filosóficos, científicos, culturais, ético, estético e artístico –, tendo a 

clareza de que ensinar, conforme explicitam Sandra Limonta e Kátia Silva (2013), 

ultrapassa a ideia de transmissão e reprodução de informações, tendo em vista possibilitar 

a criança/aluno “conhecer, estabelecer relações, construir sínteses, refletir criticamente” 

(p. 177) o mundo, a história, a cultura, as práticas políticas, socioculturais, afetivas e 

estéticas produzidas pela humanidade que são chamados a integrar, participar e 

transformar.  

Diante dessas constatações, defendemos que a instituição do Sistema Nacional de 

Educação é um passo importante para a superação da realidade educacional brasileira 

descrita, em especial no que se refere à valorização dos profissionais da educação. 

Contudo, é necessário garantir um Sistema Nacional de Educação que articule, de forma 

cooperativa, os entes Federados: municípios, estados, distrito federal e União, com vista 

a garantir condições de trabalho adequadas às novas demandas educacionais, assim como 

estabelecer um campo profissional seguro e valorizado, por meio de concurso público e 

plano de carreira, formação inicial em nível superior, formação continuada que estabeleça 

nexos com a profissão e área de atuação, remuneração compatível com um padrão de vida 

digno, assim como o cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento 

de educação (dedicação exclusiva). Estas condições de trabalho, ainda que previstas no 

Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024), estão sujeitas aos interesses econômicos 

e as políticas neoliberais em curso, portanto, encontram-se longe de ser realidade nas 

redes públicas de educação básica do país, mas podem se constituir como um horizonte 

utópico. 
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3.2  Educação Infantil, Infância e Arte - NEPIEC/FE/UFG: formação 

continuada de professores da Educação Infantil em Goiás 

 

A formação continuada se constitui como uma exigência legal, conforme 

estabelece a LDB (BRASIL, 1996) e os Planos Nacionais de Educação – períodos (2001-

2011) e (2014-2024) –, e tem como objetivo ampliar a formação dos(as) professores(as) 

e o padrão de qualidade educacional. A formação de professores tem, nos últimos 20 anos, 

após décadas de lutas da categoria e dos movimentos sociais, ocupado espaço central no 

delineamento de políticas públicas educacionais e de pesquisas e estudos, em âmbito 

mundial e nacional. Esse movimento tem por finalidade encontrar caminhos para (trans) 

formar as práticas de formação docente, constituídas e em constituição em nosso país, 

assim como estabelecer parâmetros para a construção da identidade profissional dos (as) 

professores, como uma das estratégias para a consolidação de práticas pedagógicas de 

qualidade, nas quais os (as) professores (as) sejam reconhecidos como produtores de 

conhecimentos, capazes de intervir e decidir sobre a construção de sua formação e a 

transformação da realidade educacional. 

No conjunto das atuais políticas públicas brasileiras, a articulação da formação de 

professores (inicial e continuada) com as instituições públicas de ensino superior reafirma 

a posição de diversos estudos que sinalizam o importante papel das universidades 

públicas na formação dos (as) professores (as), tendo em vista a necessidade de projetar 

ações colaborativas entre universidades federais, secretarias de educação e instituições 

educativas, a fim de estabelecer uma maior aproximação entre os conhecimentos 

produzidos no campo acadêmico e o cotidiano educacional, e de romper com a dicotomia 

teoria e prática.  

Os Cursos de Formação dos Profissionais da Educação Infantil, no estado de 

Goiás, nos anos 2013-2014 e 2014-2015, realizaram-se mediante Termo de Cooperação 

entre o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), 

vinculado à Faculdade de Educação. Em nossa opinião as universidades públicas 

constituem lócus privilegiados de produção de conhecimento e formação político-

profissional. Ao assumirem o processo de formação inicial e continuada dos trabalhadores 

da educação, as universidades públicas cumprem sua função política e social no que 

concerne a tríade que a constitui: pesquisa, ensino e extensão, e possibilitam a formação 

e a profissionalização docentes comprometidos com os espaços públicos de educação, 

maior engajamento político e social desses profissionais, visando à melhoria da realidade 
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social, acesso a um corpo teórico e metodológico que busca qualificar o processo ensino-

aprendizagem-desenvolvimento dos educandos (NEPIEC, 2012).  

Os estudos de Barbosa (2006, 2008, 2011), Helena Freitas (2004, 2007), Anatália 

Oliveira (2012), afirmam que o trabalho desenvolvido nas universidades públicas, por seu 

caráter científico, crítico, político, cultural, artístico e ético, pode provocar nos sujeitos 

envolvidos maior consciência crítica e um sentimento de pertencimento a sua categoria 

profissional, atribuindo às universidades públicas uma postura responsável para atuar na 

ressignificação do campo educacional a na constituição da profissionalização docente. 

A articulação entre as universidades federais e os sistemas estaduais e municipais 

de ensino potencializam a qualificação da formação de professores, na medida em que a 

apropriação e o aprofundamento de linhas epistemológicas fornecem elementos para a 

composição teórico-metodológica centrada em uma concepção de sociedade, educação, 

infância, criança, aprendizagem-desenvolvimento e processos pedagógicos. Criam-se, 

assim, condições formativas que, segundo Saviani (2007), são capazes de promover a 

inter-relação entre a filosofia da educação, a teoria da educação e a prática pedagógica. 

Para o autor, é preciso estabelecer relações recíprocas entre teoria e prática pedagógica, 

de tal modo que “a prática pedagógica, em lugar de aparecer como um momento de 

aplicação da teoria da educação é vista como ponto de partida e ponto de chegada cuja 

coerência e eficácia são garantidas pela mediação da filosofia e da teoria educacional” (p. 

18). Nessa mesma direção, Acácia Kuenzer (1998) afirma que o fortalecimento do 

profissional da educação vincula-se à valorização do estatuto epistemológico, dos 

conhecimentos produzidos pela ciência e à pesquisa pedagógica.  

A partir desses pressupostos, entendemos que a universidade pública é a 

instituição que, por sua natureza acadêmica e sua função política no exercício de suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, promove as condições necessárias para tomar 

a práxis41 como um princípio fundamental aos cursos de formação inicial e continuada; 

em especial, à formação continuada, que é entendida como um repensar acerca da 

formação inicial, dos elementos vivenciados na e pela sociedade, pelo mundo do trabalho 

                                                           
41 No sentido que lhe atribui o marxismo, práxis diz respeito a “atividade livre, universal, criativa e auto-

criativa, por meio da qual o homem cria (faz, produz) e transforma (conforma) seu mundo humano e 

histórico a si mesmo” (Dicionário Marxista, 2012). Vázquez (1977, p. 185), afirma que “toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis”. Nesse sentido, a práxis é uma atividade conscientemente 

orientada, o que implica não apenas as dimensões objetivas, mas também subjetivas da atividade. A práxis 

não é apenas atividade social transformadora, no sentido da transformação da natureza, da criação de 

objetos, de instrumentos, de tecnologias; é atividade transformadora também com relação ao próprio 

homem que, na mesma medida em que atua sob a natureza, transformando-a, produz e transforma a si 

mesmo. Assim, a teoria por si só não transforma o mundo, “pode contribuir para sua transformação, mas 

para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar 

com seus atos reais, efetivos tal transformação” (p. 207). 
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e pela própria escola. A práxis se configura como um repensar, uma ação política do 

profissional, que articula a realidade social na qual está inserido, o mundo do trabalho e 

seus desafios e o conhecimento científico, cultural e artístico, tendo como meta 

reconstruir seu fazer, numa ação criadora que se transforma na medida em que transforma 

o mundo, isto é, na busca incessante pela unidade entre teoria e prática, na qual a prática 

é o horizonte e a finalidade da teoria (GADOTTI, 2010). 

Verticalizando nosso olhar para a formação continuada, constatamos que esta se 

constitui como um direito dos(as) professores(as), reivindicado pelos profissionais da 

educação, pesquisadores da área de formação e demais esferas representativas, desde a 

década de 90. Para Isabel Silva (2005), as propostas/projetos de formação continuada 

ainda são um grande desafio para as instituições formadoras, tendo em vistas a 

necessidade de construir propostas que possibilitem a problematização das práticas 

pedagógicas vivenciadas no cotidiano educativo e se constituam, ao mesmo tempo, como 

espaços de construção e troca de conhecimentos acumulados pelos pesquisadores, no 

campo acadêmico, e os acumulados pelos (as) professores (as). 

As políticas de formação continuadas devem possibilitar a análise críticas tanto 

das teorias como das experiências, isto é, devem estabelecer uma articulação entre teoria 

e prática que fortaleça os professores. A formação deve ampliar a consciência do 

professor sobre a função política, social de seu trabalho, como afirma Freitas (2004, p. 

112)  

 

A formação contínua constitui processo privilegiado de interface das 

instituições formadoras com o profissional em exercício, permitindo o 

tratamento dos aspectos teóricos epistemológicos da formação em 

articulação com seus problemas concretos, valorizando os processos de 

produção de conhecimentos construídos no trabalho docente, pelo 

desenvolvimento com a investigação e a pesquisa no campo da 

educação e de sua área específica. 

 

O excerto explicitado se volta para a concepção de formação continuada como um 

trabalho de apropriação e significação do trabalho docente em suas múltiplas 

determinações histórica, política, social e pedagógicas. Nessa perspectiva, a formação 

continuada se apresenta como um dos caminhos para o estabelecimento do exercício 

permanente de ação-reflexão-ação, isto é, da práxis educativa. Para tanto, faz-se 

necessário à articulação/diálogo entre “teoria e prática de forma indissociável. O ponto 

de partida para esse diálogo deve ser a própria prática pedagógica, que contém em si uma 

teoria – que, para se tornar práxis, precisa ser refletida e, a partir daí, transformada” 

(BODNAR, 2011, p. 210). 
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Para nós, a formação continuada consiste em um permanente processo de 

construção histórico-cultural, uma dimensão política que reconhece a educação como um 

bem público e os professores como sujeitos histórico-sociais, em processo permanente de 

(re) construção de significados. A formação continuada, portanto, exige responsabilidade 

social a ser assumida e financiada pelo Estado como uma política pública. Desta forma, 

qualidade educacional vincula-se necessariamente a um projeto de formação de 

professores emancipatório, cujas bases estejam comprometidas com a ampliação da 

consciência crítica dos professores sobre o campo educacional e seu trabalho; a 

articulação entre os conhecimentos científicos, sócio históricos e políticos que permeiam 

o trabalho docente e o debate sobre as tensões que envolvem as políticas educacionais, as 

diretrizes curriculares e o campo da didática.  

Nessa direção, destacamos novamente as contribuições de Limonta e Silva (2013, 

p. 173-175) que defendem uma sólida base teórico-epistemológica no processo formativo, 

nela “formação e trabalho formam uma unidade, um único processo de desenvolvimento 

pessoal, intelectual, técnico e político-social”, abarcando e inter-relacionando em um 

mesmo projeto de formação as categorias “trabalho docente, relação teoria e prática, 

ensino como práxis e pesquisa”. Para as autoras em referência a formação deve criar 

condições para que teoria e prática estejam interligadas e se materializem por meio da 

práxis. 

 

Compreendemos a práxis como ação humana transformadora, prática 

eivada e nutrida de teoria, e por isso capaz de superar os primeiros 

estágios do pensamento – constatação e compreensão da realidade – 

para construir um pensamento novo, que ao ser colocado em prática, 

pode transformar esta realidade. Nesse sentido, o trabalho docente é 

práxis. A complexidade da ação educativa necessariamente a torna uma 

práxis social [...] (LIMOTA; SILVA, 2013, p. 176). 

 

Os elementos apontados por essas autoras convergem para uma compreensão mais 

ampla a respeito da atuação do professor e de sua formação, de modo a ultrapassar a mera 

transmissão e/ou exposição de qualquer natureza de conhecimento. Ao contrário, exige 

um amplo conhecimento por parte do professorado que envolve análise crítica da história, 

da educação como um direito e de sua função social e política, da escola e dos conteúdos 

assumidos por ela, dos processos de aprendizagem-desenvolvimento das crianças/alunos, 

assim como dos métodos e didática de ensino. Compreender o trabalho docente como 

uma atividade humana complexa e transformadora implica um profissional cuja formação 

lhe permita ter consciência crítica-emancipatória e capacidade para apropriar, reelaborar 

e produzir conhecimento.  
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A formação continuada se insere na realidade da Educação Infantil brasileira 

como um grande desafio, tendo em vista que a história dessa etapa da educação básica é 

marcada pelo ideário de que não há necessidade de formação específica para a docência 

com crianças de até seis anos de idade. Ao contrário dessa lógica, ainda arraigada na 

cultura escolar, Barbosa, Alves e Telma Martins (2009) asseveram a importância da 

reflexão sobre o contexto histórico-cultural e político da Educação Infantil, sua 

constituição histórica e conceitual, as condições de trabalho e a valorização do trabalho 

docente, a construção de novas perspectivas para o processo educativo e de 

procedimentos didáticos que considerem as especificidades da relação professor-criança-

conhecimento. A nosso ver, os estudos dessas autoras nos possibilita vislumbrar o teor 

político, social, científico, cultural e artístico do trabalho docente e da formação específica 

para a docência na Educação Infantil. 

Nessa mesma direção, Oliveira (2012, p. 268-269), em sua tese de doutoramento, 

apresenta condições que considera necessárias para a constituição de um processo de 

formação da identidade profissional da Educação Infantil: 

 

a) trabalhar a partir de uma consciência profissional situada 

politicamente na realidade social, atuando em defesa da infância como 

uma categoria histórico-cultural, da criança como um sujeito de direitos 

e da Educação Infantil como uma política pública; 

b) dominar aspectos históricos, políticos, sociais, culturais e científicos 

da infância, da criança e sua educação para criar condição de promover 

uma ruptura com questões culturalmente demarcadas para uma 

Educação Infantil assistencialista e defendê-la como um direito público 

social; 

c) tomar a Educação Infantil como campo de preocupação político-

social, defendendo e consolidando suas especificidades no âmbito das 

políticas públicas educacionais; 

d) consolidar experiências no exercício da pesquisa vinculadas à 

formação acadêmica, participando de eventos científicos, congressos, 

fóruns temáticos e outros campos de produção de conhecimento. 

 

Tomar as condições histórica, política, didático-metodológico, a cultura, a ciência 

e arte como elementos constitutivos da formação continuada para a docência, na 

Educação Infantil, possibilita a participação ativa do (a) professor (a) como “sujeito de 

sua profissão porque, ao contribuir na construção de suas condições de trabalho, constrói 

a si mesmo como ser humano, trabalhador, ser histórico-cultural, profissional” 

(OLIVEIRA, 2012, p. 228).  

A formação continuada assumida pelo NEPIEC, nesse contexto de oferta de 

cursos de formação de professores para a educação básica pública, desenvolvidos pela 

UFG, nas diversas áreas, pautou-se na perspectiva de corroborar o desenvolvimento 

profissional das professoras que atuam na Educação Infantil, isto é, implementar um 
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projeto de formação continuada comprometido com o permanente aperfeiçoamento dos 

conhecimentos dos professores dessa etapa da educação. Nesse sentido, o objetivo dos 

cursos de formação proposto era “criar e ressignificar os conhecimentos dos professores 

dessa etapa da Educação Básica, considerando as concepções de infância e a relação 

dialógica entre produções teóricas e as possibilidades pedagógicas em instituições de 

Educação Infantil” (NEPIEC, 2013, p. 13). Para tanto, os cursos tiveram como eixo 

norteadoras 

 

[...] discussões contemporâneas sobre infâncias, políticas públicas para 

Educação Infantil, processos educativos, currículo, campos de 

experiência na Educação Infantil, as diversas linguagens, ludicidade, 

criação e consolidação de uma Educação Infantil pautada na ética, 

política e estética (NEPIEC, 2014, p. 6-7).  

 

Os Cursos de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Infantil 

ofertados nos anos 2012-2014 – Currículo, Planejamento e Organização do Trabalho 

Pedagógico e Educação Infantil, Infâncias e Arte – privilegiaram a articulação entre a 

teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no domínio de conhecimentos 

científicos, culturais, artísticos e didáticos da área. O curso de Formação Continuada 

Educação Infantil, Infâncias e Arte, abordou a infância, a estética e as linguagens 

artístico-culturais em uma perspectiva sócio-histórico-dialética, a ementa do curso 

expressa a necessidade de ampliar e inter-relacionar:  

 

Criação e imaginação na infância. Educação estética, infâncias e 

linguagens artístico-culturais. A arte na Educação infantil. Relação e 

interação das crianças com diversificadas manifestações de música, 

artes visuais, cinema, fotografia, dança, teatro e literatura (NEPIEC, 

2013, p. 20).  

 

Conforme explicitam Barbosa e Soares (2018), a criança e as linguagens artístico-

culturais se encontram em permanente processo de interação, nas mais diversas situações 

e contextos, os quais, para serem apropriados e (re) significados pelas crianças, 

necessitam da mediação do Outro. Nessa perspectiva, os objetos artísticos, em suas mais 

variadas formas de expressão, e os produtos da cultura (material e imaterial) constituem 

expressão da vivência histórica do homem, e dá-los a conhecer é papel da educação. 

Assim, por consequência, cabe à Educação Infantil, como primeira etapa da educação 

básica, ampliar as vivências estéticas, artísticas e culturais das crianças.   

A organização curricular para o Curso de Formação Continuada Educação 

Infantil, Infâncias e Arte, pensada para também possibilitar aos (às) professores (as) 

vivências artísticas e culturais, teve carga horária de 120 horas. O curso foi organizado 
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em três Módulos de estudo, reflexão e vivência artístico-culturais. O módulo 1, 

denominado Infância e Políticas Públicas para Educação Infantil, possui os seguintes 

objetivos: a) ampliar o debate acerca dos conceitos de Infâncias e Crianças (concepções 

e desenvolvimento histórico), e b) compreender as Políticas Públicas para a Educação 

Infantil, em especial o Referencial Curricular e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil. Enquanto o módulo 2, denominado Educação Estética, Arte e 

Infâncias, possuía os seguintes intuitos: a) estudar e refletir sobre os conceitos e 

fundamentos da arte na Educação Infantil, enfocando as relações cultura e infâncias, arte 

e desenvolvimento infantil, imaginação e criação, na perspectiva sócio histórica, e b) 

apropriar e ressignificar a produção cultural para a infância e as linguagens artístico-

culturais, tendo em vista suas especificidades e implicações pedagógicas na Educação 

Infantil. Ressalta-se que estes módulos possuíam a carga horária de 30 horas cada 

(NEPIEC, 2012, 2013, 2014). 

O módulo 3, denominado A Arte na Educação Infantil (Oficinas), privilegiou o 

debate acerca do relacionamento e da interação das crianças com manifestações 

diversificadas de música, artes visuais, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e 

literatura, abarcando uma carga horária de 120 horas, distribuídas em quatro oficinas que 

privilegiaram as linguagens das artes visuais (30 horas), da música (30 horas), do teatro 

(30 horas) e da literatura (30 horas), conforme ementas a seguir explicitadas: 

 

Estudo dos elementos conceituais, técnicos e estéticos das artes 

visuais: apreciação, fazer artístico e contextualização. Conhecimento 

do mundo e da cultura mediante as obras artísticas nos contextos 

regionais, nacionais e internacionais. A produção artística no contexto 

da Educação Infantil: desenho, pintura, modelagem, colagem, 

construção, fotografia e audiovisual. O desenvolvimento do gosto, 

cuidado e respeito pelo processo de produção e criação artística. 

Procedimentos pedagógicos para as Artes Visuais na Educação Infantil.  

A Música e seus pressupostos teóricos e metodológicos na Educação 

Infantil. A Música como conhecimento, recurso de expressão e 

criatividade. O lugar do professor nas práticas educativas em Música. 

Desenvolvimento da sensibilidade perceptiva, identificação e 

apreciação musical da criança por meio de diferentes fontes sonoras. 

Procedimentos pedagógicos para a Música na Educação Infantil.  

Teatro: concepções, formas e aspectos históricos. Teatro na Educação 

Infantil: fundamentos e práticas. Criatividade e expressividade 

teatral e corporal. O Teatro na formação e no desenvolvimento da 

criança: procedimentos pedagógicos e artísticos na Educação Infantil.  

A literatura infantil brasileira. Aspectos teórico-metodológicos da 

literatura na Educação Infantil. A brincadeira com as palavras, as 

imagens e o texto poético. Narrativas e leitura de histórias. O livro 

infantil em creches e pré-escolas: espaços, acervos e ampliações 

(NEPIEC, 2013, p. 20-21). 
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O Curso privilegiou a articulação entre a teoria e a prática; as atividades 

desenvolvidas visaram a promover o aprofundamento teórico-metodológico e estimular a 

análise crítica da Educação Infantil, enquanto campo de atuação, e a reflexão sobre as 

práticas pedagógicas. Para tanto, foram desenvolvidas atividades coletivas e individuais, 

constituídas por aulas expositivas e dialogadas, leitura, análise e discussão de textos e 

produção textual, exibição e discussão de filmes, seminários, visitas, entrevistas e 

observações em instituições educativas. 

O processo avaliativo ocorreu de forma processual, considerou-se o nível de 

envolvimento e participação, a frequência e o aproveitamento de cada cursista nas aulas 

e nas atividades desenvolvidas, foram também utilizados instrumentos de avaliação sobre 

o desenvolvimento dos módulos e das oficinas. Ao final curso, solicitou-se aos cursistas 

a elaboração de memoriais descritivos sobre o aproveitamento dos conhecimentos 

estudados e discutidos no curso, pautados na análise reflexiva do processo vivido. Os 

critérios para emissão de certificados foram: Frequência: 85% (oitenta e cinco) e Média: 

7 (sete).  

Para realização do curso contou-se com 16 professores-pesquisadores, com 

envolvimento e domínio na área da docência e da pesquisa com a infância em Goiás. 

Ressalta-se que 10 desses professores (as) atuam no Ensino Superior e na Educação 

Básica Federal, 5 atuam na Faculdade de Educação/UFG, 2 na Unidade de Educação 

Infantil/CEPAE/UFG, um atua na Escola de Música e Artes Cênicas/UFG, um na 

Faculdade de Artes Visuais, e um no IFG; 6 professores atuam nas seguintes instituições: 

UEG, PUC/GO, SEE, SME e Basileu França. Dos 16 professores-pesquisadores que 

atuaram no curso, 6 possuem titulação de doutorado, 8 de mestrado e 2 de especialização. 

Dois dos professores mestres estavam cursando Doutorado no PPGE/FE.  

É importante destacar que o curso foi ofertado nos próprios municípios e coube às 

Secretarias Municipais de Educação de cada município polo (Aparecida de Goiânia, 

Caldas Novas, Anápolis, Jataí, Senador Canedo, Cristalina e Firminópolis) a 

disponibilização de local para sua realização. Para tanto solicitou-se um espaço físico 

adequado, com duas salas de aulas que comportasse no mínimo 40 cursistas, e com espaço 

externo para a realização das oficinas. As aulas e as oficinas ocorreram nas sextas-feiras, 

no período noturno, e aos sábados, nos períodos matutino e vespertino. A experiência foi 

positiva na medida em que a Universidade se deslocou da capital e interviu, a nosso ver, 

de forma positiva na formação dos profissionais da Educação Infantil dos municípios 

goianos. Nesses termos, a formação continuada assegurou condições necessárias para que 
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os (as) professores (as) pudessem realizar seus estudos e se apropriassem dos 

conhecimentos pertinentes ao seu campo de atuação.  

Ademais, a formação continuada proposta buscou reafirmar a importância das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, Resolução CNE/CEB n° 5 de 

17 dezembro de 2009, como um instrumentos legítimo, fruto de uma ampla participação 

e escuta dos (as) professores (as) que atuam na área, dos movimentos sociais, dos 

pesquisadores e dos professores universitários, com vistas a sistematizar e organizar o 

trabalho educativo com crianças de até seis anos de idade, articulando o acesso e a 

ressignificação dos conhecimentos historicamente acumulados (o conhecimento artístico, 

o papel e a valorização dos (as) professores (as). Consideramos, nessa perspectiva, as 

crianças como protagonistas, cidadãs de direitos que significam o mundo e a si mesmas, 

apropriando-se e produzindo cultura. A Formação estabeleceu um diálogo profícuo com 

as Diretrizes, compreendendo seu papel na história das Políticas Públicas para a Infância 

pois, sua articulação com o cotidiano educativo pode favorecer a superação e a 

transformação das práticas educativas arraigadas em nosso estado. 

As Diretrizes propõem, como função sociopolítica e pedagógica das instituições 

de Educação Infantil, o respeito aos seguintes princípios:  

 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades.  

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 

respeito à ordem democrática.  

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais 

(BRASIL, 2010, p. 16). 

 

Isto implica a compreensão de que cabe às instituições de Educação Infantil se 

assumirem como espaços educativos privilegiados para a construção de uma sociedade 

mais justa, solidária e ética, que respeitem o outro em sua diversidade social, cultural, 

religiosa, étnico-racial, regional conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988 

(artigo 3, inciso I, II, III e IV), garantindo a todas as crianças seus direitos constitucionais. 

Para tanto, faz-se necessário que o trabalho institucional, por meio de seu projeto político-

pedagógico, promova a ampliação das oportunidades educacionais das crianças, o 

compromisso com o conhecimento em suas mais diversificadas formas de expressão e a 

sociabilidade das crianças cotidianamente:  

 

Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais;  

Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 

educação e cuidado das crianças com as famílias;  
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Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e 

crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas;  

Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância;  

Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e 

religiosa (BRASIL, 2010, p. 17). 

 

O currículo, nessa perspectiva, deve estabelecer maior articulação entre as 

vivências das crianças e os conhecimentos culturais, artísticos, científicos e tecnológicos 

que compõem o patrimônio cultural da humanidade, tendo como norte a ação intencional 

e consciente dos (as) professores (as), coordenadores (as), dirigentes das unidades 

educacionais e gestores das Secretarias Municipais de Educação e a comunidade 

educacional. Leva-se em consideração um permanentemente processo de construção e 

(re) estruturação do trabalho educativo das instituições, superando versões centradas no 

estabelecimento de listas de conteúdos obrigatórios, como temos vivenciados desde o 

lançamento do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) e 

atualmente pela implantação da Base Nacional Comum Curricular para Educação 

Brasileira42 (2017-2018). A visão de currículo expressa nas Diretrizes, a nosso ver, 

representa um salto qualitativo para a área da Educação Infantil, visto que não estabelece 

uma relação linear, hierarquizada e padronizada de vivenciar os conhecimentos e as 

práticas educativas nas unidades de Educação Infantil. 

No que concerne o conhecimento artístico, as Diretrizes destacam o princípio 

estético como dimensão importante para a formação das crianças, destacando a 

sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais, como elementos que contribuem para indivisibilidade 

das dimensões expressivo-motora, afetivo-cognitivo, artístico-cultural e histórico-social. 

No artigo 9º das Diretrizes, está afirmada a importância do acesso às diferentes linguagens 

artísticas, compreendendo-as como formas privilegiadas de expressão e construção de 

conhecimento: “música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia, literatura”, diferentes “manifestações e tradições culturais brasileiras”, assim 

como das “contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, 

asiáticos, europeus e de outros países da América” (BRASIL, 2010, p. 20; 26-27).  

Barbosa e Soares (2018, p. 143) afirmam que as Diretrizes 

                                                           
42 Ver pareceres – primeira e segunda versão elaborados pelo NEPIEC e o Fórum Goiano de Educação 

Infantil. 
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[...] inauguram um olhar ampliado e corajoso sobre o direto à educação 

cultural e estética da criança” no Brasil. Porém, é preciso assinalar que 

ainda nesta mesma normativa há posições que levam 

contraditoriamente ao entendimento da questão da criação e do 

desenvolvimento estético como a depender somente do ritmo da própria 

criança e das suas necessidades; além de enfatizar a educação estética 

de um prisma hedonista. 

 

Outro aspecto relevante da formação continuada é a interface estabelecida entre a 

abordagem vygotskyana e o campo educacional, em especial a Educação Infantil. Os 

estudos Vygotsky (2010) evidenciaram a importância da educação para a constituição do 

psiquismo tipicamente humano, isto é, para o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores (atenção, percepção, pensamento, linguagem, memória, imaginação, 

criatividade). Para esse autor, a educação tem um papel fundamental de dar a conhecer, 

isto é, democratizar o acesso, socializar os conhecimentos e as produções humanas, fruto 

do trabalho material e imaterial de homens e mulheres. Nessa perspectiva, a arte deve ser 

entendida como uma área de conhecimento, como uma produção humana e humanizadora 

que contribui de forma significativa para a formação das crianças, pois as possibilita 

afirmarem-se por meio de suas diferentes linguagens e manifestações culturais, conhecer 

e reconhecer a si mesma e o mundo a sua volta, num processo dialético de reprodução, 

apropriação e criação/renovação. 

 

3.3  Atribuindo sentido a formação continuada: o que nos revelam os portfólios 

e os questionários 

 

Atribuir sentido a formação continuada por meio dos Portfólios elaborados pelas 

professoras-cursistas e pelas respostas constantes nos questionários43, implica 

compreender que a escrita dos professores-cursistas é atravessada pelos contextos nos 

quais são produzidos, assim como pelo contexto interlocutivo. Nesse sentido, 

utilizaremos o conceito de apropriação tomando os estudos de Vygotsky (1994, 2010) e 

Leontiev (1978) para melhor explicitar nosso entendimento sobre os enunciados dos 

participantes do curso de Formação Continuada. 

Vygotsky (1994; 2010) ao longo de seus estudos afirmou que os processos 

psíquicos constituem primeiramente entre as pessoas – processo interpsíquico – para 

depois tornarem funções individuais – processo intrapsíquico, reafirmando assim o 

caráter social dos processos psíquicos. O processo de tornar para si processos psíquicos 

                                                           
43 Parte discursiva do questionário, trata-se especificamente de questões acerca da Formação Continuada 

Educação Infantil, Infância e Arte. 
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constituídos nas relações externas foi denominado por Leontiev (1978) de apropriação, 

por entender que este termo era mais adequado ao método materialista histórico-dialético. 

Nessa perspectiva, o processo de apropriação encontra-se interligado as interações e a 

comunicação com o outro mediado pela linguagem, a qual reflete não só a capacidade 

comunicativa do homem, mas as significações sintetizadas nas práticas sociais, 

constituindo-se como mediadora do processo de apropriação das produções acumulados 

ao longo do processo civilizatório, traduzida em ideias, valores, conhecimentos, teorias, 

tradições e outros. 

Nas palavras de Newton Duarte (2013, p. 66) 

 

A linguagem carrega experiência sintetizada de comunicação, mas 

também experiência sintetizada de elaboração do pensamento. E não é 

só a linguagem que faz isso. Quando nos apropriamos de uma teoria, da 

obra de um autor, de um sistema conceitual, tudo isso transmite a nós 

atividade humana. Esse é um ponto fundamental. Os produtos do 

trabalho humano, seja ele material ou não, carregam atividade em 

estado latente. Isso remete à discussão sobre o processo de apropriação, 

pois ele é a transformação dessa atividade que está em potência no 

objeto, em atividade efetiva do sujeito. Se no processo de objetivação a 

atividade se transfere dos sujeitos para os objetos, no de apropriação 

ocorre o inverso, ou seja, a atividade acumulada nos objetos e 

fenômenos culturais transforma-se em atividade do sujeito.  

 

Os estudos Duarte (2013) afirmam que o processo de apropriação também ocorre 

quando acessamos e dialogamos com conhecimentos, teorias, conceitos e ideias e estes 

são incorporados no pensamento, de modo ativo em constante movimento – 

transformando, sendo transformado e se autotransformando. Ao acessar e se apropriar do 

pensamento de autores objetivado nas suas teorias e livros, o indivíduo encontra-se 

“possuído” pelos conhecimentos, valores, ideais, visão de mundo, de homem, de 

educação, de arte, de cultura, entre outros, estabelecendo um diálogo permanente com o 

Outro.  

No caso específico do curso de formação continuada Educação Infantil, Infâncias 

e Arte os professores-cursistas se apropriaram do pensamento de autores da área da 

educação e da arte, das mediações que vivenciaram com professores (as) e colegas, entre 

outros, de diferentes manifestações culturais e artísticas, as quais foram incorporadas e 

redefiniram sua visão de mundo, de educação, de arte e suas práticas educativas. É claro 

que não estamos afirmando que todos concordaram com os autores estudados e com os 

argumentos dos (as) professores (as). Contudo, é importante destacar que mesmo para 

discordar os professores-cursistas tiveram que movimentar seu pensamento, apropriando 

e ressignificando os autores estudados e as linguagens artísticas e manifestações cultural 
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que tiveram acesso ao longo do curso de Formação. É justamente esse movimento de 

apropriação que buscamos conhecer e explicitar, para tanto, utilizamos os enunciados 

expressos nos portfólios e no questionário proposto.  

O Portfólio constituiu uma etapa do processo avaliativo do curso de Formação 

Continuada Educação Infantil, Infâncias e Arte, seu objetivo foi o de promover uma 

avalição formativa, com base na autoavaliação sistemática, por meio do registro das 

aprendizagens coletivas e individuais, das conquistas, das dificuldades vivenciadas, das 

inquietações e dos novos objetivos e trajetórias que vieram à tona ao longo do curso, 

assim como, construir sua memória e estabelecer uma relação dialógica entre os 

propositores, os (as) professores (as) que ministraram a formação continuada e os 

professores-cursistas. 

Compreendido como uma compilação das marcas que atravessaram o processo 

formativo vivenciado pelos professores-cursistas, o portfólio abarcou em seu bojo a 

análise crítica e devidamente fundamentada; o registro dos aspectos considerados 

relevantes; a identificação dos processos de trabalho e estudo vivenciados; os conceitos 

dos temas estudados, apresentando-os de forma interpretativa; as investigações 

complementares realizadas; projetos de pesquisa; participação em outras atividades 

educativas; o envolvimento; avanços, dificuldades, angústias e novas perspectivas que o 

curso tenha possibilitado (Anexo B). 

O questionário – parte discursiva que trata especificamente da FC Educação 

Infantil, Infância e Arte – teve como objetivo conhecer as motivações dos professores-

cursistas para participar da formação continuada; seus pontos de vista acerca das 

contribuições do curso para sua formação profissional e trabalho educativo; nos 

aproximar de sua concepção de arte e cultura; da importância que os professores-cursistas 

atribuem ao conhecimento artístico para a formação das crianças da Educação Infantil e, 

por fim, identificar possíveis caminhos/percursos que o (a) professor (a) assume para 

desenvolver atividades de natureza artísticas com as crianças. (Anexo A). 

Optamos por estabelecer três (3) eixos centrais para nos aproximarmos da forma 

como o curso foi apropriado pelos professores-cursistas: 1. Concepção de Arte: a relação 

teoria e prática na vivência formativa dos professores; 2. Repensando a prática: em busca 

de novos caminhos para arte na Educação Infantil; 3. De tudo fica um pouco, 

considerações acerca da Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte. O 

estabelecimento destes eixos, a nosso ver, nos possibilitaria conhecer as 

marcas/trajetórias construídas ao longo do curso, os desafios e as perspectivas para 

repensar o trabalho educativo com Arte nas Instituições de Educação Infantil.  
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Com o objetivo de discutir e ampliar os “conceitos e fundamentos relacionados 

com a educação estética e a formação cultural e artística da criança na educação infantil” 

e “compreender a área Arte como campo de criação, fruição, conhecimento, formação e 

pesquisa”44 durante a realização do módulo Educação Estética, Arte e Infância, 

realizamos uma atividade inicial de escrita sobre o conceito de arte para conhecer o que 

os professores-cursistas já traziam como referência/bagagem conceitual:  

 

A arte é a expressão criativa e lúdica de habilidades, ela instiga 

significativamente os sentimentos e a emoções mais íntimas, 

abrangendo também aspectos da cultura, vivências e espontaneidade. 

De um modo geral a arte amplia os conhecimentos, atinge os órgãos do 

sentido, sensibiliza e também liberta. Um artista de sucesso necessita 

de dedicação e uma dose de mistério, pois a arte é também saber 

apreciar com imaginação (Professora-cursista A, Portfólio 1, p. 69). 

A arte é tudo aquilo que fazemos ou representamos, a partir de 

determinada situação vivida, de diferentes formas. (Professora-cursista 

B, Portfólio 2, p. 14). 

No meu conceito o que é arte, ela está em várias ações do ser humano. 

A arte no sentimento, na dança, na cultura de povos de vários lugares e 

também na poesia. Quando um grupo ou uma pessoa dança a arte está 

no gesto e nos seus movimentos. No artista que pinta sua obra 

retratando seus sentimentos, a imagem reflete seu conhecimento e ação. 

Esse modo de arte é mais conhecido. A arte é bem representada através 

da música (Professora-cursista C, Portfólio 3, p. 4).  

Por se um conhecimento construído pelo homem, a arte é a 

possibilidade do homem expressar suas vontades, criatividade, 

sentimentos, é o meio pelo qual se apropria do seu manifestar cultural, 

o fazer artístico é produção, reflexão (Professora-cursista D, Portfólio 

4, s/p).  

 

Ao longo da disciplina Educação Estética, Arte e Infância as professoras-cursistas 

(re) laboraram sua escrita quanto aos conceitos de arte. 

 

[...] entende-se por arte, uma manifestação subjetiva estritamente 

humana de expressar pensamentos, emoções, comportamentos, 

historicidade e valores atingindo também a estética, a comunicação e as 

linguagens múltiplas como a dança, o teatro, a música, a escrita, a 

escultura, a arquitetura dentre outros, assim sento, o ensino de arte 

concebido com Patrimônio Cultural da Humanidade deve ser 

valorizado e estimulado desde a base infantil, onde se iniciam as 

primeiras descobertas, curiosidades, interesses, habilidades e 

progressos em geral concernentes à formação integral do sujeito. 

(Professora A, Portfólio1, p. 71).  

Através da arte o homem conhece a si mesmo e o mundo ao seu 

redor, um sentido da vida. É conhecer o modo de vida e a cultura de 

muitos grupos de pessoas, a arte faz o artista usar sua imaginação, 

sentimento, percepção, memória e ideias. A arte está na música, na 

dança e até mesmo em teatros, em poesia, na literatura, enfim em tudo 

que se produz através de ações humanas. O artista usa a sensibilidade 

sempre quando produz seu trabalho [...]. A arte é um conhecimento 

                                                           
44 Objetivos presente no Programa do Módulo - Educação Estética, Arte e Infâncias (ANEXO F). 
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cultural da humanidade, todo ser humano tem direito a esse saber. 
A arte envolve a experiência de fluir formas artísticas, utilizando 

informações e qualidades perceptivas e imaginativas. A arte em forma 

de jogo, uma ação criadora de recursos pessoais, pesquisas de materiais 

e técnicas, a relação entre perceber e imaginar. A aprendizagem em arte 

só é significativa quando o objeto de conhecimento é a própria arte [...] 

(Professora-cursista C, Portfólio 3, p. 7). 

A arte é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser 

humano para expressar um visão/abordagem sensível do mundo, 

seja este real ou fruto da imaginação. Através de recursos plásticos, 

linguísticos ou sonoros, a arte permite expressar ideias, emoções, 

percepções e sensações. Ter acesso à cultura é primordial para o 

crescimento do ser humano. Por isso, quando mais políticas públicas 

forem criadas para que as comunidades mais carentes tenham acesso à 

arte, música e demais manifestações artísticas, maior será a resultado 

positivo dessas ações. A arte é uma das maneiras mais eficazes para 

manifestações de novas tendências e até mesmo para criar conceitos e 

inserir novos maneiras de abrir a percepção do ser, em relação ao 

mundo, a vida, ao amor e também as relações humanas (Professora-

cursista D, Portfólio 4, s/p). 

A arte na educação propicia [...] o contato das pessoas com a própria 

cultura e também com outras culturas, além de ser importante para 

o processo, possibilita caminho de superação do ensino mecanizado, 

voltado à codificação e a cópia [...] dando foco maior nos valores, 

sentidos, fantasias, cores, alegria e vida (Professora-cursista E, 

Portfólio 5, p. 22). 

 

As afirmativas das professoras-cursistas nos remetem aos autores estudados no 

curso de formação continuada, os quais defendem a arte como produção humana, um 

fenômeno sociocultural que compõe o Patrimônio Cultural da Humanidade. Nessa 

direção, destacamos estudos de Ferreira (2001) ao afirmar que as diferentes linguagens 

artísticas devem ser compreendidas como produções culturais que precisam ser 

conhecidas e compreendidas. Destacamos também as contribuições de Barbosa (2009), 

ao apresentar arte como um dos caminhos para o compromisso e o respeito com a 

interculturalidade, interação entre diferentes culturas, e como uma linguagem aguçadora 

dos sentidos e da capacidade expressiva e criativa do homem, como objeto de estudo, um 

assunto que tem importância por si mesmo; Martins, Picosque e Guerra (1998) também 

são considerados ao evidenciarem arte como área de conhecimento que, conforme LDB 

(1996), constitui-se como componente curricular obrigatório, a fim de promover o 

desenvolvimento cultural das crianças/alunos; e Ferraz e Fusari (1993) ao conceberem a 

arte como manifestação da imaginação e da criação humana, portanto indispensável para 

a vida das pessoas e da sociedade, pois como produto humano, humaniza o homem  

Complementando o entendimento da arte como conhecimento historicamente 

produzido, a professora-cursista G ressaltou que  
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O homem busca conhecer a si mesmo e o mundo à sua volta, nessa 

busca ele produz ciência, filosofia..., o homem produz arte para buscar 

o sentido da vida, pois a arte tem como função comunicar. Por ser um 

conhecimento construído pelo homem através dos tempos, a arte é um 

patrimônio e todo ser humano tem o direito a acessá-lo.  

 

Os elementos apresentados pela professora-cursista nos permite vislumbrar a arte 

como um fenômeno social que permeia e influencia a sociedade, a arte como um dos 

caminhos para a ampliação e enriquecimento do universo humano, seja criando objetos 

que satisfazem suas necessidades, seja atendendo sua necessidade de expressar e 

comunicar determinados valores estéticos, conteúdos ideológicos e emocionais que 

podem ampliar a visão de mundo e a própria realidade. Os excertos destacados revelam 

um avanço no que concerne a compreensão da arte como um conhecimento cultural da 

humanidade, um direito de todos e “preservar esse patrimônio e dá-lo a conhecer” é uma 

das funções das instituições educativas (ALMEIDA, 2001, p. 15). 

Nesse sentido, identificamos, ao longo do curso de formação continuada, 

mudanças em relação à concepção de arte e sobre sua importância para a formação 

artístico-cultural das crianças. Para a professora-cursista F a ampliação de sua concepção 

de arte modificou seu olhar para a prática educativa, numa clara alusão a importância do 

campo teórico na ressignificação da sua prática.  

 

Tratar a arte como conhecimento é fundamental, hoje nas aulas não 

precisa ser mais utilizados desenhos feitos pelos professores, é preciso 

valorizar as produções das próprias crianças, isso faz com que elas se 

sintam pertencentes a este espaço, ao verem suas histórias retratadas 

nos murais e paredes. É preciso também ultrapassar os muros da escola, 

incluir o cotidiano das crianças, visitas a parques, museus, cinemas, 

teatro e exposições. Uma das atividades mais presentes no cotidiano das 

creches e pré-escolas é o desenho, ele é a base de muitas modalidades 

de produção visual: a pintura, a escultura, a fotografia, as histórias e 

quadrinhos, a gravura, etc.; mas o que enriquece a criança em sua 

capacidade criativa não é a obra criada, o produto final, mas seu 

processo criador, o diálogo que se estabelece com aquilo que está sendo 

criado. Enfim, arte é expressão, ela está desde muito cedo na vida das 

crianças, o professor precisa acreditar nas crianças como sujeitos 

singulares, capazes de criar, atribuir sentidos, construir relações, 

contextualizar, analisar e comparar aquilo que faz parte do seu 

cotidiano. Atribuir novos saberes em arte, significativos, com base nos 

conhecimentos prévios das crianças (Professora-cursista F). 

 

Durante a realização do curso de FC - módulos Educação Estética, Arte e Infância 

e Artes Visuais na Educação Infantil (oficina), buscou-se possibilitar aos professores-

cursistas “refletir sobre a importância da formação artístico-cultural do (a) professor (a) 

de Educação Infantil e suas implicações nas práticas e processos educacionais” e 

“vivenciar práticas e técnicas artística em artes visuais que propiciem a formação dos 
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educadores, visando a melhoria da qualidade do exercício pedagógico na Educação 

Infantil”45, tendo como horizonte estabelecer uma relação entre teoria e prática na 

vivência formativa dos (as) professores (as). Nesse sentido, destacamos duas vivências 

realizadas nos municípios de Jataí e Firminópolis que tiveram destaque nos portfólios 

analisados e que, a nosso ver, expressam a materialização desse propósito.  

Para a Professora B, a formação artístico-cultural “é importante para a construção 

do conhecimento do ser humano através do acesso a museus, exposições, concertos, 

espetáculos, musicais e outros, contribuindo assim para uma formação artística” 

(Portfólio 2, p. 15). A visita ao Museu de Arte Contemporânea do município de 

Jataí/Goiás partiu do pressuposto que a formação artística e cultural dos professores-

cursistas é um elemento fundamental para o processo formativo, e que a ampliação de seu 

repertório cultural é condição para o desenvolvimento do pensamento criativo, assim 

como para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Há uma necessidade emergente 

de buscar uma formação integral dos (as) professores (as), resguardar seu direito e 

garantia de acesso às manifestações artísticas, a ciência, tecnologia, a filosofia, entre 

outros, tendo em vista que são limitadas as iniciativas no âmbito da formação (inicial e 

continuada) e das políticas públicas para a formação de professores que abarquem o 

conhecimento e a vivência artística.  

O excerto extraído do portfólio descreve de forma sucinta o processo vivenciado 

pelas professoras-cursistas, destacando a importância das interações estabelecidas 

durante a visita ao Museu de Arte Contemporânea, as quais caracterizaram-se pela 

mediação e interação com o outro: troca de ideias, impressões, percepções, sentimentos 

e leituras coletivas que, na percepção da professora, enriqueceram a vivencia artística. 

 

Ao chegar ao Museu fomos observando o trabalho do artista, as 

fotografias e as instalações feitas de arame e linhas denominadas 

Coroas, trabalho este que o mesmo dedica à memória de seu pai. A 

exposição intitulada “Rogo46” consiste num conjunto de ações 

performáticas que tem lugar nos espaços públicos, oficiais ou 

marginais, de cidades como Goiânia, Brasília, São Paulo, Salvador e 

Cidade de Goiás entre outras localidades, e que são elaboradas com a 

participação de outras pessoas cujos corpos são envolvidos por 

diferentes materiais. Após a observação das obras a monitora do Museu 

falou sobre o artista e sobre o dia da abertura da exposição. Em seguida 

formamos grupos para comentar o que achamos da exposição e como 

seria o olhar de nossos alunos ao ver a exposição, já que a mesma é uma 

                                                           
45 Objetivos dos módulos: Educação Estética, Arte e Infância e Artes Visuais na Educação Infantil (ANEXO 

F e G). 
46 Ronan Gonçalves da Silva Júnior – ROGO Performance Intervenção Fotografia Instalação – conjunto de ações 

performáticas que têm lugar nos espaços públicos, oficiais ou marginais, de cidades como Goiânia, Brasília, São Paulo, 

Salvador e Cidade de Goiás, entre outras localidades, e que são elaboradas com a participação de outras pessoas cujos 

corpos são envolvidos por diferentes materiais. 
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arte contemporânea com aspectos diferentes. [...] Formamos um círculo 

e cada grupo expos suas opiniões, que foram de uma riqueza de 

detalhes, imaginação, impressão, o que contribuiu para outro olhar 

sobre a primeira observação da exposição, tornando uma visão mais 

apurativa e ampla de cada detalhe. (Portfólio 2, p. 16-17). 

 

As Figuras 3, 4 e 5, revelam a singularidade desse momento em que as 

professoras-cursistas sentiram provocadas pelas obras. A leitura das obras se constituiu 

como uma grande aventura, na qual as professoras-cursistas buscavam conhecer mais 

sobre o artista, sua proposta, os elementos conceituais e estéticos que compunham as 

obras: cores, materiais, formas, texturas, abordagem temáticas, símbolo, signos e 

técnicas. 

Figura 3: Museu de Arte Contemporânea, apreciação, contextualização e socialização da 

vivência artística 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – Jataí/2014 
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Figura 4: Museu de Arte Contemporânea, apreciação e contextualização 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC– Jataí/2014. 

Figura 5: Museu de Arte Contemporânea, socialização da vivência artística 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC– Jataí/2014. 

Para a maioria dos professores-cursistas a visita ao Museu se constituiu na 

primeira participação destes em espaços destinados a preservação e divulgação da 

produção cultural e artística brasileira. Esta realidade marca a trajetória de formação dos 

(as) professores (as), muitas vezes, limitando e/ou restringindo suas experiências estéticas 

e contato com artistas e obras de arte. Superar esta realidade implica compreender que a 

produção cultural e artística não pode se constituir como algo inatingível, os museus, os 
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cinemas, as praças, os teatros, os festivais e, por mais restritos que sejam no interior do 

estado de Goiás, precisam ser conhecidos e vivenciados, tornar-se casa de partilha e troca 

de conhecimentos. Conforme explicita Snyders (1988), a produção cultural e artística 

deve dialogar conosco, ser vista, conhecida, apreciada, estranhada, causando-nos outras 

leituras do real, são modo de vida a conhecer, que podem ampliar nosso senso estético, 

nosso gosto, impulsionar o processo imaginativo e criativo. 

Martins, Picosque e Guerra (1998) destacam que atualmente o contato com obras 

de arte encontra-se mais acessíveis em função do aprimoramento tecnológico, da indústria 

fonográfica, da internet, gravações de vídeos e filmes que possibilitaram a reprodução de 

obras, shows, peças, museus virtuais, entre outros, com uma qualidade que não 

imaginávamos ser possível, aproximando obra de arte e espectadores, antes possível 

apenas para uma elite financeira que monopolizavam o patrimônio cultural e artístico da 

humanidade. Ao mesmo tempo, asseveram que esse acesso via tecnologia não pode 

substituir a frequentação a museus, galerias, teatros, espaços culturais locais e nacionais. 

É preciso resguardar e valorizar o contato direto com as obras e espetáculos pois, nele as 

relações arte-espectador são mais intensas, sensíveis, há um envolvimento afetivo e 

poético que compõem a chamada “aura” da arte. Portanto, quanto mais amplos e 

diversificados forem os canais de acesso à produção artística, maiores serão as referências 

pessoais e culturais dos professores, maiores serão suas as possibilidades acesso, diálogo 

e congenialidade com a produção artística.  

No município de Firminópolis, a professora-cursista A destacou dois momentos 

que envolveram o estudo da arte: a apreciação/contextualização e o fazer/criação 

expressiva dos (as) professores (as):  

 

[...] Após apreciação e discussão sobre as obras, os cursistas foram 

convidados a criar suas próprias paisagens, utilizando os seguintes 

recursos: tintas aquareladas (proporcionar maior movimento, fluidez, 

suavidade e criação de entretons através do mesclado de matizes); 

pinceis de diferentes espessuras; papel A3 e montagem de molduras 

pretas.  

[...] foi proposto aos cursistas que em grupo confeccionassem 

objetos/brinquedos a partir de materiais recicláveis, como embalagens 

de produtos, retalhos de tecido, papelões, caixas e sucatas em geral, 

fazendo o uso também dos seguintes recursos: tesoura; estilete; colas 

branca, instantânea e quente; palitos; espetos; linhas; missangas e 

botões de costura; barbante; revistas; jornais; tintas; gliters; canetinha; 

canetões; TNT; massinha, tampinhas, papeis diversos [...]. A atividade 

artesanal foi orientada a não seguir formalmente um padrão, mas sim 

utilizar da imaginação e ousadia para desenvolver trabalhos inéditos 

com foco na criatividade e interação da equipe. As produções foram 

expostas no corredor da instituição formando um contraste de cores, 

formas, estilos, combinações e arranjos (Portfólio 1, p. 41- 46). 
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O processo de vivência artística desenvolvido com os professores-cursistas teve 

como premissa as contribuições de Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 136) acerca da 

necessidade de “nutrir esteticamente o olhar” dos (as) professores (as), por meio do 

contato com diferentes imagens e obras de arte, provocando uma percepção mais ampla 

da linguagem visual e sua gramática. Ampliar o contato com obras de arte de diferentes 

épocas, estilos, culturas, grupos étnicos, entre outros, potencializa e aguça um olhar 

pensante, inquieto, curioso que questiona os modos de resolver questões estéticas quanto 

ao conteúdo e a forma, requer aproximação com o movimento histórico que envolve o 

artista a e suas obras. Deste modo, as autoras afirmam que “quanto mais uma pessoa entra 

em contato com as formas artísticas, mais se aprofunda nessa linguagem, enriquece seu 

repertório, conhece autores/artistas, tem acesso à compreensão da produção estética da 

Humanidade” (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 74). 

As obras de arte, por se constituírem como uma metáfora da realidade, dos 

sentimentos, percepções e conhecimentos do homem, demanda leitura, interpretação e 

ressignificação dos sentidos e significados que, no caso das artes visuais, são 

transfiguradas pelos artistas. Portanto, a decodificação e codificação das particularidades 

e sutilezas de uma obra de arte requer domínio de sua gramática e hábito de leitura e 

apreciação artística.  

Já as vivências propostas para as professoras-cursistas foram referendadas nas 

contribuições de Ferraz e Fussari (1993) sobre a importância das atividades lúdicas na 

base dos processos metodológicos e procedimentais para o desenvolvimento de atividades 

criativas. Nesse processo, entrou em cena recursos e habilidades pessoais, construídos 

coletivamente/partilhados, pesquisa de materiais e técnicas, explorar formas, cores, 

linhas, textura, volume e planos que permitiram ao professorado imaginar-projetar-criar 

por meio da pintura, desenho, gravura, escultura modelagem, colagem, fotografia, entre 

outros. Para essas autoras as atividades lúdicas potencializam de forma prazerosa a 

experimentação, a troca de ideias, a ajuda mútua, no qual “o fazer se identifica com o 

brincar” (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 84). 

Os estudos de Snyders (1998) já apontavam para a necessidade de que as vivências 

artísticas pudessem proporcionar alegria e satisfação ao experimentar novas formas de 

expressar e simbolizar, pela capacidade de transformar uma coisa em outra, imaginar e 

criar, sentir o prazer sem compromisso avaliativo de caráter classificatório, sem 

repetições exaustivas, sem se caracterizar com tarefa/obrigação. Nesse sentido, o trabalho 

proposto buscou despertar o interesse, envolvimento, a autoria, sentidos plenos, e isso só 
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ocorreu porque as professoras-cursistas interagiram entre si, tomaram decisões coletivas, 

transportaram-se para um mundo de imaginação/fantasia, sem pressões e/ou modelos 

preestabelecidos. É justamente nesse sentido que praticar arte com essência de 

jogo/brincadeira oportuniza aprender/sentir/conhecer/imaginar e criar com alegria  

As atividades propostas permitiram uma experiência partilhada entre os 

professores-cursistas, os conceitos de arte, criança e infância permearam suas produções, 

materializando em paisagens, brinquedos, engenhocas que compunham suas memórias 

pessoais e, por meio de práticas interativas, construíram a memória coletiva desse coletivo 

de professores, os quais registraram as marcas de seu tempo de infância, do seu município 

e de sua cultura. Tais elementos, a nosso ver, corroboram para a melhoria da qualidade 

da formação e da prática educativa na Educação Infantil. As imagens a seguir retratam o 

processo de criação das professoras-cursistas: 

Figura 6: Produções artísticas – Pintura e objetos tridimensionais 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – Firminópolis, 2014/2015. 
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Figura 7: Produções artísticas – Modelagem 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – Firminópolis, 2014/2015. 

Outro aspecto significativo da formação continuada foi o de possibilitar aos 

professoras-cursistas refletir “[...] sobre a importância das práticas artísticas em artes 

visuais, das experiências culturais e do desenvolvimento estético para a formação das 

crianças de zero a seis anos de idade”47. Ao responder a questão 8 – “Do seu ponto de 

vista, qual a importância do trabalho como arte para as crianças da Educação Infantil?”, 

as professoras-cursistas afirmam que: 

 

A arte amplia o mundo das ideias na mesma medida em que atrai a 

atenção da criança, pois é uma atividade lúdica, pedagógica e 

interdisciplinar que ampliam as possibilidades de ver e compreender o 

mundo, assim como de se autoconhecer (Professora-cursista A; questão 

8). 

A arte em forma de expressão da criança não é uma cópia da realidade 

nossa. A arte não é só realidade é além da nossa realidade. As aulas de 

arte são uma interação da criança com o campo da arte. Para as crianças 

a arte tem que ser de forma lúdica, um sentido de jogo. A arte 

proporciona para a criança uma organização de suas experiências e 

autoestima (Professora-cursista C, Portfólio 3, p. 5). 

Através do trabalho com a arte as crianças podem aprender a utilizar os 

meios artísticos em sua comunicação sejam eles através da expressão, 

criatividade, sensibilidade, contribuindo para seu desenvolvimento 

(Professora-cursista B; questão 8). 

A arte tem a possibilidade de desenvolver o senso estético, a 

sensibilidade e a criatividade; além, é claro, de proporcionar a criança 

uma leitura do mundo e de si própria (Professora-cursista D, questão 8). 

Pensando em artes como fundamental para a criança se desenvolver de 

maneira integral, tornar-se necessário o profissional de educação 

infantil ter conhecimento fundamentado em artes, para que trabalhe 

                                                           
47 Objetivo constante no Programa do Módulo Artes Visuais na Educação Infantil (ANEXO G). 
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com objetivos, tendo consciência de sua importância na formação 

integral da criança. Como uma prática necessária e fundamental na 

formação integral da criança, que favorece a construção de sua 

identidade, estimulando a comunicação oral, visual, gestual e também 

as relações interpessoais, aguçando sua criatividade e autonomia, como 

também um momento agradável, divertido, colorido e significativo para 

as crianças (Professora-cursista E, questão 8). 

 

Nos excertos destacados é possível identificar dimensões significativas sobre a 

importância e os desafios das práticas artísticas na Educação Infantil, quais sejam: 1. 

Compreensão da arte como uma prática necessária e fundamental na formação integral 

da criança; 2. As vivência artística devem ampliar a interação da criança com o campo da 

arte; 3. A vivência artística deve ser vivenciada de forma lúdica, interativa e significativa 

para as crianças; 4 A arte potencializa a sensibilidade, a criatividade, o senso crítico e a 

leitura de mundo; 5. O profissional de Educação Infantil precisa ter conhecimento 

fundamentado em artes. Estas se constituem, a nosso ver, como dimensões importantes 

que precisam ser ampliadas e ressignificada pelas professoras. 

No que se refere à formação integral e a integração da criança com a arte, Barbosa 

(1997) e Barbosa e Soares (2018) afirmam que compreender a criança com um ser 

histórico-cultural, multifacético, cidadã de direito, implica compreender que a arte, a 

cultura, a linguagem, o afeto, o movimento, a ciência e a tecnologia são direitos 

fundamentais que precisam ser garantidos a todos. A Educação Infantil, nesse contexto, 

deve se constituir como um espaço privilegiado de formação humana, de aprendizagem 

e desenvolvimento integral das crianças, para tanto deverá garantir o acesso, a 

apropriação, a renovação e articulação dos conhecimentos e artefatos que compõem o 

patrimônio histórico da humanidade. 

Stein (2014) assevera que é necessário levar em consideração, ao mesmo tempo, 

as necessidades e interesses das crianças e a indivisibilidades de suas “dimensões 

expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural” 

(DCNEI/09). Deve-se levar em consideração também os valores culturais locais; o acesso 

à produção artística e cultural da humanidade, a superação de práticas artísticas ora 

mecanicistas, ora espontaneístas e a promoção de atividades que ampliem a capacidade 

imaginativa e criativa. 

Ao ressaltarem a dimensão lúdica, interativa e significativa das práticas artísticas, 

Vygotsky (2012) ressalta que a brincadeira/jogo é fonte de desenvolvimento pois, 

potencializa a materialização de zona de desenvolvimento proximal, na qual a 

aprendizagem encontra-se em movimento e a ação do outro é mais significativa, assim 

como na brincadeira a ação da criança encontra-se no campo imaginário. Ao brincar a 



128 

criança recria de forma criativa a realidade, constituindo-se como forma privilegiada de 

criação na infância. Ferraz e Fusari (1993) também consideram significativa a presença 

das brincadeiras, dos brinquedos como mediadores que enriquecem os processos de 

aprendizagem em arte, visto que elas favorecem a manifestação expressiva, lúdica, 

imaginativa e poética da criança. 

Pensar a arte como potencializadora da sensibilidade, da criatividade, do senso 

estético e da ampliação da leitura de mundo, implica, segundo Snyders (1988), 

compreender que a produção cultural e artística prova que homens, mulheres e crianças 

estão produzindo história, isto é, estão em movimento construindo por meio das 

linguagens artísticas, em especial, novas possibilidades de aprendizagens, (re) 

significando o mundo, sua cultura e sua própria existência. Nesse contexto, podemos 

afirmar que arte pode educar o olhar, a sensibilidade, a capacidade imaginativa e criativa 

ao ampliar os horizontes imagéticos, estéticos, poéticos e simbólicos. Para Vygotsky 

(2012) quanto mais ricas forem as vivências das crianças, quanto essas crianças mais 

viram, ouviram, brincaram, dançaram, encenaram, entre outras, maiores serão suas 

capacidades de imaginar e criar. Portanto, é papel dos(as) professor(as) ampliar de forma 

consciente o leque de experiências das crianças. 

A capacidade de ensinar, conhecer arte e proporcionar as crianças vivências 

artísticas está diretamente relacionada à formação do profissional de Educação Infantil e, 

nesse sentido, é importante destacar que pensar à docência em arte com crianças envolve 

formação específica voltada para a apropriação dos conhecimentos artísticos que ampliem 

os conceitos e fundamentos sobre a educação estética e formação cultural e artística; 

fomentar a formação artístico-cultural dos próprios professores; compreender da arte 

como um campo de criação, fruição e conhecimento, assim como analisar as práticas 

educativas da Educação Infantil, a fim de assegurar a formação artístico-cultural das 

crianças. Neste contexto não cabe mais uma formação restrita ao ensino médio, mesmo 

que na modalidade Normal, é preciso profissionais com formação em nível superior, com 

perspectivas reais de ampliar sua formação por meio dos programas pós-graduação e 

cursos de formação continuada assegurados nos planos de carreira das Secretarias 

Municipais de Educação.  

A capacidade de ensinar, conhecer arte e proporcionar as crianças vivências 

artísticas está diretamente relacionada à formação dos professores que atuam na Educação 

Infantil, nesse sentido, é importante destacar que pensar o trabalho docência voltado para 

o conhecimento e vivência artística com crianças, pressupõe professores cuja formação 

abarque a apropriação dos conhecimentos artísticos, estética e formação cultural. Para 
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tanto, é preciso fomentar a formação artístico-cultural dos próprios professores; 

compreender da arte como um campo de criação, fruição e conhecimento, assim como 

analisar as práticas educativas da Educação Infantil, a fim de assegurar a formação 

artístico-cultural das crianças.  

Com o intuito de repensar a prática educativa articulando os objetivos propostos 

no módulo – Artes Visuais na Educação Infantil – “conhecer e analisar propostas 

pedagógicas e metodologias para as artes visuais na Educação Infantil”, “conhecer e 

socializar referências para a análise da prática pedagógica com Arte na Educação 

Infantil”, “socializar e refletir sobre as experiências de ensino/aprendizagem em artes 

visuais do cotidiano das instituições educacionais vinculadas aos grupos”48 e almejar 

novos caminhos para arte na Educação Infantil, propusemos às professoras-cursistas o 

desenvolvimento de um projeto junto as crianças, no qual elas tivessem contato com um 

artista plástico e suas obras. Como referência conceitual e metodológica para o 

desenvolvimento desse trabalho optou-se pela Proposta Triangular: apreciação (leitura de 

imagens), fazer artístico e contextualização e que ao final fosse elaborado um relatório 

descritivo e analítico com fotos, produção das crianças, entre outros, para compor o 

portfólio. 

A professora-cursista (A) elaborou um Miniprojeto de Arte na Educação Infantil 

integrando turmas do maternal A e B49. O “Projeto Mundo artístico de Romero Britto” 

desenvolvido pela professora teve como objetivo apresentar um artista plástico brasileiro 

para as crianças. Na interpretação da professora-cursista Romero Britto é um artista cujas 

obras se aproximam/condizem como o universo das crianças, nas palavras da professora 

“[...] pelo fato dele pintar muitas telas representando objetos, animais e plantas mais 

conhecidos pelos nossos pequenos, ou seja, que de certa forma vai ao encontro do 

cotidiano infantil, despertando assim maior interesse, compreensão e desejo em explorar 

[...]” (Portfólio (1), p. 89-92). 

Conforme expresso no Portfólio (1) o projeto teve duração de uma semana, os 

objetivos traçados foram: 1 Desenvolver a oralidade, interação e manifestação artística; 

2. Realizar leituras de imagem do acervo de Romero Brito – Cat Brenclan, Litte Bear, 

Apple, Deep Down, Floer Gren, Dog Blue e Prince Charming Frog; 3. Ampliar 

conhecimento de mundo e sensações; 4. Desenvolver a imaginação, criatividade, atenção, 

concentração, expressão artística e percepção visual; 5. Trabalhar coordenação ampla e 

                                                           
48 Objetivos dos módulos: Educação Estética, Arte e Infância e Artes Visuais na Educação Infantil (ANEXO 

F e G). 
49 Maternal A e B – são turmas/agrupamentos de crianças de dois a três anos de idade/CMEI Criança 

Feliz/Firminópolis. 
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não de espaço; 6. Potencializar a curiosidade da turma; 7. Aprofundar conhecimento sobre 

cores, linhas e formas ludicamente. As atividades contemplaram: a) Desenho no chão 

(pátio) com uso de giz, permitindo a interação entre os colegas e nomeação de suas 

criações; b) Apresentar as crianças Romero Brito, dialogando com as crianças sobre sua 

biografia, questionando-as sobre sua preferência pelas obras: quais gostaram mais, que 

cores proferem, se acham bonitas, estranhas, entre outras; c) Brincar no tanque de areia 

incentivando as crianças deixaram marcas na areia; d) Montagem de um ateliê de arte 

para realização de pinturas; e) Possibilitar que as crianças observem seus movimentos 

através da sombra refletida no chão; f)Trabalhar vídeos que explorem as cores; g) Pintura 

de desenhos xerocopiados e de peixes em pratos de papelão para a confecção de murais; 

h) Diálogo com as crianças sobre as atividades – o que mais gostaram? O que 

aprenderam? 

O projeto desenvolvido pela professora-cursista (A) é representativo na medida 

em que expressa o compromisso da professora-cursista de possibilitar as crianças da 

Educação Infantil o acesso ao Patrimônio Artístico-Cultural Contemporâneo. Podemos 

afirmar que a maioria dos objetivos do projeto e as atividades propostas buscam de fato 

ampliar as vivências estéticas das crianças no que concerne a dimensão da sensibilidade, 

da ludicidade, criatividade, de liberdade de expressão e de acesso a diferentes 

manifestações da arte, o que a nosso ver dialoga com os preceitos de uma educação 

estética e artística, que possibilita as crianças conhecer, dialogar, vivenciar atividades que 

medeiam sua capacidade imaginativa e criativa, as imagens a seguir ilustram o processo 

vivenciado pelas crianças ao longo do desenvolvimento do projeto. 
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Figura 8: Desenhos com giz 

 

Figura 9: Deixando marcas na areia 

 

Fonte: Professora-cursista A - Portfólio 1, Firminópolis, 2014 /2015. 

Esta etapa do projeto permitiu as crianças rabiscarem pelo prazer de experimentar 

a própria gestualidade e à medida que dominavam o gesto estabeleciam relações entre ele 

e os traços, riscos e marcas na areia e suas possibilidades visuais. Assim, os gestos que a 

princípios eram aleatórios, passavam a se consolidarem como formas cada vez mais 

intencionais. Para a Wallon (1968, p. 196): 

 

O rabisco ocupa um lugar que o gesto da criança pode tender a dilatar 

ou a concentrar ou mesmo modificar, pois acontece que a criança se 

afasta de um primeiro rabisco, para justapor-lhe um outro. Assim se 

realizam distribuições diversas no espaço, em que cada parte pode 
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reagir mais ou menos sobre as outras. É como um começo de modulação 

espacial, em que as combinações de cheio e de vazio bem podem 

começar por ser fortuitas, mas são destinadas a realizar um jogo mais 

ou menos diversificado, que se poderá reencontrar sob formas mais 

evoluídas do desenho. 

 

De igual modo, Vygotsky (1996, p. 142) estabelece relações entre as 

representações gestuais da criança e suas representações gráficas, para este autor “uma 

criança que tem que desenhar o ato de correr começa por demonstrar o movimento com 

os dedos, encarando os traços e pontos resultantes no papel como uma representação do 

correr”. Desse modo percebe-se que desenhar encontra-se imbricado com a 

experimentação da gestualidade, o que nos leva a inferir que a professora A, ao 

possibilitar as crianças rabiscar, experimentar marcas por meio de vivências lúdicas e 

interativas, está ampliando o repertório gestual das crianças e enriquecendo sua percepção 

visual, os quais contribuíram para suas representações gráficas e simbólicas  

Contudo é preciso pontuar que o projeto da professora-cursista A apresenta traços 

de uma prática artística ainda vinculada à instrumentalização e na mecanização da pintura 

e do desenho, por meio do uso de material pronto para colorir e pintar, essa concepção e 

perspectiva metodológica foi identificada em nossa pesquisa bibliográfica por vários 

pesquisadores e encontram-se arraigadas na prática educativa. Nessa mesma direção, 

encontramos vários registros nos portfólios analisados de projetos e/ou atividades 

artísticas com de obras de arte reproduzidas em preto e branco para as crianças realizarem 

a pinturas (tinta ou lápis de cor), conforme identificamos nas imagens a seguir: 

Figura 10: Pintura a partir de reproduções da obra de Romero Britto 

 

Fonte: Professora-cursista A - Portfólio 1, Firminópolis, 2014/2015. 
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Figura 11: Exposição: Romero Britto e crianças 

 

Fonte: Professora-cursista A - Portfólio 1, Firminópolis, 2014/2015. 

A professora-cursista C, em parceria com outra professora-cursista K, realizou um 

trabalho com artes visuais com as turmas de jardim II (crianças de 2 e 3 anos de idade) 

com o artista plástico Romero Britto, o trabalho realizado pelas professoras agregou a 

história infantil “O pintor” de Mary França e Eliardo França, colagens coletiva do 

personagem Pingo ( artista do livro) e da obra escolhida pelas crianças - Duke &Grace 

(2010); pintura em telas e montagem de um exposição com obras de Romero Britto e das 

próprias crianças. Segundo as professoras as crianças “se sentiram como se fossem 

artistas com ele” e avaliaram  

 

A experiência de realizar este trabalho foi muito proveitoso e 

gratificante, pois por não termos contato com este tipo de arte acabamos 

por não levar ao conhecimento de nossos alunos e como agora 

acabamos conhecendo um pouco e levamos para a nossa prática e com 

certeza vai ser mais trabalhado, pois as crianças amaram a experiência, 

e com certeza algo de marcante vai ficar para a vida delas (Professora-

cursista C, Portfólio 3, s/p). 

 

As Figuras 12 a 13, retratam os momentos de contextualização e a apreciação 

artística. O processo desenvolvido pelas professoras articulou a literatura infantil O 

Artista50 de Mary França e Eliardo França e a apresentação de Romero Brito, constituindo 

                                                           
50 Livro: O Artista de Mary França e Eliardo França, Coleção Os pingos! publicado pela Editora Ática, 

2015. Conta a história de Pingo-de- céu, uma artista que pinta vários animais de forma inusitada, enquanto 

outros animais afirmam que nunca viram nada assim, pingo ao contrário afirma – Tudo isso existe sim, na 

nossa imaginação! 
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um contexto de aprendizagem que primou pelo envolvimento e a aproximação das 

crianças com a literatura e obras de arte, valorizando seu olhar atento e curioso, e 

permitindo a elas o toque, a trocar ideias e impressões.  

E, as Figuras 14 e 15, destacam o fazer artístico e as telas produzidas pelas 

crianças. O processo privilegiou a livre expressão, o trabalho desenvolveu-se em 

pequenos grupos, não houve o estabelecimento de modelos prévios, as crianças exploram 

o suporte, as tintas e pincéis, sua gestualidade, a plasticidade da tinta, das cores e formas. 

As pinturas das crianças traduziram plasticamente seu ritmo gestual, suas experiências 

visuais, emoções, fantasia e ideias por meio da ação de pintar. Não houve, como as 

professoras relataram, pressão pelo surgimento de elementos figurativos. Em um 

momento lúdico as crianças puderam espalhar a cor no suporte, misturar, descobrir novas 

cores, tons e dialogar entre si. 

Figura 12: Leitura e contextualização da obra 

 

Fonte: Professora-cursista C - Portfólio 3, São Luís de Montes Belos, 2014/2015. 
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Figura 13: Apreciação da obra 

 

 

Figura 14: Fazer artístico 

 

Fonte: Professora-cursista C - Portfólio 3, São Luís de Montes Belos, 2014/2015. 
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Figura 15: Telas produzidas pelas crianças 

 

Fonte: Professora-cursista C - Portfólio 3, São Luís de Montes Belos, 2014/2015. 

Nessa mesma direção, a professora-cursista D em parceria com outras professoras 

realizou uma vivência com artes visuais reunindo três turmas da Educação Infantil tendo 

como referência as obras de Jean-Baptiste Debret. O artista francês foi escolhido por ter 

retratado os costumes e cotidiano dos índios brasileiros51. As professoras exploram a 

história de Debret, sua vinculação com a retratação da cultura indígena relacionando-a 

com a comemoração do dia do Índio (19/04). A pintura foi realizada no pátio de modo a 

favorecer espaço e tempo para que as crianças pudessem experimentar as tintas, cores, 

pincéis e água. 

 

Iniciei essa atividade organizando a sala e os materiais com a ajuda de 

três (3) professoras, colocamos papel chambril com fita crepe no muro 

do pátio e os pinceis e uma mesa ao centro, em seguida agrupamos as 

crianças pedimos que se sentassem nas cadeiras, duas filas em forma de 

“U” e comecei: falei sobre Jean-Baptiste Debret, expliquei que ele 

pintava quadros e alguns deles representavam os índios, as crianças 

ficaram curiosas fizeram perguntas, mostrei algumas de suas obras, [...] 

juntamente com as professoras fizemos pinturas faciais (índios) e 

levamos as crianças até o pátio, colocamos aventais, sugerimos que 

cada criança brincasse de ser o artista Debret. Nós, professoras nos 

divertimos muito ao pintar e brincar com elas, foi gratificante vê-las 

pintando com entusiasmo e alegria, era visível o envolvimento das 

crianças durante a atividade, ensinar a criança de forma lúdica é melhor 

para que entendam e adquiram conhecimento. [...] a partir desse curso 

pretendo continuar apresentando outros artistas e suas obras, a fim de 

despertar em nossas crianças a apreciação do belo (Professora D, 

Portfólio 4, s/p). 

 

                                                           
51 Jean-Baptiste Debret, foi um grande desenhista, pintor, gravador e professor francês. Seu trabalho foi 

essencial para retratar o cotidiano do Brasil Colonial, veio para o Brasil juntamente com a Missão Artística 

Francesa no Brasil (1816-1831). 
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É possível perceber no excerto escrito pela professora-cursista D que a atividade 

artística proposta transitou entre o uso da arte como complementar a uma temática, no 

caso a força das datas comemorativas, dia do índio. Essa postura tem sido assumida por 

muitos professores e descaracteriza a arte como conhecimento, como produção humana 

com importância em si mesma. Por outro lado, identificamos ao mesmo tempo uma 

compreensão da arte como um caminho de acesso as manifestações artísticas, artistas e 

obras e como possibilidade de ampliar a capacidade expressiva, imaginativa e criativa das 

crianças. 

Nas Figuras 16 e 17, identificamos o envolvimento das crianças com o ato de 

pintar, explorar as cores, gestualidade, manchas, entre outros. Destacamos a importância 

de explorar o suporte na vertical, o uso de papel em grandes dimensões e a exploração 

das cores e suas possibilidades ao serem misturas produzindo novas tonalidades. 

 

Figura 16: Expressão artística 

 

Fonte: Professora-cursista D, Portfólio 4, Cristalina, 2015. 
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Figura 17: Expressão artística 

 

Fonte: Professora-cursista D, Portfólio 4, Cristalina, 2015. 

As práticas educativas desenvolvidas pelas professoras-cursistas C, K e D 

aproximam-se dos fundamentos da abordagem triangular desenvolvida por Barbosa 

(2009), cuja base estrutura-se em três ações básicas: fazer arte, contextualizar e ler obras 

de arte. As professoras a fim de criarem um contexto para a apresentação dos artistas 

optaram por apresentaram elementos da cultura e da história do artista, articulando-os 

com livros literários e dadas comemorativas, disponibilizaram cópias das obras para que 

as crianças pudessem ter contato direto com as obras, ampliando assim suas habilidades 

perceptivas e imaginativas: tocando, observando e falando sobre as obras e suas 

impressões pessoais e coletivas, para posteriormente produzirem colagens, pinturas 

coletivas e individuais, relacionando desse modo percepção, conhecimento, nutrição 

estética e processo imaginativo e criativo.  

Para Maria Rizzi (2011) é importante destacar que a abordagem triangular 

proposta por Barbosa (2009) vislumbra o ensino de arte a partir da articulação entre a 

experimentação de fazer arte, contextualização e leitura obras de arte. Não há, segundo a 

autora, uma estruturação obrigatória, hierárquica entre essas ações, a escolha delas 

vincula-se a natureza do conteúdo e aos objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, a 

autora destaca seis possibilidades para essa articulação: 1. Apreciar, fazer, contextualizar; 

2. Fazer, apreciar, contextualizar; 3. Contextualizar, fazer, apreciar; 4. Apreciar, 

contextualizar, fazer; 5. Contextualizar, apreciar, fazer; 6. Fazer, contextualizar, apreciar. 

De forma específica, a autora propõe para a prática educativa com foco nas artes visuais, 
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apreciar/ler; fazer/desenhar, pintar, esculpir, gravar, fotografar, fazer instalações e criar 

novas mídias; contextualizar/história da arte. Nas palavras da autora: 

 

A abordagem triangular permite uma interação dinâmica e 

multidimensional entre as parte e todo e vice-versa, do contexto do 

ensino da arte, ou seja, entre as disciplinas básicas da área, entre as 

disciplinas, no inter-relacionamento das três ações básica: ler, fazer e 

contextualiza e no inter-relacionamento das quatro ações decorrentes: 

decodificar, experimentar, refletir e informar (idem, p. 345). 

 

A riqueza do trabalho desenvolvido pelas professoras encontra-se na compreensão 

da arte como uma possibilidade ampliar a capacidade expressão, apreciação e criação das 

crianças por meio do contato, apropriação e leitura de obras; assim como da articulação 

entre afeto, cognição e do fazer/experimentar de forma orgânica e contextualizada.  

As práticas educativas supracitadas das professoras-cursistas A, C, K e D revelam-

se como possibilidade de superação de atividades artísticas individualizadas e 

espontaneístas centradas na expressão humana compreendida como uma dimensão 

subjetiva e individual e no ideário de que a criança é um ser criativo por natureza que 

aprende fazendo, livremente52. Assim como de suplantar práticas artísticas 

instrumentalizadas e mecanizadas por meio do uso de materiais didáticos prontos, tarefas 

homogeneizadas, cujo foco está no treino motor do traço, do desenho e da pintura, do uso 

de trabalhos de natureza artística para “decoração”, “finalizar projetos” e 

“apresentações”. Estas perspectivas didático-metodológicas foram destacadas em nossa 

pesquisa bibliográfica e percebeu-se que ora elas reduzem o papel do (a) professor (a), 

pois o limita a preparar ambientes, materiais e observar as crianças, e ora o caracteriza 

como sujeitos que controlam as crianças (corpos e mentes), impondo-lhes tarefas 

maçantes e descontextualizadas. 

Tomando como referência os avanços metodológicos para o ensino de arte em 

nosso país, presentes em nossa pesquisa bibliográfica, podemos afirmar que os projetos, 

ainda tímidos, consideram, a nosso ver, a arte como objeto de conhecimento, um direito 

das crianças da Educação Infantil e se constituem uma ação pedagógica intencional que 

envolve apresentar artistas e suas obras às crianças, contextualizá-las, aproximá-las do 

universo infantil por meio do diálogo, das brincadeiras, histórias e das interações criança-

adulto e criança-criança.  

                                                           
52 Fundamentado em autores como John Dewey (1900), Viktor Lowenfeld (1930) e Herbert Read (1943), 

inciam-se mudanças no Ensino de Arte no Brasil, o Movimento escolanovista/Pedagogia Nova se constitui 

como uma renovação de posicionamento cultural, pedagógico e artístico No Brasil Augusto Rodrigues 

divulga o movimento e seus princípios, a saber: livre expressão, práticas educativas centrada nos interesses 

e desejos dos(as) alunos/crianças, conhecer significa conhecer-se a si mesmo, exprimir-se, por meio da 

valorização do processo e do aprender fazendo. 
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No que concerne ao último eixo de nossa análise: considerações acerca da 

Formação Continuada, utilizamos as reflexões constantes no portfólio - Conclusões da 

autora (Anexo B) e as respostas do questionário proposto: questão 3 – Em que a Arte 

contribui para a sua formação profissional e por quê? e questão 5 – Quais foram os 

reflexos de sua participação na Formação Continuada – Educação Infantil, Infância e Arte 

– na Instituição de Educação Infantil que trabalha? Houve mudança no relacionamento 

com os outros professores(as) e nas rotinas? As professoras-cursistas afirmaram que o 

curso de FC continuada  

 

Possibilitou grandes aprendizagens acerca da arte na Educação Infantil, 

cada módulo ministrado deixou marcas indissolúveis na minha 

bagagem de conhecimentos [...] a equipe docente que conduziu as 

atividades era composta por profissionais altamente qualificados, que 

além de ter domínio em sua área de atuação também valorizavam as 

relações humanas por meio do respeito mútuo, simplicidade e 

intervenções dinâmicas, intercaladas com metodologia variadas que 

consideravam nossas experiências de vida, tanto profissional quanto 

pessoal, utilizando-se como forma de sustentação e impulso para 

alcançar gradativamente contextos mais complexos e rebuscados que 

exigiam de nós cursistas maior preparação, desenvoltura e 

comprometimento. No total foram seis meses de muito estudo, leitura e 

dedicação, neste processo alguns fatores foram decisivos para um 

melhor aproveitamento dos conteúdos como: a confrontação de ideias, 

a abertura ao diálogo formal e informal, a fomentação de perguntas e 

respostas, as exemplificações e a práxis desenvolvida durante as 

atividades centrais (Professora-cursista A, Portfólio 1, p. 47). 

Sim, me ajudou a ampliar os conhecimentos e me possibilitou novas 

buscas, novos rumos para trabalhar a arte com meus alunos. Este curso 

me proporcionou possibilidades no uso e materiais antes usados e que 

hoje em dia são usados com um leque de opções mais criativas e lúdicas 

(Professora-cursista D, questão 3). 

A arte contribui para minha atuação pedagógica, pois ela trabalha o 

corpo e a mente sincronicamente desenvolve a sensibilidade, a 

criatividade, a expressão e a imaginação. O profissional da Educação 

Infantil deve ter uma formação de qualidade que abarque a formação 

integral da criança, aspectos físicos, psicológicos, social, emocional e 

artístico (Professora-cursista A, questão 3). 

Contribui muito no meu desenvolvimento, ao planejar as atividades 

para as crianças, pois com as dinâmicas e leituras realizados posso 

contribuir mais na formação das crianças, compreendendo-as como 

cidadãs que podem utilizar várias maneiras de se expressarem por meio 

da arte (Professora-cursista B, questão 3). 

Contribuiu mudando minha visão de artes na educação infantil, percebi 

que é fundamental um professor desenvolver um trabalho consciente e 

claro, com objetivos propostos. Porque artes faz parte da formação 

estética da criança, necessitando assim de ter conhecimento da prática 

pedagógica de artes em nossos planejamentos (Professora-cursista E, 

questão 3).  

 

Acerca dos reflexos do curso de FC nas Instituições de Educação infantil que 

trabalham as professoras-cursistas pontuaram que:  
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Os reflexos do curso foram positivos, principalmente por ter dado 

espaço para pensar e desenvolver trabalhos diferentes, mais livres de 

regras e padrões, deixando a criança desenvolver progressivamente de 

acordo com suas habilidades. Antes quando pensava em uma aula 

artística com tinta logo imaginava “vão fazer bagunça”, hoje vejo que 

não é bem assim, o importante é a qualidade da aula. A interação com 

os outros professores (Professora-cursista A, questão 5). 

Refletiu de forma positiva, concluo que todos os conhecimentos 

adquiridos me fizeram evoluir tanto como pessoa quanto na minha 

prática docente e despertou em mim o desejo de prosseguir buscando 

novos métodos de capacitação para contínua melhora no meu 

profissional. “Pois quem ensina aprende e a busca do conhecimento é 

infinita” (Professora-cursista D, questão 5). 

Teve grandes reflexos nos meus planejamentos, na aplicação dos 

métodos à prática pedagógica, na escolha dos materiais com os quais os 

meus alunos iriam trabalhar, sempre que chegamos com uma prática 

nova, os outros professores querem participar juntamente com seus 

alunos, e isso move a unidade escolar (Professora-cursista E, questão 

5). 

O levantamento de fundamentos da utilização da Arte na Educação 

Infantil proporcionou-me prazer e o desejo de buscar ainda mais, que 

tem o objetivo do crescimento pessoal e profissional. Conclui-se, assim 

que o professor pode construir, junto com seus alunos, um espaço 

fecundo de possibilidades de conhecimentos onde as crianças possam 

viver profundamente a sua infância, com autonomia e criatividade, de 

forma ativa responsável e prazerosa para aprendizagem (Professora-

cursista E, Portfólio 5, p. 22). 

 

As afirmativas permitem-nos inferir que o curso de FC Educação Infantil, Infância 

e Arte se constituiu com um projeto formativo relevante para as professoras-cursistas, 

tanto do ponto de vista profissional, quanto dos possíveis reflexos no trabalho que 

desenvolvem com as crianças. Nessa direção os estudos de Teixeira e Mello (2018) 

asseveram que a formação continuada deve possibilitar aos professores uma base teórica 

sólida e que, nesse sentido, a teoria histórico-cultural possibilita ao professorado 

assumirem-se como intelectuais que teorizam, avaliam e redimensionam sua prática 

pedagógica. 

Nos questionários analisados foram expressas as dificuldades para participar do 

curso de FC, assim como as dificuldades para desenvolver trabalhos educativos com as 

crianças voltados para o conhecimento artístico nas Instituições de Educação Infantil. As 

professoras-cursistas ao responderem a questão 6 – Que reações e que opiniões você 

recebeu dos outros profissionais da sua instituição durante a realização do curso? – e a 

questão 7 – Você possui, na instituição que trabalho, apoio pedagógico, recursos didáticos 

e materiais para realizar um trabalho pedagógico com arte? – a afirmaram que:  

 

Quando realizei o curso estava em outro CMEI e lá éramos 10 

professoras e apenas eu e outras 2 colegas fizemos. Por ser sexta e 

sábado, as reações são as mesmas de todos os cursos, as professoras não 
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querem pagar substituta e por ser sábado momento este para os filhos e 

família [...]. Também não gosto, mas sei que é necessário, pois a SME 

dificilmente oferece algum curso. Para Educação Infantil foi o último 

este (Professora-cursista B, questão 6).  

Apoio pedagógico sim. Agora recursos didáticos e materiais não. 

Somos um CMEI novo com apenas 2 anos, antes era uma escola e foi 

“adaptada” para CMEI. Ainda não tivemos nenhum recurso financeiro 

disponível. O que temos foram doados por outras Instituições, pais e 

nós professores (Professora-cursista B, questão 7). 

Muito pouco, pois meu CMEI ainda não foi reconhecido e, portanto não 

recebe verbas. Vivemos apenas do apoio da Secretaria de Educação. 

Tenho, quando é possível certos materiais, muitas vezes tenho que 

comprar também (Professora-cursista C, questão 7). 

 

As dificuldades expressas revelam a necessidade repensar as condições objetivas 

de trabalho que possibilitem a ampliação das práticas educativas com as crianças da 

Educação Infantil e, em particular as práticas educativas vinculadas ao conhecimento 

estético e a Arte. Os estudos de Oliveira (2004; 2009) indicam que a falta de condições 

adequadas de trabalho, estrutura física, pedagógica e financeira, infelizmente é uma 

realidade crescente na educação pública brasileira e na América Latina. Para a autora, a 

chamada “precarização do trabalho docente” tem provocado nos (as) professores (as) 

constantes sensação de desamparo, impotência e, nos exemplos específicos revelados 

pelas professoras-cursistas, a perda de autonomia pedagógica. 

É possível afirmar que as professoras-cursistas, no que concerne as ideias 

expressas nos seus portfólios e questionários, possuem aproximações teóricas importantes 

com o referencial teórico assumido nesta pesquisa, embora apresentem também 

elementos que contradizem ou no mínimo expressam um possível movimento de 

passagem/transição entre visões ora espontaneísta marcada por práticas centradas na ideia 

de livre expressão, ora mecanicista associada à reprodução de desenhos e pinturas 

padronizadas para uma visão de arte como conhecimento e vivência expressiva, 

historicamente situada, como patrimônio material e imaterial da humanidade, que precisa 

ser vivenciado pelas crianças como um direito e como um caminho para a ampliação de 

sua dimensão estética. 

Desse modo, garantir educação de qualidade para as crianças da Educação 

Infantil, considerando a diversidade dos adultos/profissionais/professores que atuam 

diretamente com elas, exige políticas públicas, acesso, circulação e produção de 

conhecimentos, formação inicial e continuada, assim como condições concretas e 

financeiras para a formação dos professores. 

Conforme Kramer (1994), a formação dos (as) professores (as) que atuam na 

Educação Infantil tem sido marcada por cursos emergenciais, os quais, segundo a autora, 
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geralmente não têm representado melhorias na carreira, na valorização e formação do 

professorado. Nesse sentido, defende uma política de formação para a Educação Infantil 

que articule formação e carreira, tendo como referência um projeto mais amplo de 

qualificação que se consolide como um direito dos profissionais da educação, com vistas 

a promover não só o aprimoramento do trabalho, mas a construção da cidadania e da 

consciência crítica e emancipadora. Nessa direção, a autora assevera que  

 

Os profissionais precisam de condições e de tempo para estudar. De 

tempo pago para o trabalho de se qualificarem. E se procede essa 

reflexão que faço, as políticas de formação comprometidas com a 

qualidade precisam assegurar que os profissionais tenham acesso a 

biblioteca, núcleos de leitura e discussão, grupos de estudo, no interior 

e como parte de seu trabalho. E só o farão se e quando compreenderem 

que essas ações podem mesmo ultrapassar os resultados de 

treinamentos ou modalidades convencionais de formação, se e quando 

tiverem coragem e vontade política para tanto (MEC/SEB/COEDI, 

1994, p. 26). 

 

Os estudos de Rosemberg (1994), presente nos cadernos do COEDI afirmam que 

a qualidade da educação das crianças da Educação Infantil vincula-se necessariamente a 

formação e a valorização dos (as) professores (as) que atuam nessa etapa. Portanto, faz-

se necessário diagnosticar e projetar políticas públicas de formação de professores a fim 

de elevar o nível educacional e à expansão da formação profissional dos (as) professores 

(as) que atuam na Educação Infantil. Para a autora a preocupação com 

 

[...] a elevação do nível educacional e profissional do trabalhador de 

educação infantil, decorre tanto de resultados de pesquisas - que 

evidenciam a intensa associação entre formação educacional e a 

qualidade do atendimento oferecido à criança pequena -, quanto do 

impacto, a longo prazo, na vida das crianças, de uma experiência 

educacional de boa qualidade (MEC/SEB/COEDI, 1994, p. 52, 53).  

 

Neste contexto, o professorado assume um papel de grande centralidade, como 

aqueles e aquelas que tratam de forma organizada, sistematizada e com intencionalidade 

a prática educativa, seja ela voltada para o conhecimento científico, ético, estético, 

sociocultural, artístico ou tecnológico. Portanto, sua formação deverá abarcar os 

conhecimentos clássicos e universais, isto é, uma formação teórica substancial, com base 

científica, cultural e artística associada a organização didático metodológica das relações 

de ensino-aprendizagem e das relações de sócio afetivas que ocorrem nas instituições de 

Educação Infantil. É justamente pela responsabilidade social, cultural e política assumida 

pelos (as) professores (as) que se amplia a necessidade de formação (inicial e continuada), 

entendida como um processo no qual o professorado se reconheça como pesquisador, um 

intelectual que se apropria e ressignifica os conhecimentos produzidos sobre área da 
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educação, que repensam seu trabalho educativo, assumindo sua direção, com clareza dos 

fundamentos que a norteiam. 

Romper com o ideário de professora nata passa necessariamente pela consciência 

dos objetivos da educação e sua importância para a formação humana, as condições 

materiais concretas, históricas e políticas que atravessam o campo educacional e as 

unidades educativas, assim como compreender o trabalho educativo para além da 

reprodução de modelos e práticas enraizadas. A formação continuada, a nosso ver, pode 

se constituir como um dos caminhos pelos quais os (as) professores (as) poderão 

aprofundar seus conhecimentos científicos, culturais, artísticos, tecnológicos, entre outros 

e, assim, superar modelos de formação aligeiradas, centradas no ideário do professor 

reflexivo e da prática como referência em si mesma.   

O desafio proposto para a formação continuada se constitui em possibilitar aos 

professores compreender seu papel na sociedade e no contexto educativo. Assim como, 

ampliar a consciência crítica e criativa de seu trabalho, reconhecendo-se como mediador 

privilegiado dos conhecimentos sistematizados, da cultura e arte, a fim da possibilitar 

uma práxis educativa integral e multifacética. 
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4. PRÁTICA PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A ARTE EM DESTAQUE 

 

 

Joan Miro53, Upside Down Figures Os Direitos das Crianças, Ruth Rocha54 

Objetivamos nesta seção discutir as práticas educativas que de alguma forma 

comtemplam o conhecimento artístico apropriado por professoras-cursistas do curso de 

Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte (2013-2015) – 

NEPIEC/FE/UFG – estabelecendo uma interlocução daquelas com o nosso referencial 

teórico e metodológico. A obra de Joan Miró nos coloca o desafio de “ver, rever, trever, 

ler, reler, lerreler”55, ficar de ponta cabeça para alçar novos horizontes, entre eles 

reconhecer e assegurar, como afirma Ruth Rocha45, os direitos das crianças de sorrir, 

brincar, correr, ter lápis de colorir, assim como de viver uma vida plena, repleta de arte e 

manifestações culturais nas instituições educativas. Evidenciamos nas práticas 

educativas, observadas durante nossa investigação, as vivências artísticas que mais se 

fizeram presentes. Sistematizamos nossos esforços analíticos em temáticas e categorias 

que se entrelaçaram ao longo dessa seção. A primeira refere-se aos contextos de 

aprendizagens em arte: mediação, interação e afetividade; a segunda ao desenho e a 

pintura: controle, liberdade e elaboração mediada; a terceira à brincadeira: território de 

imaginação, criação e vivência. 

                                                           
53 Juan Miró (1893-1983), foi um importante pintor, escultor, gravurista e ceramista espanhol, é considerado 

um dos maiores representantes do surrealismo. 
54 Ruth Rocha nasceu em São Paulo em 2 de março de 1931, é uma importante escritora brasileira de 

literatura infanto-juvenil, foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. Defensora dos direitos 

das crianças, escreveu com Otávio Roth, a Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças 

(1988), lançado na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. 
55 Expressão usada por José Flávio Sena no prefácio do livro: A Escola e a Educação Estética (PEDERIVA 

e MARTINEZ, 2015), intitulado – Educação Estética, à luz à sombra de Lev Semionovich Vigotski.  

Toda criança no mundo 

Deve ser bem protegida [...] 

Criança tem que ter nome 

Criança tem que ter lar 

Ter saúde e não ter fome 

Ter segurança e estudar. 

[...] 

Os diretos da criança 

Todos têm de respeitar. 

Tem direito à atenção [...] 

Direito a livros e a pão 

Direito de ter brinquedos. 

Mas criança também tem 

O direito de sorrir. 

Correr na beira do mar, 

Ter lápis de colorir... 
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A temática sobre os contextos de aprendizagens em arte abrange as categorias 

mediação, interação e afetividade. Ao discutir a mediação partimos da premissa que a 

intervenção do outro é fundamental para a apropriação e ressignificação dos 

conhecimentos e vivências artísticas e que as aprendizagens se desenvolvem num plano 

interpsíquico, isto é, na relação com o outro, com a cultura e com os objetos para 

posteriormente constituir-se num plano intrapsíquico. Nesse sentido a interação social, 

seja com adultos e/ou entre as crianças, é fundamental para o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento infantil tendo em vista sua possibilidade de alargar as vivências das 

crianças a partir de construções coletivas e partilhadas. Quanto a dimensão afetiva 

destaca-se seu papel na constituição de uma formação integral que inter-relacione razão 

e emoção, valorize o afeto, as emoções e a sensibilidade entre as crianças de modo a 

favorecer campos emocionais, o sentimento de pertença, o sentimento de empatia, 

cooperação e respeito mútuo. Nessa perspectiva, buscamos compreender como essas 

categorias se materializam e podem ressignificar os contextos de aprendizagem e 

vivências artísticas. 

A segunda temática refere-se ao desenho e à pintura articulando as categorias 

controle, liberdade e elaboração mediada. Discutimos primeiramente o predomínio dessas 

duas linguagens artísticas no cotidiano das instituições pesquisadas, considerando, ainda, 

a importância do grafismo infantil e da linguagem plástica para o desenvolvimento 

expressivo das crianças, assim como os encaminhamentos teóricos e metodológicos que 

a área de arte vem construindo para pensar a prática pedagógica, tendo no desenho e na 

pintura um vasto campo para o desenvolvimento da expressividade infantil. Como já 

anunciamos, a prática desenvolvida pelas professoras participantes de nossa pesquisa se 

caracterizavam tanto pela reprodução de modelos pré-estabelecido, isto é “tarefas 

prontas”, cujo controle do gesto e da expressão infantil se constituía como um fim para o 

controle e treino motor/gesto numa perspectiva escolarizante, quanto pela possibilidade 

de ampliação das possibilidades de expressão da imaginação e criação infantil.  

A temática, Brincadeira: território de imaginação, criação e vivência artística, 

encontra-se associada as categorias imaginação e criação, processos fundamentais da 

prática educativa em arte. Primeiramente, destacamos o espaço consolidado nas 

instituições pesquisadas para as crianças possam brincar, formar grupos, interagir, 

pesquisar materiais, construir objetos e engenhocas permeadas por situações imaginárias 

que potencialmente podem enriquecer referenciais culturais e estéticos. Os estudos acerca 

da arte para crianças têm destacado a relevância de práticas educativas lúdicas, cuja 

liberdade de experimentação, testar e construir hipóteses e interagir com o outro se 
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constituem como um dos caminhos pelos quais as crianças vivenciam de forma prazerosa 

a arte em suas múltiplas expressões humanas. A brincadeira de faz de conta, os jogos de 

construção e a modelagem se apresentam no cotidiano educacional como um território 

para a criança descobrir, criar, recriar e elaborar composições (objetos, engenhocas) que 

revelam sua capacidade imaginativa e criativa. Assim, suas composições bi e 

tridimensionais se materializam no ato de brincar e evidenciam elementos que compõem 

o pensamento artístico. 

 

4.1 Lugares da Pesquisa Etnográfica – Firminópolis  

 

O município de Firminópolis originou-se por volta 1933 na fazenda São 

Domingos, onde moradores se reuniam para celebrar a fé católica. A partir de 1940, com 

a doação de uma área de terras e a vinda de famílias atraídas pela fertilidade daquelas, o 

povoado se desenvolveu tornando-se conhecido como Firminópolis, em homenagem a 

um de seus fundadores, Manoel Firmino dos Santos. Em função de seu rápido e 

expressivo crescimento, obteve a emancipação político-administrativa, passando 

diretamente de povoado à município com aproximadamente 423,649 km², pela Lei 

Estadual nº 174, de 07/10/1948. 

Firminópolis possui 11.580 habitantes, com a população crescendo a uma taxa de 

1,58% ao ano; a estimativa populacional para 2018 era de 13.131 pessoas. A área urbana 

possui um contingente de 8.778 habitantes (76%), dos quais 2.122 possuem de 0-17 anos 

de idade. A população rural representa um contingente de 2.802 habitantes (24,2%), 

desses 663 possuem de 0 aos 17 anos de idade (IBGE/2018). 

Na Figura 18, podemos identificar que a população infanto-juvenil correspondia 

a 24% da população do município, num total de 2.785 indivíduos/crianças; desses 20,7% 

encontram-se no período correspondente a Educação Básica (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental), o que impõe ao município uma demanda de atendimento educacional para 

estas crianças. 
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Figura 18: Gráfico da População infanto-juvenil de Firminópolis. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Boletim Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, Governo Federal/SAGI (2014-2017), Firminópolis, NEPIEC-2018. 

Quanto aos aspectos econômicos e sociais o Produto Interno Bruto (PIB) – soma 

de todos os bens e serviços finais produzidos na região –, do município de Firminópolis, 

representado no Figura 19, encontram-se assim distribuídos:  

Figura 19: Gráfico do Produto Interno Bruto (PIB). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Boletim Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, Governo Federal/SAGI (2014-2017), Firminópolis, NEPIEC-2018. 

O gráfico apresenta o setor de serviços como responsável pela maior parcela na 

constituição do PIB do município – 35,5%, seguido da agropecuária – 22,0%. É 

importante destacar que a agricultura familiar no município possuía 497 agricultores 

familiares cadastrados, o que correspondia a 78% dos produtores, distribuídos em 39% 

da área rural do município, totalizando 67% da mão-de-obra do setor e 28% do valor da 

produção agropecuária municipal.  

Quando a receita orçamentária o município, as despesas com saúde, educação, 

administração, urbanismo e assistência social somaram 77,47% das despesas municipais. 
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A distribuição das despesas do município, podem ser melhores visualizas no gráfico a 

seguir: 

Figura 20: Gráfico das Principais Despesas de Firminópolis. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (2014-2017), Governo Federal, Firminópolis, NEPIEC-2018. 

O mercado de trabalho no município de Firminópolis tem apresentado saldo 

positivo na geração de novos postos de trabalho, com um rendimento salarial médio 

mensal dos trabalhadores formais de dois (2) salários mínimos, o que corresponde a 9, 

0% da população total; o percentual populacional de pessoas que possuem rendimento 

salarial de ½ salário mínimo equivale a 32,9% da população; a média salarial dos homens 

no município é maior que a média salarial das mulheres (IBGE, 2017). 

Dentre as pessoas residentes no município, 457 encontravam-se vivendo em 

situação de extrema pobreza – com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Do 

total de pessoas vivendo em extrema pobreza, 69 (15,0%) viviam no meio rural e 388 

(85,0%) no meio urbano. O município conta com 1.756 famílias registradas no Cadastro 

Único, 901 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, 19 famílias possuem 

marcação de trabalho infantil: 22 indivíduos entre crianças e adolescentes com até 15 

anos com marcação de trabalho infantil e 360 crianças e adolescentes com até 17 anos 

não frequentavam a escola (MDSA-CadÚnico, 2016). 

Os dados do Ministério da Saúde enfatizaram que os problemas com as condições 

de saneamento e serviços correlatos do município, ainda interferem nas condições de 

saúde da população, em especial na área urbana, a taxa de mortalidade infantil média na 

cidade é de 20,20 para 1.000 nascidos vivos (IBGE/2018). 

A Administração Municipal contava com 273 servidores, entre os quais 61,5% 

são estatutários, os demais são regidos pela CLT, cargos comissionados, estagiários ou 

possuem vínculo temporário. A Secretaria Municipal de Educação de Firminópolis 
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oferece atendimento às crianças de zero a seis anos de idade em instituições públicas 

municipais de Educação Infantil. O município possui duas unidades educativas que 

atendem a Educação Infantil: 1. CMEI Criança Feliz (unidade I) – atende crianças de zero 

a três anos de idade; 2. CMEI Criança Feliz (unidade II) – atende crianças de 4 a 6 anos 

de idade. A Rede Municipal de ensino oferta uma turma de pré-escola localizada no 

povoado de Novo Planalto em que é utilizada uma sala no prédio da Escola Estadual José 

Manuel da Silva a qual conta com doze alunos matriculares. 

O Ensino Fundamental de 1ª e 2ª fase no município de Firminópolis é oferecido 

em unidades escolares das redes municipais, estaduais e particulares. O município de 

Firminópolis apresenta um percentual de 98,1% das crianças na faixa etária de seis a 

catorze anos frequentando o Ensino Fundamental. A oferta na rede municipal conta com 

três escolas, as quais possuem salas de aula climatizadas, projetores multimídia e 

computadores para o uso do professor, espaço físico de atende parcialmente as 

necessidades dos alunos visto que nenhuma delas possui quadra coberta, biblioteca 

equipada e laboratório de informática em pleno funcionamento. A oferta de escola em 

tempo integral é realizada por 2 unidades educacionais as quais não possuíam ainda 

estrutura física adequada para comportar a ampliação da jornada da carga horária. 

O Ensino Médio do município é oferecido em uma única unidade escolar, Colégio 

Estadual Américo Gonçalves Faleiros, nos períodos diurno e noturno. O atendimento da 

Educação Básica do município apresenta os seguintes percentuais: 

Figura 21: Gráfico do atendimento educacional - Educação Básica. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Relatório do 2º ciclo – Inep/2018 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php. 

O gráfico apresenta um atendimento educacional de 20,6% para as crianças de 0-

3 anos de idade, abaixo dos 50% estabelecido para essa faixa etária na Meta 1 do Plano 

Nacional de Educação (PNE-2014) e do Plano Municipal de Educação de Firminópolis 
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(PME 2015-2025); em relação as crianças de quatro a seis anos de idade o percentual de 

atendimento alcançado foi de 89,2%; quanto a universalização do Ensino Fundamental 

(6-14anos de idade) a meta alcançada foi de 98, 1%; em relação a frequência e/ou 

conclusão da Educação Básica (15-17 anos de idade) o alcance foi de 80,1%.  

Correlacionando os Gráficos 26 e 27 evidenciamos que o investimento de 19% do 

PIB do munícipio com despesas educacionais não são suficientes para atender a demanda 

por Educação Básica, em especial para suprir as necessidades de oferta de Educação 

Infantil que ainda se encontram, como podemos observar, a baixo dos percentuais 

presentes nos Planos Nacional (2014-2024), Estadual de Goiás(2015) e Municipais de 

Educação (2015). 

É importante destacar que no que concerne à oferta de educação em tempo integral 

(Meta 6 - PNE e PME) – mínimo de oferta de 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, e atendimento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) 

da Educação Básica, o município atingia, em 2018, 17,4% de alunos/crianças na 

Educação Básica pública em tempo integral. Essa realidade se torna preocupante visto 

que as crianças de quatro a cinco anos, em função do cumprimento da Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 200956, perderam o direito ao atendimento 

em tempo integral, passando a ser atendidas parcialmente. O Programa Mais Educação57 

abrange quatro (4) unidades escolares, dessas uma (1) encontra-se localizada na área rural 

e três (3) na área urbana, sendo três (3) administradas pelo poder público estadual e uma 

(1) pelo municipal.  

O Município possui um Campus Avançado da Universidade Federal de Goiás que 

funciona como base de apoio aos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, 

Medicina, Nutrição e Odontologia, e os cursistas atuam como estagiários, colaborando 

com a comunidade Firminopolense. 

Verticalizando o nosso olhar para a educação, em especial para a Educação 

Infantil, o Plano Municipal de Educação (PME) de Firminópolis para o decénio (2015-

                                                           
56 Acrescenta §3º ao art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, 

a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das Receitas da União incidente sobre os 

recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da Constituição 

Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino 

de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para todas as etapas da 

educação básica, e dá nova redação ao §4º do art. 211 e ao §3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a 

inserção neste dispositivo de inciso VI. 
57 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE nº 

17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a aprendizagem em 

língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, atividades recreativas, esportivas e culturais por 

meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos 

estudantes na escola. 
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2025), de 25 de junho de 2015, em seu artigo 4º afirma que o município, aplicará 

anualmente 25% de sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento 

do ensino, podendo, eventualmente, atingir o limite de 30%.  

O PME (2015-2025) referenda as metas e estratégias presentes no Plano Nacional 

de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014), em especial destacamos a Meta 1: 

 

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PME, estabelecendo parâmetros e critérios visando a 

oferta e a qualidade da Educação Infantil no município de Firminópolis. 

(FIRMINÓPOLIS, 2015). 

 

Evidenciamos na Meta 1 (PME/2015-2025) algumas estratégias que se assumidas 

e efetivadas pelo município de Firminópolis, poderão, à nosso ver, potencializar a 

qualidade do atendimento ofertado às crianças da Educação Infantil: 

 

1.8) promover, com a colaboração da União e Estado, a formação inicial 

e continuada dos/as profissionais da Educação Infantil, de forma a 

assegurar aos dirigentes e profissionais da Educação Infantil que atuem 

na função docente a formação apropriada de nível superior em 

Pedagogia; 

1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de 

pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de 

modo a garantir a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao 

processo de ensino aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.10) fomentar o atendimento das populações do campo em regime de 

colaboração entre Estado e União por meio da construção, reforma e 

aparelhagem de unidades de Educação Infantil nas comunidades 

rurais de forma a atender as especificidades dessas comunidades, 

garantindo consulta prévia informada;  

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na 

organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a 

parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar 

seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno (a) de 6 (seis) anos de idade 

no ensino fundamental; 

1.19) adotar até os 5 (cinco) primeiros anos de vigência deste Plano, 

o horário integral em todas as unidades de educação infantil (creches 

e pré-escola) da rede municipal de ensino; 

1.21) redimensionar a regulação e a gestão do transporte escolar, 

no que diz respeito à relação Educação Urbana/Educação do/no campo 

para crianças de 04 a 05 anos, conforme regulamentações do 

Departamento Nacional de Trânsito; 

1.22) garantir a paridade na distribuição dos recursos municipais 

destinados à Educação Infantil e demais etapas de ensino mantidas 

prioritariamente pelo município, tendo por base o CAQI a ser 

estabelecido conforme a meta 20 do PNE; 
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1.24) garantir na composição da carga horária do professor da Educação 

Infantil, o limite máximo de 2/3 (dois terços) de sua carga horária 

para o desempenho das atividades de interação com os educandos 

e 1/3 (um terço) de sua carga horária para as chamadas atividades 

extraclasses;  
1.26) promover de acordo com a necessidade do município concurso 

público específico para a área da Educação Infantil garantindo a 

estes profissionais possibilidade de carreira e aperfeiçoamento na 

área de atuação a partir da vigência deste Plano; 

1.29) definir Diretrizes Municipais para a política de formação 

continuada na modalidade de Educação Especial para professores 

e demais profissionais da educação da Educação Infantil 

(FIRMINÓPOLIS, 2015). (grifo nosso).  

No que se refere à valorização e plano de carreira dos (as) professores (as) e 

demais profissionais que atuam na rede de educação do município de Firminópolis, 

ressaltamos a importância das Metas 1758 e 1859, das quais destacamos: 

 

17.4) ampliar a implementação de políticas de valorização dos/as 

profissionais do Magistério, em particular a efetivação do piso salarial 

nacional profissional, por meio da ampliação da assistência financeira 

especifica da união fornecida aos entes federados, prevista na meta 17.4 

do PNE; 

18.4) prever nos planos de Carreira dos/as profissionais da Educação 

do Município, licença remuneradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(FIRMINÓPOLIS, 2015). 

 

O PME de Firminópolis (2015-2025) expressa a busca do município para 

implementar um projeto educacional para o município que estivesse pari passu como o 

PNE – aprovado em 2014, visto que, de forma muito contundente, a Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), por meio da Diretoria de Cooperação e 

Planos de Educação e da Coordenação-Geral de Implantação dos Planos Estaduais e 

Municipais de Educação constituiu em cada Estado acompanhamento e monitoramento 

para a elaboração dos PME, assim como para sua avaliação, o que, à nosso ver, pode 

engessar a perspectiva de uma construção mais democrática do Plano. Destacamos que 

dentro dos limites impostos, o PME de Firminópolis representa os interesses da 

comunidade de Firminópolis, em especial aquelas diretamente envolvidas com o processo 

educativo do município, Secretária de Educação e seus assessores, profissionais de 

                                                           
58 Meta 17. Valorizar os/as profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica com base 

nas políticas do Governo Federal, previstas na meta 17 do PNE, de forma a equiparar seu rendimento médio 

ao dos/as demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE. 
59 Meta 18. Assegurar, a partir do primeiro semestre após a aprovação deste PME, a existência de Planos 

de Carreira para os/as profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de Carreira dos/as profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial 

nacional profissional, definido em Lei Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 

Federal. 
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educação, Conselho Municipal de Educação, pais e responsáveis pelas crianças e 

adolescentes, que por meio da realização de audiências públicas construíram a referida 

Lei.  

A análise da Proposta Pedagógica de Firminópolis para o segmento da Educação 

Infantil - CMEI Criança Feliz I e II, tem por objetivo conhecer o ideário educacional desse 

município e seus eixos norteadores. Busca-se destacar, ainda, os aspectos culturais e 

artísticos que se apresentam na referida Proposta. 

Conforme expresso no documento em referência, a infância é compreendida como 

uma categoria social do tipo geracional e a criança é vista como um sujeito concreto que 

se forma nas e pelas relações objetivas e subjetivas ao longo de sua trajetória no mundo, 

sendo, portanto um sujeito social que pertence a uma classe social, a um gênero, a uma 

etnia, a uma origem geográfica (FIRMINÓPOLIS, 2017). 

Assim, 

[...] a criança também compõe a sociedade, estando em permanente 

processo de humanização, num contexto que apresenta diversidade 

sócio-econômico-cultural. Tal diversidade, na escola de educação 

infantil precisa ser respeitada, orientada, escutada em seus anseios e 

curiosidades, para que as crianças que possam viver sua infância 

brincando, sonhando, imaginando. Compreender, conhecer e 

reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é 

o grande desafio da educação infantil (FIRMINÓPOLIS, 2017, p. 6). 

 

O processo educativo das crianças da Educação Infantil ancora-se na assertiva de 

que as crianças são sujeitos plenos e encontram-se em desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo e emocional, possuem uma natureza singular que caracteriza sua forma de sentir 

e pensar o mundo. Portanto, o processo de construção de conhecimentos deverá utilizar-

se de diferentes linguagens. Para tanto, a Proposta a Educação Infantil encontra-se 

estruturada em torno de três princípios básicos: o cuidar, o educar e o brincar60. 

Salientamos que na conceituação do brincar evidencia-se a capacidade de criar e de 

situações imaginárias, conforme a Proposta Pedagógica do município: 

 

[...] as crianças exercerem sua capacidade de criar, condição 

imprescindível para que haja riqueza e diversidade nas experiências que 

lhes são oferecidas nas instituições, sejam elas mais voltadas ao lúdico 

ou às aprendizagens que ocorrem por meio de uma intervenção direta. 

Quando está brincando a criança cria situações imaginárias que lhe 

permite operar com objetos e situações do mundo dos adultos. Enquanto 

brinca, seu conhecimento se amplia, pois ela pode fazer de conta que 

age de maneira adequada ao manipular objetos com os quais o adulto 

opera e ela ainda não (FIMINÓPOLIS, 2017, p. 7-8 (grifo nosso).  

                                                           
60 Esta tríade foi amplamente divulgada pelo documento – Referenciais Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil de 1998. 
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A Proposta Pedagógica de Firminópolis apresenta, também, os princípios 

constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI/2009), 

assumidos como valores a serem defendidos pelo CMEI – Criança Feliz, quais sejam: 

 

- Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 

e do respeito ao bem comum; 

- Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício, 

da criatividade e do respeito à ordem democrática; 

- Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 

da diversidade de manifestações artísticas e culturais (p. 20). 

 

Ainda, em consonância com as DCNEI (2009), a Proposta Pedagógica de cada 

instituição de Educação Infantil, de acordo com suas características, identidade 

institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, propõe organizar as 

experiências de aprendizagens priorizando as interações e as brincadeiras. Destaca-se que 

no subtítulo Visão Estratégica da referida Proposta apresenta-se a dimensão da 

criatividade, caraterizada como um instrumento de formação e capacitação humana com 

vistas a apoiar do ato criativo e da inovação. 

O corpo docente, conforme o documento, assume o papel de mediador, 

promovendo as condições e os meios necessários para que se estabeleçam relações de 

troca entre o professor/professor, professor/criança e criança/criança. A organização das 

experiências de aprendizagem tanto para a creche quanto para a pré-escola, aparecem 

estruturadas conforme organograma, Figura 22. 

Figura 22: Organização das experiências de aprendizagens - Proposta da Ed. Infantil. 

 

Fonte: Proposta Curricular – Firminópolis – 2017. 

Diante dessa forma de organização do trabalho educativo as instituições de 

Educação Infantil no município de Firminópolis teriam maiores condições de conhecer 

seus alunos/crianças, “sua realidade sócio-econômica, política e cultural, [...] planejando 
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um ensino coerente com a realidade, visando à eficiência do processo ensino-

aprendizagem numa perspectiva inclusiva” (FIRMINÓPOLIS, 2017, p. 35). Assim, como 

 

Despertar nas crianças o senso-crítico, a criatividade, a coletividades e 

o respeito a si mesmo e aos outros. Temos por meta a vivência cotidiana 

dos alunos as atividades escolares, despertando e orientando-os para 

integrar as atividades escolares, despertando e orientando-os para 

integrar à comunidade, como profissionais conscientes para que possa 

vencer as dificuldades do meio que se encontram bem como 

desenvolver sua personalidade para que sejam capazes de caminharem 

sozinhos e consigam atuar com coerência, respeito e dignidade em que 

vivem (FIRMINÓPOLIS, 2017, p. 29). 
 

No que concerne à prática educativa, a Proposta Curricular para o Segmento da 

Educação Infantil, CMEI - Criança Feliz (Proposta Curricular) elegeu como prioridades 

educativas as temáticas: 1. Identidade, autonomia e socialização; 2. Linguagem corporal; 

3. Linguagem das Arte; 4. Natureza e Cultura: Diversidade e 5. Linguagem Matemática, 

tendo como referência as orientações constantes do Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998) – Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo.  Em 

relação ao tema Linguagem Arte - Artes Visuais, Música, Teatro, Dança – a Proposta 

Curricular explicita que, para as crianças de zero a três anos de idade, as vivências 

artísticas devem promover:  

 

Experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 

linguagens e o progressivo domínio, por elas, de diversos gêneros e 

formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical, bem 

como as que promovam o relacionamento e a interação das crianças 

com diversificadas manifestações de músicas, artes plásticas e gráficas, 

cinema, fotografia, dança, teatro, poesia, literatura e que propiciem a 

interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 

culturais brasileiras (FIRMINÓPOLIS, 2017, p. 12 ). 

 

Tendo como horizonte os seguintes objetivo: 

 

Participar de dramatizações que envolvam reprodução de histórias 

contadas, ou da representação de personagens em teatro de fantoches 

de bonecos, marionetes, sombras, entre outros. 

Explorar sons do cotidiano, de obras musicais clássicas, populares, 

étnicas, cantadas ou instrumentais, reconhecer a ausência ou a presença 

de sons; 

Explorar diferentes maneiras e suportes para desenhar, pintar, modelar 

ou fazer colagens, utilizando tintas, pincéis, diversos tipos de lápis ou 

giz, em diferentes superfícies e tipos de papel; 

Participar de danças de diferentes gêneros e de outras expressões da 

cultura corporal, imitando ou criando movimentos, explorando o espaço 

a partir de estímulos diversos; Apreciar diferentes estilos de música, 

teatro e dança e outras expressões da cultura corporal 

(FIRMINÓPOLIS, 2017, p. 12). 
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Para as crianças de quatro a cinco anos de idade as linguagens artísticas - Artes 

Visuais e Música, Teatro e Dança - deveriam: 

 

Promover o desenvolvimento cognitivo e psicomotor através da arte; 

Possibilitar a construção do senso artístico e estético; 

Proporcionar às crianças momentos de apreciação, reflexão de 

diferentes tipos de arte; 

Apresentar diversas características da cultura brasileira; 

Interagir com diversificadas propostas artísticas presente no meio social 

da criança; 

Reconhecer as heranças artísticas e culturais do povo brasileiro; 

Propiciar conhecimentos e habilidades básicos da linguagem musical, 

de forma que possa lidar e compreender a música enquanto expressão 

humana – artística e cultural; 

Promover situações para que a criança possa se expressar 

musicalmente; 

Favorecer o acesso e vivência da música como expressão cultural e 

artística de representativo valor para as culturas do mundo, agregadora 

de valores, significados e características diferenciadas dos distintos 

meios sociais que a produzem; 

Proporcionar uma formação que lhe permita lidar com o seu universo 

social, participando criticamente da seleção, prática e valoração das 

músicas que caracterizam o seu entorno cultural: 

Possibilitar a compreensão da música como um campo de saber amplo 

que oferece, inclusive, caminhos significativos para a formação e a 

profissionalização do indivíduo (FIRMINÓPOLIS, 2017, p. 24). 

 

As Propostas Pedagógica e Curricular supracitadas nos levam a inferir que o 

município encontra-se em um movimento de transição entre a concepção de Educação 

Infantil centrada no tripé “cuidar, educar e brincar”, nos temas referendados pelo RCNEI 

(1998) e as orientações constantes nas DCNEI (2009), em particular no que se refere ao 

respeito aos princípios éticos, políticos e estéticos e aos eixos curriculares a interação e 

brincadeira.  

É importante destacar o compromisso da Secretaria Municipal de Educação em 

explicitar a Linguagem Artística no corpo de seu documento norteador, revelando uma 

real preocupação com a dimensão da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Contudo, é 

preciso pontuar que a proposta se centra mais na operacionalização didático-pedagógica 

do que na definição de noções e conceitos de arte, cultura, imaginação e criatividade. 

Provavelmente esse viés pragmático ocorra devido vinculação histórica do ensino da arte 

a sua faceta prática ou de auxiliar, como meio, outras atividades pedagógicas.  

As imagens a seguir, Figuras 23 a 26, destacam o espaço físico e o ambiente 

educacional do CMEI Criança Feliz I, unidade educativa em que desenvolvemos nossa 

pesquisa: parte interna onde se situam o refeitório, pátio para brincadeiras com piscina de 
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bolinha, escorregadores, cama elástica e casinha de bonecas e teatro de arenas; sala de 

atividade; solário e parquinho. 

Figura 23: CMEI Criança Feliz – refeitório e pátio. 

 

 

Figura 24: CMEI Criança Feliz – sala do agrupamento de crianças de 2 a 3 anos. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 
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Figura 25: CMEI Criança Feliz, solário do agrupamento de crianças de 2 a 3 anos. 

 

 

Figura 26: CMEI Criança Feliz – Parque Infantil 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018.  
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4.2 Lugares da Pesquisa Etnográfica – São Luís de Montes Belos 

 

O município de São Luís de Montes Belos originou-se por volta 1857, na fazenda 

denominada de São Luiz. O complemento do nome – de Montes Belos – adveio do 

período da construção de uma estrada ligando Goiás ao Mato Grosso, em virtude da 

existência de serras com picos muito finos cobertos de bela vegetação (montes belos) na 

entrada da cidade. Com a doação de uma gleba de terras e, juntamente com outras terras 

adquiridas, deu-se início a cidade, passando a município pela a lei Estadual nº 805, de 

12/10/1953, com uma área territorial de 825 km². 

São Luís de Montes Belos possui 30.034 habitantes, com uma taxa de crescimento 

populacional de 1,31% ao ano e a população estimada para 2018 era de 33.470 pessoas. 

A população urbana representava um contingente de 26.585 habitantes (88,5%), desses 

6.897 possuíam de 0-17 anos de idade e a população rural representava um contingente 

de 3.449 habitantes (11,5%), desses 814 possuíam de 0 aos 17 anos de idade 

(IBGE/2018). 

A população infanto-juvenil, expressa na Figura 27, corresponde a 7,711 

indivíduos de 0-17anos de idade, totalizando um percentual de 25,6% do total da 

população, desses 19% estão em idade compatível com o acesso à Educação Infantil 

(creche e pré-escola) e Ensino Fundamental, os quais se constituem prioridade legal para 

os municípios de São Luís de Montes Belos.  

Figura 27: Gráfico da População infanto-juvenil 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (2014-2017), Governo Federal, São Luís de Montes Belos, NEPIEC-2018. 

Quanto aos aspectos econômicos e sociais, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município de São Luís de Montes Belos – soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos na região – encontra-se distribuídos conforme a figura a seguir: 
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Figura 28: Gráfico do Produto Interno Bruto (PIB) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (2014-2017), Governo Federal, São Luís de Montes Belos, NEPIEC-2018. 

Conforme mostra o gráfico presente na Figura 34, o setor de serviços (37,7%) e o 

setor da indústria (29,8%) são responsáveis pela maior parcela de constituição do PIB do 

município. Ressalta-se, ainda, que o setor agropecuário contribui com (8,9%) do PIB e o 

município possuía 613 agricultores familiares, em 2006, o que correspondia a 71% dos 

seus produtores, esses agricultores familiares acessavam a 26% da área e ocupavam 59% 

da mão-de-obra do setor e participavam com 33% do valor da produção agropecuária 

municipal.  Atualmente o município possui 333 agricultores familiares cadastrados. 

As despesas com saúde, educação, administração, urbanismo e assistência social 

somam 81% das despesas municipais. A distribuição dessas despesas pode ser melhor 

visualizas no Gráfico da Figura 29. 

Figura 29: Gráfico das Principais Despesas. 

 

Fonte: Elaborado a partir do Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, (2014-2017). Governo Federal, São Luís de Montes Belos. 
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O mercado de trabalho no município de São Luís de Montes Belos também 

apresentou saldo positivo na geração de novos postos de trabalho, o rendimento salarial 

médio mensal dos trabalhadores formais era de 1,8 salários mínimos, o que corresponde 

a 19,3% da população; o percentual da população com rendimento de ½ salário mínimo 

era de 31%. É importante registrar que a média salarial dos homens no município é maior 

que a média salarial das mulheres (IBGE, 2017) 

Dentre as pessoas residentes no município, 331 encontravam-se vivendo em 

situação de extrema pobreza – com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Do 

total de pessoas vivendo em extremamente pobreza, 108 (32,8%) viviam no meio rural e 

222 (67,2%) no meio urbano. O município conta com 2.706 famílias registradas no 

Cadastro Único, 1.452 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, nenhuma 

família possui marcação de trabalho infantil (MDSA-CadÚnico, 2016). 

Os dados do Ministério da Saúde enfatizaram que os problemas com as condições 

de saneamento e serviços correlatos do município, ainda interferem nas condições de 

saúde da população, em especial na área urbana e taxa de mortalidade infantil média na 

cidade é de 11.21 para cada mil nascimentos (IBGE/2018). 

A Administração Municipal conta com 903 servidores, dentre os quais 88,4% são 

estatutários, os demais são cargos comissionados, estagiários ou possuem vínculo 

temporário. A Secretaria Municipal de Educação mantém 19 (dezenove) unidades 

educacionais, 9 (nove) Centros Municipais de Educação Infantil e 11 (onze) escolas que 

atendem Pré-Escola e Ensino Fundamental, sendo 08 (oito) urbanas e 03 (três) rurais.  

O município conta com 15 unidades educativas para atendimento do Ensino 

Fundamental de 1º fase (1º ao 5º ano), sendo 5 unidades da rede privada; 10 da rede 

pública municipal (7 urbanas e 3 rurais) e 13 unidades para oferta da 2º fase (5º e 9º ano), 

sendo 4 unidades da rede privada; 2 da rede pública municipal (urbanas) e 7 da rede 

estadual (5 urbanas e 2 rurais). Atende também a Educação de Jovens e Adultos – 1º 

segmento em uma escola municipal (SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 2015). 

No município de São Luís de Montes Belos existem 06 (seis) unidades escolares 

que atendem a modalidade do Ensino Médio, sendo 04 da rede privadas e 02 da rede 

estadual, todas localizadas na zona urbana. O atendimento educacional da Educação 

Básica a população pelas redes de ensino do município, apresentam os seguintes 

percentuais, conforme indica a Figura 30. 



163 

Figura 30: Gráfico do Atendimento Educacional - Educação Básica São Luís Montes Belos. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Relatório do 2º ciclo – Inep/2018  

O gráfico revela um atendimento de 25,7% das crianças de zero a três anos de 

idade, abaixo dos 50% estabelecidos para essa faixa etária na Meta 1 do Plano Nacional 

de Educação (PNE-2014) e do Plano Municipal de Educação de São Luís de Montes 

Belos (PME 2015-2025). Em relação as crianças de 4-6 anos de idade, o percentual de 

atendimento alcançado foi de 63,0%. Quanto à universalização do Ensino Fundamental 

(seis a catorze anos de idade) a meta alcançada foi de 99,3%; em relação a frequência 

e/ou conclusão da Educação Básica (quinze a dezessete anos de idade) o alcance foi de 

86,5%. 

Ao inter-relacionar os dados constantes nos Gráficos 31 e 32, salientamos que o 

percentual investido pelo município de 21% de seu PIB com despesas educacionais não 

atende à demanda pela Educação Básica, em especial quanto se verticaliza o olhar para a 

oferta de Educação Infantil que encontra-se com o atendimento de apenas de 25,7% para 

as crianças de zero a três anos e de 63,0% para as crianças de 4-5 anos de idade em espaços 

institucionais administrado pelo sistema público de educação. 

Quanto a oferta de educação em tempo integral, Meta 6 (PNE e PME) – mínimo 

de oferta de 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, e atendimento de pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica – o município 

de São Luís de Montes Belos atingiu a meta de 25,4% de alunos/crianças na Educação 

Básica Pública (estadual e municipal) em tempo integral; considerando apenas a rede 

municipal esse percentual cai para 5,6%. Todas as crianças da Educação Infantil de quatro 

a cinco anos passaram a ser atendidas em período parcial. O Programa Mais Educação no 

município, abrange 7 (sete) unidades escolares, sendo todas localizadas na área urbana, 

dessas 3 (três) escolas são de administradas pelo poder público estadual e 4 (quatro) pelo 

municipal.  
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A Educação Superior é ofertada por duas Instituições de Ensino Superior, uma da 

rede pública - Universidade Estadual de Goiás, Campus de São Luís de Montes Belos, 

que oferece 4 (quatro) cursos de Ensino Superior, sendo eles: Letras, Pedagogia, 

Tecnologia em Laticínios e Zootecnia, e uma da rede particular - Faculdade Montes 

Belos, que oferta 10 (dez) cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, sendo eles: 

Administração, Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências 

Contábeis, Enfermagem, Engenharia Agronomia, Fisioterapia, Gestão Ambiental, 

Pedagogia e Recursos Humanos. Existe o interesse na abertura de novos cursos como 

Engenharia Civil, Serviço Social, Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia.  

Centrando nosso olhar para a Educação Infantil do munícipio, o Plano Municipal 

de Educação (PME, 2015-2025) de São Luís de Montes Belos referenda as metas e 

estratégias presentes no Plano Nacional de Educação (Lei n° 13.005, de 25 de junho de 

2014). Optamos por destacar a Meta 1 por tratar especificamente da oferta da Educação 

Infantil:  

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 

vigência deste PME, estabelecendo parâmetros e critérios visando a 

oferta e a qualidade da Educação Infantil no município de São Luís de 

Montes Belos. (SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 2015). 

 

Ressaltamos que as estratégias estabelecidas para a Meta 1, se efetivadas pelo 

município ao longo do decênio 2015-2025, poderão qualificar o atendimento ofertado às 

crianças da Educação Infantil, quais sejam: 

 

1.1) definir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, metas 

de expansão das respectivas redes públicas de Educação Infantil no 

município segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades locais;  

1.2) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 

levantamento da demanda por creche para a população de até 3 

(três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta;  
1.7) promover, com a colaboração da União e Estado, a formação 

inicial e continuada dos/as profissionais da Educação Infantil, de 

forma a assegurar, a médio prazo, aos dirigentes e profissionais da 

Educação Infantil que atuem na função docente a formação 

apropriada de nível superior em Pedagogia;  

1.8) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa 

e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a 

garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que 

incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade; 
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1.9) fomentar em regime de colaboração entre, Município, Estado e 

União, o atendimento das populações do Campo, por meio da 

construção, reforma e aparelhagem de unidades de Educação Infantil 

nas comunidades rurais de forma a atender, as especificidades dessas 

comunidades, garantindo consulta prévia informada; 

1.10) promover em regime de colaboração entre o Município, a União 

e o Estado, formação dos profissionais e adequação física das 

unidades de modo a assegurar, a médio prazo, a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar crianças com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas 

e a transversalidade da Educação Especial; 

1.17) adotar o final dos primeiros 5 (cinco) anos do PME, atendimento 

integral para as crianças de 0 a 5 anos de idade matriculadas nas 

Unidades de Educação Infantil da rede municipal de ensino. 

1.19) redimensionar a partir da vigência deste PME, a regulação e a 

gestão do transporte escolar, no que diz respeito à relação Educação 

Urbana/Educação do/no Campo para crianças de 04 a 05 anos, 

conforme regulamentações do Departamento Nacional de Trânsito, 

utilizando necessariamente pelo menos um monitor;  

1.20) garantir a partir da aprovação deste PME, a paridade na 

distribuição dos recursos municipais destinados a Educação 

Infantil e demais etapas de ensino mantidas prioritariamente pelo 

município, tendo por base o CAQI a ser estabelecido conforme a meta 

20 do PNE; 

1.24) promover, a partir da vigência deste Plano, de acordo com a 

necessidade do município, concurso público específico para a área 

da Educação Infantil garantindo a estes profissionais possibilidade de 

carreira e aperfeiçoamento na área de atuação; 

1.27) definir, a curto prazo, Diretrizes Municipais para a política de 

formação continuada na modalidade de Educação Especial para 

professores e demais profissionais da educação, que exercem suas 

funções na Educação Infantil (SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, 2015) 

(grifo nosso) 

 

Em relação à valorização e plano de carreira dos (as) professores (as) e demais 

profissionais que atuam na rede de educação do município de São Luís de Montes Belos, 

evidenciamos a importância das Metas 1761 e 1862, em especial as estratégias nas seguir: 

 

17.1) constituir, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, no 

primeiro ano de vigência deste PME, Fórum Permanente de Avaliação 

dos Planos de Carreira, com representação do Poder Executivo, do 

Conselho Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de 

Educação, dos Professores e Servidores Administrativos Educacionais 

do Munícipio e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado 

de Goiás, para acompanhamento da atualização progressiva do 

                                                           
61 Meta 17. Valorizar os/as profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica com base 

nas políticas do Governo Federal, previstas na meta 17 do PNE, de forma a equiparar seu rendimento médio 

ao dos/as demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE 
62 Meta 18. Assegurar, a partir do primeiro semestre após a aprovação deste PME, a existência de Planos 

de Carreira para os/as profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de Carreira dos/as profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial 

nacional profissional, definido em Lei Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 

Federal. 
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valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério, 

garantido sua atualização no mês de janeiro de cada ano; 

17.4) ampliar a implementação de políticas de valorização dos 

profissionais do magistério, em particular garantindo o cumprimento 

do piso salarial nacional, bem como ampliar a oferta de cursos de 

formação continuada por áreas específicas; por meio da ampliação 

da assistência financeira específica da união fornecida aos entes 

federados, prevista na meta 17.4 do PNE;  

18.3) oferecer durante o período de estágio probatório, cursos de 

aprofundamentos de estudos na área de atuação do professor (com 

destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de 

ensino de cada disciplina), bem como para os demais profissionais da 

educação pública municipal; 

18.5) manter e garantir nos planos de Carreira dos/as profissionais 

da Educação do Município, licença remuneradas e incentivos para 

qualificação profissional, inclusive em nível de Pós-Graduação 

Stricto Sensu; 
18.7) considerar as especificidades socioculturais das escolas do 

campo, no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 
18.9) atribuir a Comissão Permanente de Avaliação dos Planos de 

Carreira, descrita na estratégia 17.1 deste PME, o papel de acompanhar 

e subsidiar os órgãos componentes na avaliação e reestruturação dos 

planos de carreira dos profissionais da educação municipal (SÃO 

LUÍS DE MONTES BELOS, 2015) (grifo nosso). 

 

O PME de São Luís de Montes Belos encontra-se delineado a partir do PNE – 

aprovado em 2014, sendo diretamente supervisionado, acompanhado e monitorado pela 

SASE. Assim, dentro dos limites impostos para a organização e elaboração o PME de 

São Luís de Montes Belos representa os interesses da comunidade educacional. É preciso 

ter clareza que o PNE (2014-2024) não pode ser tomado como única referência para a 

elaboração do PME. Observamos que é preciso estabelecer o diálogo permanente com os 

documentos produzidos coletivamente pelos profissionais da educação CONAE/2010, 

com o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), Fórum Goiano de 

Educação, entre outros. 

No que concerne aos Planos Municipais de Educação, é importante ressaltar que 

os estudos de Barbosa, Alves, Siqueira e Soares (2014) constatam que meta 1 e suas 

respectivas estratégias (17) específicas, precisam ser analisadas em conjunto com outras 

metas, dentre elas destacamos as metas 4 (educação especial); 6 (educação em tempo 

integral); 15 e 16 (política nacional de formação dos profissionais da educação); 17 e 18 

(valorização dos profissionais do magistério da educação básica) e 19 (gestão 

democrática).  

Como mostra as citadas autoras, a universalização da pré-escola (quatro a cinco 

anos) e o atendimento em creches (zero a três anos) de no mínimo 50% das crianças, 

conforme demanda manifesta, se constitui como uma conquista na garantia do direito das 

crianças a educação. Contudo, a reapresentação do percentual de atendimento de 50% 
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para as crianças de até três anos não representou nenhum avanço, visto que esse 

percentual já constava do PNE (2001-2010). É preciso deixar claro que o documento da 

CONAE/2010 já indicava a necessidade da progressiva universalização do atendimento 

para essa faixa etária, em período integral, mas na realidade o que se apresenta é uma 

estagnação desse atendimento nos PNE (2001 -2010) e (2014-2024) e sua reprodução nos 

Planos Municipais (BARBOSA, ALVES, SIQUEIRA E SOARES, 2014).  

No que concerne à universalização faz-se necessário ressaltar que a oferta da 

Educação Infantil nos municípios pesquisados ocorre em período parcial para as crianças 

de cinco a seis anos e que há uma tendência a organizar unidades educativas apenas para 

esta faixa etária, separando-as das crianças de zero a quatro anos. Portanto, deve-se 

acompanhar e pressionar o poder público para o cumprimento da estratégia 1.17 e da meta 

6 do PNE 2014, que prevê o acesso à Educação Infantil em tempo integral para todas as 

crianças, e o estabelecimento da oferta de no mínimo 50% das escolas públicas em tempo 

integral, para atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. 

No que se refere à expansão da rede física, aquisição de equipamentos, normas de 

acessibilidade, reiteramos a necessidade de continuidade do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil (Proinfância), como política de Estado, dada as condições de muitas instituições 

nos municípios goianos e nos demais municípios brasileiros.  

A articulação entre as estratégias 1.10 e 1.11 e a meta 4, também destacada por 

Barbosa et al. (2014), é primordial, tendo em vistas o compromisso com a inclusão, a 

diversidade e a igualdade, as relações étnico-raciais, populações do campo, quilombolas, 

indígenas, crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, entre outros,  as quais precisam estar em permanente diálogo 

com as reivindicações constantes da CONAE/2010, e em especial para a Educação 

Infantil às determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BARBOSA, ALVES, SIQUEIRA E SOARES, 2014).  

Quanto à formação inicial e continuada, as estratégias 1.8 e 1.9 devem dialogar 

com as metas 15 e 16 de modo a possibilitar novas perspectivas para a formação dos 

professores da Educação Básica – formação superior, articulação entre pós-graduação, 

núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação; formação 

continuada na área de atuação e acesso à pós-graduação lato e stricto sensu. Por, fim as 

metas 17, 18 e 19 devem ser referendadas nas estratégias da meta 1, com vistas a garantir 

a valorização dos profissionais da Educação Infantil, por meio da equiparação de seu 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente; plano 
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de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomando como referência 

o piso salarial nacional profissional e gestão democrática das unidades educacionais.  

Essas reflexões são necessárias para a elaboração dos PME, o acompanhamento e controle 

social da Educação pública, em especial no trato com a Educação Infantil superando o 

lugar marginal que esta vem assumindo no contexto educacional ao longo de sua trajetória 

(BARBOSA, ALVES, SIQUEIRA E SOARES, 2014).   

No Projeto-Político-Pedagógico (PPP) da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) de São Luís de Montes Belos (2017), a Educação Infantil apresenta-se como 

primeira etapa da educação básica, cujo objetivo é garantir o desenvolvimento integral da 

criança, respeitando seus múltiplos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. 

Nessa perspectiva os Centros Municipais de Educação Infantil se constituem como 

espaços coletivos de atendimento e vivência da infância (seis meses a cinco anos idade).  

O trabalho educativo das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo 

geral possibilitar às crianças, nos mesmos termos do RCNEI (2001, v1, p.63), 

 

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 

mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de 

suas limitações; Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio 

corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando 

hábitos e cuidados com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer 

vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social; Estabelecer e ampliar cada vez mais as 

relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 

pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Observar e explorar o 

ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais 

como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente 

e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; Brincar, 

expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, 

plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 

comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar 

suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva; Conhecer algumas manifestações culturais, 

demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas 

e valorizando a diversidade [...] (SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 

2017, p. 19). 

 

Os Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas que atendem as crianças da 

Educação Infantil utilizam-se da metodologia de projetos para estruturar seu trabalho 

educativo, tendo em vista que “o trabalho com projetos visa uma melhor adequação dos 

temas, dos recursos, o aprofundamento do estudo, a ampliação e valorização das 

experiências de cada educador” (SÃO LUIS DE MONTES BELOS, 2017, p. 24). Nessa 
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mesma direção, a PPP da Rede afirma que há projetos que são elaborados e executados 

por todas as unidades educativas e projetos que atendem a interesses específicos de um 

determinado CMEI. 

O programa curricular definido pelo município para nortear a prática pedagógica 

das turmas de Berçário, Jardim I e II, Pré-escola I (nos CMEI’s) e Pré-escola II (nas 

Escolas) encontra-se embasado no RCNEI (1998) e foi referendado pelos professores e 

monitores, representantes de pais e comunidade. Nele, a criança é compreendida como o 

centro e “sua aprendizagem deve iniciar a partir de si mesma e de sua família, estendendo-

a ao meio em que vive, ou seja, o mundo ao seu redor” (SÃO LUIS DE MONTES 

BELOS, 2017, p. 23). Para tanto, tomou como referência as seguintes áreas do 

conhecimento: 1. Linguagem escrita e oral (falar e escutar, leitura, escrita); 2. Matemática 

(sistema de numeração, grandeza, espaço e forma, medidas, tempo e outros); 3. 

Movimento (expressividade, equilíbrio e coordenação, o fazer musical); 4. Artes Visuais 

(o fazer artístico, apreciação em Artes Visuais); 5. Natureza e Sociedade (organização 

dos grupos e seu modo de Ser, Viver e Trabalhar, os Lugares e suas Paisagens, Objetos e 

Processos de Transformação, os Seres Vivos). O trabalho educativo deve ser 

desenvolvido por meio de atividades lúdicas e brincadeiras (orientadas e/ou espontâneas), 

mediadas pelo professor. 

As Diretrizes (DCNEI/09) é mencionada, apenas, para subsidiar o processo 

avaliação, qual seja:  

Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos 

para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 

classificação, garantindo: 

I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano;  

II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.) (BRASIL, 2009, p. 18). 

 

A avaliação, nessa perspectiva deve subsidiar o processo de desenvolvimento e 

ampliação dos conhecimentos das crianças, assim como o acompanhamento de suas 

conquistas, dificuldades e possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem. 

As imagens que seguem apresentam a estrutura geral do prédio educacional, 

CMEI Valéria Perillo onde desenvolvemos nossa pesquisa. Esta estrutura é padrão e 

encontra-se em vários munícipios goianos63. 

                                                           
63 Projeto desenvolvido pelo governo do Estado de Goiás por meio de parceria entre AGEHAB-OVG. 
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Figura 31: CMEI Valéria Perillo – pátio interno da instituição. 

 

Figura 32: CMEI Valéria Perillo – Parque infantil. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 
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Figura 33: CMEI Valéria Perillo – Refeitório. 

 

Figura 34: CMEI Valéria Perillo – sala do agrupamento de crianças de 3 a 4 anos 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora – NEPIEC – 2016/2018. 

É importante evidenciar que os municípios pesquisados fundamentam grande 

parte sua Proposta Pedagógica e seu Projeto Político Pedagógico no Referencial 

Curricular para Educação Infantil (RCNEI/1998). Nesse sentido, reconhecemos o 

Referencial como um marco importante na construção da identidade pedagógica e 

curricular da Educação Infantil, contudo evidenciamos que os estudos de Barbosa e Alves 

(2016), Barbosa (2007), Arantes (2003), Cerisara (2001), Kuhlmann Jr. (2001), Arantes 
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(2003), entre outros, asseveram as contradições e limites deste documento e a necessidade 

de renovação dos projetos políticos pedagógicos, tomando como referência os avanços 

presentes nas DCNEI (2009). Apesar das críticas, no entanto, o RCNEI continua até os 

dias atuais se constituindo com parâmetros referendados em todo o Brasil, dando suporte 

para a construção das propostas pedagógicas e das bases curriculares para Educação 

Infantil. 

Para Arantes (2003), é preciso desvelar as contradições presentes no RCNEI, entre 

elas a autora destaca: a ausência do debate no corpo do documento sobre as Políticas 

Públicas de financiamento para Educação Infantil e seus impactos na garantia dos direitos 

das crianças; a permanência da dicotomia cuidar-educar; a ruptura do documento com os 

estudos e produções da época (Cadernos COEDI) e sua natureza pragmática e eclética ao 

associar autores como Jean Piaget, Vygostky e Wallon. Estas análises são necessárias 

para que se possa dar um salto qualitativo quanto a compreensão da natureza política e 

socioeducativa da Educação Infantil, assim como para ampliar o referencial sobre a 

aprendizagem e desenvolvimento infantil. 

No que se refere à imaginação, fantasia e criação, Barbosa (2007a) afirma que o 

Referencial (1998), não oferece desenvolvimento teórico-conceitual para se compreender 

o lugar da imaginação na formação humana, nas palavras da autora: 

 

Os Rcnei são limitadíssimos ao falar da imaginação. Vamos encontrar, 

geralmente, referência à ludicidade e à arte como formas de expressão, 

imaginação e fantasia. Não há nenhum desenvolvimento teórico sobre 

o tema [...] como documento prescritivo, detalha infinitamente o fazer 

dos educadores, porém cala sobre o tema com a imaginação 

(BARBOSA, 2007b, p. 130). 
 

Portanto, é preciso evidenciar que os documentos que norteiam a Educação 

Infantil dos municípios em destaque precisam avançar no seu diálogo com as DCNEI 

(2009), em especial no que se refere à concepção de proposta pedagógica, princípios, 

respeito à diversidade, especificidades da educação campo, eixos curriculares (interação 

e brincadeira), organização do espaço, tempo e materiais e avaliação. Quanto ao 

conhecimento artístico e a formação estética da criança, destacamos a importância do 

princípio estético explicitado nas Diretrizes – da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais 

– como uma dimensão formativa importante e que deve estar articulada em todo o 

trabalho educativo, de modo a assegurar a formação multifacética da criança, na qual as 

dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética, sociocultural 

sejam indissociáveis e permitam lugar no currículo e nas práticas educativas para a 
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imaginação, a fantasia, a fruição, a criação, diferentes manifestações culturais, o acesso à 

música, as artes plásticas e gráficas, a dança, o teatro, a fotografia, o cinema, a poesia e a 

literatura. 

De igual modo, é importante destacar a necessidade de ampliar a fundamentação 

e conceituação teórica nos documentos orientadores dos municípios pesquisados, tendo 

em vista a ampla produção do campo acadêmico de pesquisadores da área da educação 

infantil e dos grupos de estudos e pesquisas. A educação infantil brasileira passou por 

inúmeras transformações e há uma vasta produção acadêmica que subsidia e propõe novas 

perspectivas para a área, em diferentes universidades do país. Nesse sentido, é inegável 

as contribuições da Universidade Federal de Goiás, do NEPEIC, do trabalho de seus 

pesquisadores e do processo de Formação Continuada que aborcou diferentes municípios. 

Apesar de conhecermos a relação dos municípios com o NEPIEC e com o Fórum Goiano 

de Educação Infantil, na leitura dos documentos não foi possível identificar referência na 

Proposta Pedagógica de Firminópolis e no Projeto Político Pedagógico de São Luís de 

Montes Belos de diálogos com este grupo, da participação no Fórum ou outros que 

possam ter feito avançar o debate educacional dos municípios em evidência.  

 

1.1.Contextos de aprendizagens: mediação, interação e afetividade 

 

Com vistas a dialogar com a prática pedagógica desenvolvida pelas professoras I, 

K e S que acompanhamos ao longo da etapa empírica, selecionamos vivências artísticas 

que têm possibilidades de estabelecer uma interlocução com nosso referencial teórico, se 

contrapõem e, em um movimento dialético, possibilitam movimentar, deslocar olhares, 

perspectivas em busca de novas possibilidades.  

Iniciaremos com o trabalho educativo desenvolvido pela professora S, com 

crianças de cinco a seis anos, destacando a produção do livro “Lembranças da Pré-

Escola”64 e a “Representação Plástica de Ipês”. A produção do livro “Lembranças da Pré-

Escola” iniciou a partir do diálogo da professora com as crianças, nele cada criança 

desenharia suas brincadeiras preferidas, tendo em vista que o projeto em andamento na 

instituição era Brincando, Aprendendo e Cantando. Foram distribuídas folhas de papel 

sulfite A4 para as crianças, divididas em duas partes (25% da folha para a escrita e 75% 

para o desenho). A proposta despertou, imediatamente, o interesse das crianças, pela 

possibilidade de desenhar suas vivências com as brincadeiras que lhes provocou prazer, 

vivacidade e desafios.  

                                                           
64 Caderno de Campo 13/11/17 – 4/12/17, páginas, 9 - 9v; 10 - 10v e 15-15v. 
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O processo de elaboração dos desenhos pelas crianças se iniciou com uso de 

desenhos a lápis, para posteriormente realizarem, suas pinturas. Segundo nossa 

percepção, esse movimento privilegiou a ideia de que o desenho passa por um processo 

de elaboração e reelaboração permanente. Esse processo envolveu imaginar-se brincando, 

lembrar-se dos detalhes que compunha o seu brincar (ambiente, objetos, animais) e tentar 

representá-los. É interessante notar que todos os desenhos se remeteram a situações de 

brincadeiras em ambientes não escolares. 

Os desenhos envolveram um longo caminho, um exercício no qual vários 

percursos foram refeitos, várias soluções foram experimentadas e testadas, muitas 

crianças refizeram os detalhes, personagens, buscando uma maior coerência entre o seu 

grafismo, sua imagem mental e os modelos sociais que serviam de referência para o seu 

desenho. Destacamos o desenho de duas crianças (C1 e C265 de cinco anos), uma 

desenhando suas brincadeiras – andar de bicicleta, skate e bola – e a outra seu jogo 

eletrônico favorito, o Minecraft66. Passaram por várias as tentativas, apagaram e refizeram 

várias vezes seus desenhos para alcançar e/ou se aproximar da materialidade gráfica 

pretendida pelas próprias crianças, trocando olhares, observando os desenhos uns dos 

outros, sem depender o tempo todo do direcionamento da professora. 

Figura 35: Projeto brincadeiras infantis. Desenho de C1 e C2, fase inicial 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (13/11/2017). 

 

                                                           
65 Identificaremos as crianças com a letra C, seguida dos numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10 e 11. 
66 Jogo eletrônico de ação e aventura, que se trata de criar mundos por meio de blocos e sobreviver a diversos 

ataques. 
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Figura 36: Projeto brincadeiras infantis. Desenho de C1 e C2, fase inicial 

 

Figura 37: Projeto brincadeiras infantis. Desenho de C1 e C2, fase final. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (13/11/2017). 

Os estudos de Vygotsky (2012) afirmam que desenhar é fortemente marcado pelas 

lembranças, pela qualidade das vivências e pelos sentimentos que compõe seu repertório 

de imagens. Quando a criança desenha não representa a realidade tal como é, mas 
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reelabora a realidade a partir de sua conceituação e emoções e, neste caso específico, as 

brincadeiras são percebidas e significadas pelas crianças. Para este autor a 

memória/lembrança está intrinsicamente ligada ao desenho. O pensamento da criança é 

permeado por suas lembranças e recordações, quando desenha organiza seu pensamento 

e sua memória; contudo, este não é um processo estático, mas ativo de reconstrução de 

imagens, acontecimentos e conhecimentos registrados. Desse modo, os desenhos 

construídos a partir de suas brincadeiras ganham materialidade gráfica carregada de 

imaginação e recombinações, seus desenhos não são idênticos ao real, estão carregados 

de criatividade e emoção. 

De igual modo, Ferreira (1998) afirma que o desenho é resultado de pensamento 

da criança e a memória é a base para desenho, contudo adverte que a memorização é um 

processo complexo, a criança memoriza e reelabora aquilo que faz sentido pra ela, seus 

esquemas figurativos ou não que dispõe para desenhar estão carregados de significações 

e emoção, isto é, “a criança precisa da memória para desenhar, ela pensa lembrando e 

desenha pensando”, ou seja, “a criança no período pré-escolar pensa recordando e apoia-

se em suas experiências anteriores para isso”. Assim, a criança apresenta em seu desenho 

tudo que conhece e sente com relação ao objeto a ser expresso graficamente. O desenho 

de memória pode ser entendido nessa perspectiva como uma “narração gráfica” 

(FERREIRA,1998, p. 32 e 33). 

Para o campo pedagógico o trabalho proposto se constituiu como uma rica 

experiência de mediação e interação entre a professora e as crianças e entre as próprias 

crianças. Nossos esforços analíticos buscam evidenciar a mediação pedagógica 

organizada pela professora, tomando como eixo balizador o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), no qual a mediação do outro – professora e crianças 

– é fundamental para o processo de apropriação do conhecimento e da vivência artística. 

Para tanto, ressaltamos o papel da professora como mediadora privilegiada que organiza 

pedagogicamente sua prática educativa e ao mesmo tempo apoia e dialoga com as 

crianças tendo em vista a ação colaborativas entre elas. Destacaremos a seguir dois 

momentos do processo de elaboração dos desenhos, nos quais os conceitos de ZDP e 

mediação se destacam. 

O primeiro refere-se a duas crianças, ambas de cinco anos de idade: a primeira 

queria desenhar uma casa na árvore, mas não estava conseguindo projetá-la a priori. A 

mediação da professora foi importante para ajudá-la, sua sugestão de como iniciar e 

estruturar o desenho, de forma dialogada com a criança, a possibilitou construir sua 

imagem mental e elaborar seu desenho. A intenção da criança em desenhar uma casa na 
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árvore estava clara, contudo não conseguia projetar no papel; a professora, então, 

conversando com ela sugeriu que desenhasse uma árvore grande e fizesse um galho maior 

onde ela pudesse desenhar a casa. Logo em seguida, a criança começou a desenhar: o 

desenho foi tomando forma, fez a árvore, o galho, a casa, escada de corda e iniciou a 

pintura, como podemos observar na Figura 38. 

Figura 38: Projeto brincadeiras infantis, desenho de C3. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (13/11/2017). 

A outra criança (C4), não conseguia fazer o seu desenho, estava com dificuldade 

de desenhar seu jogo preferido – Sonic67 – de memória. A professora e eu pesquisamos 

imagens do jogo na internet, a criança escolheu a imagem que representava o “Sonic do 

bem e do mal”. Deixamos o aparelho celular com a criança para que pudesse fazer um 

desenho baseando em suas observações. A elaboração do desenho, Figura 39, possibilitou 

um amplo processo de interação entre professora-criança e entre crianças da turma, uma 

grande parte da turma se voltou para apoiar e participar; muitos queriam ajudar, seja 

segurando o aparelho celular, observando os detalhes e cores do personagem, tocar no 

                                                           
67 Jogo eletrônico de ação e aventura em que você dispara, pula e gira ao atravessar ambientes em 3D. 
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aparelho para a imagem voltar quando a tela escurecia. O desenho foi desenvolvido por 

meio de uma observação atenta e longa dos detalhes do personagem e culminou na 

apreciação de toda a turma. Foi um momento importante para a criança C4 que muitas 

vezes ficava à margem das atividades, em especial nas atividades padronizadas. 

Entretanto, nessa proposta de trabalho ela pode expressar elementos de seu universo 

pessoal e cultural, além de contar com o apoio da professora e dos colegas o que ampliou 

seu sentimento de pertença, sua autoestima quanto sua participação, capacidade 

expressiva e admiração dos colegas. Há de se destacar que C4 pediu que seu desenho 

fosse mostrado para toda a turma, demostrando orgulho de sua produção. 

Figura 39: Projeto brincadeiras infantis, desenho de C4. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (13/11/2017). 

O conceito de ZDP elaborado por Vygotsky (1994) nos permite pensar o processo 

ensino-aprendizagem de forma prospectiva e em movimento. Nesse sentido, é 

interessante refletirmos sobre o processo de criação dos desenhos das crianças. A 

professora S não deixou as crianças sozinhas frente ao desafio de desenhar tanto a casa 

da árvore, quanto o personagem Sonic, mas, ao contrário, mediou o processo: sugeriu, 

pesquisou imagens, ajudou-os elaborar e projetar os desenhos, impulsionando a 
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capacidade imaginativa e criadora, oferecendo pistas e possibilitando a realização do 

desenho de observação. Na ótica vygostyana é justamente nesse momento em que o 

adulto/professor pode mediar a atividade, com vistas a impulsionar saltos qualitativos no 

desenvolvimento da criança, por conhecer o seu nível. Ao construir zonas de 

desenvolvimento proximal, a professora interviu/mediou, buscando ampliar as 

referências das crianças, promovendo uma movimentação entre o que as crianças já 

sabiam desenhar e o que se foi estruturando enquanto potência, possibilitando que elas 

dessem um salto qualitativo em seus desenhos. Na nossa interpretação esse resultado é 

um forte indício de que são as aprendizagens que impulsionam o desenvolvimento como 

afirmam os estudos de Vygotsky (1994). 

Outro aspecto relevante que emergiu dessa atividade foi a importância do grupo, 

nos processos aparentemente individuais. Este apoiou, segurou o aparelho celular, ajudou 

observar os detalhes do Sonic, ficou ao lado do colega. Como demonstrou Wallon (1975), 

a formação de grupos constitui-se como uma forma de vivência privilegiada para 

ampliação e apoio das aprendizagens sociais, afetivas e cognitivas das crianças. Quando 

as crianças se voltam para o colega (C4), apoiando-o e ajudando-o frente ao desafio de 

desenhar, amplia-se o sentimento de pertencimento e de autoconfiança. Estabeleceu-se, 

naquele momento, o que a teoria walloniana chamou de campo emocional (WALLON, 

1995), implicando uma sintonia afetiva que ampliou as relações interpessoais e os elos 

afetivos entre as crianças e ampliaram de fato as chances aprendizagens em grupos, em 

especial de êxito da criança que a princípios apresentava dificuldades de desenhar. A 

situação vivenciada, o favorecimento das interações criança-criança e a formação de 

grupos, segundo a perspectiva walloniana, mostrou-se indispensável para o processo de 

aprendizagem, assim como para a formação da personalidade infantil.  

O segundo momento que apresentou implicações pedagógicas significativas para 

o processo ensino-aprendizagem refere-se ao desenho da criança C5, a qual se desenhou 

brincando com seu cachorro, Figura 40. Ao mostrar seu desenho para seus colegas, 

despertou neles o desejo de também desenharem seus próprios cães; contudo, observaram 

que seus desenhos não atendiam a suas expectativas gráficas/figurativas. De modo geral 

as crianças preferiram o desenho feito pelo colega C5 e pediram sua ajuda.  

Imediatamente a criança C5 se prontificou a ajudá-los, deixou temporariamente seu 

desenho e foi de carteira em carteira desenhando para e com os seus colegas. Foi um 

momento privilegiado de interação, um processo valioso, no qual a professora incentivou 

a troca de experiências, apoiou os diálogos e parcerias entre as crianças. Tal atitude nos 
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remeteu à assertiva vygostkyana de que a aprendizagem pressupõe interação, colaboração 

e a mediação do outro. (Apêndice B).  

Figura 40: Projeto brincadeiras infantis, desenhos de C5. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (13/11/2017). 

Os desenhos realizados foram cuidadosamente elaborados de acordo com as cenas 

de brincadeiras escolhidas pelas crianças. Como a maioria morava no campo ou em seus 

arredores – entendido por Milton Santos (2007, p. 14) como sendo o “espaço de 

pertencimento das crianças” – onde elaboram suas identidades, lugar de trocas materiais 

e imateriais e de exercício da vida, observamos composições com muitos elementos que 

nos remetem a essa ambiência como árvores, cachorros, gramados, árvores, céu, flores, 

brincadeiras ao ar livre e na chuva. Além desses, outros desenhos foram inspirados na 

mídia televisiva, fílmica e nos jogos eletrônicos que são acessados cotidianamente. De 

acordo com nossa análise, os desenhos das crianças refletiram sua ambiência, seu contato 

cotidiano com o ambiente natural e os elementos presentes em sua cultura e os valores 

sociais. O projeto contou também com escrita das crianças, após todos terminarem seus 

desenhos, a professora e a pesquisadora assumiram o papel de escriba68.  

Na proposta de trabalho representação plástica de Ipês69, a professora S fez  

                                                           
68 As crianças nos pediam para escrever palavras ou parte do texto que ainda não conseguiam (ditavam para 

nós), nos escrevíamos em uma folha em separado e as crianças copiavam junto ao desenho. 
69 Ipê é uma arvore muito representativa do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Os ipês são caducifólias, ou 

seja, perdem todas as folhas que são substituídas por cachos de flores de cores intensas. A maioria dos ipês 

florescem no final do inverno ou no começo da primavera. No cerrado Goiano, as cores fortes de suas flores 

suavizam os efeitos da seca intensa nessa época do ano. São comuns a representação dos Ipês nas aulas de 

arte. 
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algumas pesquisas prévias na internet, imprimiu algumas sugestões e apresentou para as 

crianças, colocando à disposição os materiais: isopor como suporte, confecção das flores 

de papel crepom, papel marrou ou preto para desenhar e recortar o tronco, giz de cera 

para fazer o fundo e tiras de EVA para dar o acabamento. Nesse movimento, as crianças 

idealizaram seus trabalhos. A característica geral que temos presenciado nesse tipo de 

atividade tem sido a padronização, o controle por parte dos professores de todo o processo 

de criação e interação das crianças, reproduzindo Ipês idênticos, isto é, com as mesmas 

características.  

Contudo, a prática educativa é viva e o trabalho desenvolvido pela professora S 

rompeu em grande parte com esse estereótipo, possibilitando as crianças uma participação 

mais ativa e criativa na representação dos Ipês. Durante o desenvolvimento da atividade 

observamos que as crianças expressavam-se, dialogavam umas com as outras, sugerindo, 

perguntando, sentando mais perto, ficando em pé, ajudavam-se, observam e partilhavam 

ideias, fundindo desejos, percepções, curiosidade, conflitos, inquietações e descobertas. 

Embora algumas vezes essa interação fosse repreendida e confundida com bagunça pela 

professora. 

Parece-nos fundamental na análise, retomar o construto teórico de Wallon (1975) 

acerca do papel do outro na consciência do eu e dos meios e grupos para dialogar com a 

prática pedagógica proposta e reafirmar a importância da mediação, interação e 

afetividade na educação das crianças de zero até seis anos. Segundo este autor, a 

participação dos outros na formação da consciência e nas aprendizagens ocorrem desde a 

mais tenra infância. Entende-se que as crianças estão em permanente processo de 

construção e desenvolvimento, portanto, interagir com o outro em diferentes meios e 

grupos amplia e aprimora seus campos de aprendizagens e desenvolvimento. Nesse 

sentido, a instituição educativa – escolas e CMEIS – se constituem como um meio 

importante, pois nela as crianças vivem, interagem, constroem grupos, realizam 

atividades em conjunto, almejam, ambicionam, reavaliam suas atitudes, valores, ideias, 

sentimentos. Tais vivências possibilitam à elas tomar consciência de si próprias e dos 

outros e, em especial avançar e até, como mostrou Barbosa (1997), dar um salto em suas 

aprendizagens. 

Para a teoria walloniana a formação de grupos, em especial o trabalho coletivo, 

coloca exigências para as crianças tais como: identificar-se no grupo, redefinir interesses 

e aspirações, aprender com outro, interagir e manter autonomia, desenvolver espírito 

coletivo em detrimento de práticas individualistas, lidar com regras e com seus próprios 

sentimentos. No campo da arte podemos afirmar que o trabalho artístico envolve o prazer 
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de manejar, selecionar e explorar materiais, imaginar e criar novas soluções para explorar 

linhas, cores, espaços, texturas, entre outros. Num movimento de ir e vir, lúdico e poético, 

interagindo ao mesmo tempo em que respeita o olhar do outro e as diferentes formas de 

se expressar. 

Recortamos alguns momentos para estabelecer um diálogo entre o campo teórico 

e a prática pedagógica proposta pela professora S. O primeiro refere-se ao processo de 

mediação/interação e a formação de grupos de trabalho e apoio. Ao longo da atividade a 

professora se organizou em pequenos grupos com as crianças auxiliando-as na exploração 

e uso dos materiais, logo que as crianças dominam a atividade a professora mudava de 

grupo e as crianças se organizam para realizar a atividade assumindo o papel de 

mediadoras umas das outras, conforme mostra a Figura 41. 

Figura 41: Representação Plástica do Ipê, trabalho em pequenos grupos  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (20/11/2017).  

O trabalho também exigiu das crianças o senso de autonomia, investir na 

construção da disciplina pessoal, domínio do material, atenção, memória e criação na 

elaboração dos Ipês. Os troncos foram feitos em papel criativo e as flores de crepom liso, 

optou-se por não padronizar troncos, cores, tamanhos e forma de organizar as flores no 

suporte. Esse processo de elaboração dos Ipês permitiu às crianças a escolha de traços, 

formas, cores, observar e recordar as diferentes estruturas das árvores o que permitiu 

construções diferenciadas uma das outras.  

A Figura 42 retratou o olhar atendo e o envolvimento da criança C4 no processo 

que mobilizou e desafiou a turma a construir novas possibilidades, hipóteses, soluções, 

em mergulho no ato de criação, o qual abarcava conflitos entre o impulso para criar e a 

forma desejada, um duelo dinâmico-tátil e visual entre subjetividade e objetividade da 

forma, entre sentimento, pensamento e forma.  
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Figura 42: Representação Plástica do Ipê – atenção e envolvimento. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (20/11/2017).  

A Figura 43 destacou o processo de composição espacial da árvore, isto é, de 

projetá-la no suporte. As crianças a fizeram primeiramente sem colar, definindo o 

tamanho e a forma das copas e como as encaixariam no tronco. Uma das crianças C6 

lembra que a florada dos Ipês é acompanhada pela queda das flores, colorindo o chão e 

opta por representar dessa forma. Quando as crianças olham as variadas composições pré-

elaboradas, identificam-se com a composição da criança C6 e algumas delas reorganizam 

suas árvores assumindo esta lógica representativa, como é o caso da criança C7. Nessa 

perspectiva, Sandra Richter (2012, p. 102) afirma que: 

 

Criar é sempre complexificar, coordenar, combinar de forma nova a 

partir de uma provocação. Na construção de noções, não basta apenas 

que a criança desenhe, pinte ou modele. Há que manipular e explorar, 

tendo em vista a satisfação prazerosa de uma intenção, de uma 

interrogação.  

 

 Assim como, que a criança 

 

Pode aprender e enriquecer seus sistemas de significações nessas trocas 

que ocorrem com complexidade crescente, intensificando as interações 

significativas, tanto sociais como com o uso de materiais que permitam 

o seu avanço no processo de conhecer. 
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Figura 43: Representação Plástica do Ipê de C7 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (20/11/2017).  

A partir dos estudos da teoria walloniana, imitar alguém ou, neste caso específico, 

a representação do Ipê, não significa um mero ato mecânico de copiar, sem importância, 

mas, ao contrário, um ato de admiração, de alargar possibilidades, rever e reavaliar suas 

escolhas, novas descobertas e preferências. A imitação não pode ser desconsidera ou 

considerada como uma atitude menor no processo de aprendizagem, ela oportuniza um 

processo dialogado de experimentações e construções coletivas, tornar-se 

verdadeiramente iniciadora, possibilitando a criança, em um nível mais elevado, isto é, 

num futuro próximo, sentir-se mais autônoma para entrar na esfera da criação e da 

representação passando também a se tornar referência para outros (WALLON, 1975). 

Destacamos ainda, que o ato de imitar, neste caso, pode também ser interpretado 

como apropriação da técnica, da escolha da estratégia do “outro” na construção da 

representação. Essa atividade imitativa indica observação, atenção, percepção e 

pensamento mediado por signos e significados. Esse processo parece ter sido fundamental 

para as crianças planejarem e executar a atividade de representação do Ipê.  

Dentro dos limites impostos pelos recursos materiais disponíveis, observamos que 

esse processo culminou em trabalhos singulares, com variação de cores, formas, 

tamanhos, senso estético, detalhes importantes para a composição e expressão das 

crianças, Figuras 44 e 45. 
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Figura 44: Representação Plástica do Ipê. 

 

Figura 45: Representação Plástica do Ipê 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (20/11/2017). 

Como pudemos notar, as práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora S 

foram permeadas pelo processo de construção coletiva, a parceria professora-criança e 

criança-criança se constituiu uma marca importante de seu trabalho. Sua forma de 

conduzir o conhecimento e a vivência artística possibilitou que os repertórios imagéticos, 

gráficos e estéticos das crianças se ampliassem e ressignificassem, dando a elas a 
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oportunidade de elaborar novas formas de se expressar através do desenho e da 

representação plástica.  

Outra vivência artística de grande importância para se repensar os contextos de 

aprendizagens foi desenvolvido pela professora I durante a realização do projeto 

“Aprendendo sobre o meu país”70. A prática educativa incluía três turmas de crianças de 

dois a três anos de idade, a linguagem artística utilizada foi a pintura, o contexto da 

vivência artística se deu a partir da apreciação da obra Abaporu, de Tarsila do Amaral71.  

A professora I iniciou seu trabalho conversando com as crianças sobre o ato de 

pintar, dialogou buscando aproximá-las desse universo artístico, indagando-as sobre o ato 

de pintar, se gostavam de pintar, apresentando Tarsila do Amaral e sua obra, Figuras 46 

e 47. A professora teceu uma relação de proximidade entre as crianças e a obra, chamando 

a atenção delas para alguns detalhes: personagem central, elementos da natureza que a 

compõe, cores e formas, o tamanho dos pés, das mãos e da cabeça; brincou com as 

crianças de medir seu pé com o delas, etc. A partir da construção dessa narrativa as 

convidou para pintar com os pés. 

Figura 46: Tarsila do Amaral – Abaporu. 

 

Fonte: PINACOTECA DO ESTADO (2008, p. 107). 

                                                           
70 Caderno de Campo, 08 de outubro de 2017, páginas - 7, 7v, 8 e 8v. 
71 Tarsila do Amaral nasceu em Capivari, São Paulo em 1886 e faleceu em São Paulo em 1973.Pintora, 

desenhista e escultora. Estuda em Paris, retorna ao Brasil em 1922, forma o Grupo dos Cinco; em 1925 

ilustra o livro de poemas Pau Brasil de Oswald de Andrade e em 1928 pinta Abaporu, tela que inspira o 

movimento antropofágico. Em 1933 viaja para União Soviética e volta-se para temas sociais em suas obras. 

A retrospectiva Tarsila:50 Anos de Pintura em 1969 consolida a importância da artista brasileira. 
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Figura 47: Projeto conhecendo meu país - Tarsila do Amaral. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (08/10/2017). 

Um dos muitos desafios da prática artística com crianças é superar práticas 

aleatórias/soltas, que não se vinculam a um projeto educativo e cumprem apenas o papel 

de preencher o tempo. No trabalho da professora I foi possível identificar que houve 

intencionalidade de promover a interação das crianças com o campo da arte. Nesse 

sentido, autores da área da arte como Ferreira (1998), Furraz e Fussari (1993), Martins, 

Piscoque e Guerra72 (1998), afirmam que a aprendizagem em arte é significativa quando 

o tema/assunto e o objetivo da vivência artística é a própria arte, sua especificidade, que 

envolve o artista, a obra, a apreciação, recursos, técnicas que lhes são próprios.  

A professora estabeleceu uma narrativa com as crianças que possibilitou a 

intermediação com o conhecimento artístico, a ampliação das habilidades para ver, 

observar, sentir, imaginar, querer participar e experimentar a pintura com os pés, Figuras 

48 e 49. O contexto de aprendizagem construído permitiu às crianças se sentirem 

partícipes, ativas, elas se sentiram motivadas com os encaminhamentos da professora. 

                                                           
72 Destacamos que embora essas autoras apresentem um referencial teórico que divergem do nosso, optamos 

por estabelecer um diálogo com elas, pois no que concerne a produção do conhecimento em arte as autoras 

tem contribuído muito para o avanço da área.  
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Nesse processo as crianças, ao pisarem nas cartolinas deixando suas marcas, utilizando 

os pés como carimbos, foram descobrindo a alegria da criação. 

Figura 48: Projeto conhecendo meu país - Tarsila do Amaral.  

 

Figura 49: Projeto conhecendo meu país, Tarsila do Amaral - Abaporu 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (08/10/2017). 
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Outras possibilidades de exploração do grafismo surgiram ao longo da atividade 

proposta, revelando a iniciativa das crianças no processo educativo. As crianças 

solicitaram para as professoras giz para desenhar no chão (cimentado); a princípio as 

professoras sugeriram e auxiliaram as crianças a explorem o desenho do contorno dos 

pés, posteriormente as crianças passam a explorar diferentes possiblidades gestos e traços. 

As Figuras 50, 51 e 52, retratam parte do processo vivenciado, destacamos imagens que 

privilegiam os processos de mediação entre professora-criança, e criança-criança, assim 

como na descoberta dos traços e da representação individual e coletiva.  

A primeira imagem retrata o contorno do pé feito pela professora, o qual se torna 

o primeiro elo de representação do objeto a ser desenhado, logo em seguida vemos a 

intervenção das crianças que ampliam as possibilidades de expressão do real ao inserir os 

dedos e por fim, a representação coletiva do “pé da turma”, um pé com muitos dedos, 

representados por riscos longos.  

Figura 50: Desenhos com giz 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (08/10/2017). 
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Figura 51: Desenhos com giz. 

 

Figura 52: Desenhos com giz. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (08/10/2017). 

As crianças se envolveram com a atividade de rabiscar, criaram traços e formas 

de representação, individualmente e em pequenos grupos, iniciaram com a sugestão da 

professora, contudo a possibilidade de explorar os gestos e o prazer de rabiscar ampliaram 

suas possibilidades de deixar marcas e representar o pé. Wallon (1995) afirmou que a 
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origem do desenho está no gesto, mesmo que o traço inicie-se de forma acidental, as 

crianças vão percebendo a ligação entre seus gestos e marcas deixadas, à medida que vão 

dominando este processo seus gestos e marcas passam a adquirir intencionalidade e 

podem representar algo. Nessa linha de raciocínio Vygotsky (1994) estabelece uma 

relação intrínseca entre a representação por gestos e a representação do desenho, para esse 

autor os gestos estão ligados à origem dos signos escritos e o domínio dos rabiscos são os 

primórdios da representação simbólica e gráfica. 

A partir dos estudos de Wallon (1975; 1995) e Vygotsky (1994; 2012) podemos 

inferir que a relação de interação e de afeto que se estabeleceram nas vivências artísticas 

destacadas, por meio de uma atmosfera afetuosa, da capacidade de mediar os momentos 

de apreciação e de vivência/experimentação artística, possibilitou a formação de um 

contexto favorável à aprendizagem. Para os autores, a afetividade, a interação e a 

mediação do outro intervém nos aspectos cognitivos, estéticos, lúdicos, culturais que 

constituem a prática educativa.  

Por fim, ressaltamos a importância do trabalho desenvolvido pelas professoras no 

que concerne à criação de contextos de aprendizagem sensorial, visual, perceptivo, sonoro 

e estético através da criação de objetos, cenários, ambientes, uso de mídias que 

enriquecem e valorizam o protagonismo das professoras e estimulam a curiosidade, a 

descoberta, a interação e o envolvimento emocional/afetivo das crianças. Durante a 

realização de nossa pesquisa observamos o potencial imaginativo e criativo das 

professoras ao criar objetos gráfico-plásticos. 

As imagens que seguem, Figuras 53, 54 e 55, nos apresentam três objetos 

produzidos pelas professoras – um chuveiro gigante e duas caixas de encaixe – e a retirada 

de objetos, que enriqueceram o cotidiano pedagógico das próprias professoras e das 

crianças. Ao criarem tais objetos as docentes se constituem como produtoras, inventoras, 

usam seu repertório imaginativo e criativo para inovar sua prática educativa, produzem 

objetos que requerem pesquisa de materiais, meios e suportes, cores, formas, entre outros. 

Esses elementos pressupõem escolhas e padrões estéticos, tornam-se assim protagonistas 

de seu trabalho educativo ao mesmo tempo em que criam objetos que envolvem 

composição artística e narrativa poéticas. Na ótica das crianças, os objetos possibilitaram 

ampliar a sensibilidade sensorial, visual, tátil, gestual, lúdica, interativa e afetiva. Ao 

entrarem em contato com os objetos produzidos pelas professoras, as crianças foram 

desafiadas a tocar, interagir, experimentar, expressar-se, enfim estabelecer redes de 

interações, percepções e descobertas. 
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Figura 53: Instalação produzida pelas professoras. 

 

Figura 54: Objetos tridimensionais produzidos pelas professoras. 

 

Fonte: Arquivos do CMEI Criança Feliz I, Firminópolis, 2018. 

Com intuito de enriquecer os contextos de aprendizagem as professoras 

construíram também cenário e muitas vezes se transfiguravam em personagens – 

Palhaços de Circo, Visconde, Emília, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho. 

Encenavam para as crianças, usavam do jogo teatral para construir contextos de 
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aprendizagens que envolviam as crianças em uma situação imaginária lúdica, poética e 

formativa. Novamente, entrou em cena a capacidade imaginativa e criativa das docentes 

que se reinventam a cada projeto, trazendo para as crianças personagens, esquetes de sua 

própria autoria e contação de histórias que movimentam a instituição e proporcionavam 

a vivência da arte como uma experiência lúdica que contagiava as crianças fazendo-as 

imergir num grande jogo de faz de conta.  

Figura 55: Cenário, personagens, esquetes e contação de histórias 

 

 

Fonte: Arquivos do CMEI Criança Feliz I, Firminópolis, 2018. 
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Retomando as contribuições de Snyders (1988), é importante destacar que a arte, 

em sua mais variada forma de expressão, revela o papel ativo dos homens na produção 

da história. Neste caso podemos afirmar que as professoras estão em movimento e 

ebulição, produzindo, buscando ressignificar o cotidiano educacional dando a ele como 

afirma o autor vida, alegria de agir e criar, produzir histórias, cultura e arte com as 

crianças. A satisfação das professoras na produção e criação de objetos, cenários e 

personagens as possibilitam se autoconstruir, reviver e ampliar seu diálogo com a 

produção cultural e artística presente na cultura local e seus referenciais, de ultrapassar a 

vida cotidiana, além de possibilitar às crianças novos horizontes quanto ao acesso e 

vivência cultural e artística, estabelecendo assim, contextos de aprendizagens para as 

crianças mais criativos, interativos e afetivos, por meio da articulação de aspectos visuais, 

plásticos, cênicos e musicais. 

 

1.2. O Desenho e a Pintura: controle, liberdade de expressão e elaboração mediada 

 

O desenho e a pintura infantil tem sido objeto de estudo e investigação de várias 

áreas de conhecimento, em especial por se acreditar que as representações gráficas e 

plásticas se constituem como linguagem, expressão e comunicação das crianças, assim 

como meio para se compreender o desenvolvimento infantil. O desenho e a pintura podem 

dar indícios das percepções, conhecimentos, emoções, vontades, imaginação, memória e 

capacidade criativa das crianças, isto é, podem dar testemunho das aprendizagens e do 

desenvolvimento emocional, cognitivo, físico, sócio cultural e psíquico. 

Contudo, há de se considerar que o desenho e a pintura não são atividades 

inerentes às crianças, numa perspectiva naturalista e espontaneísta. Eles, ao contrário, são 

atividades construídas ao longo do processo civilizatório e sofreram (e sofrem) 

modificações ao longo da história, de acordo com cada cultura, constituindo uma temática 

árida, pois é comum identificarmos no campo educacional do uso do desenho e da pintura 

como atividades complementares e preparatórias para a aquisição da linguagem verbal e 

escrita.  

O desenho e a pintura devem ser compreendidos a partir de seus próprios 

potenciais expressivos e poéticos, isto é, para além de sua contribuição no processo de 

apropriação da leitura e escrita. Eles fazem parte dos múltiplos caminhos existentes para 

as crianças conhecerem o mundo e a si mesmo, possibilitando a elas criar coisas, imprimir 

marcas, colocar um pouco do que são, do que gostariam de ser, de sua leitura do mundo, 

de seu olhar imaginativo e de sua capacidade de criação no mundo.  
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Durante o percurso de nossa pesquisa de campo, algumas crianças tomaram a 

iniciativa de nos mostrar seus desenhos feitos no final de seus cadernos73: dinossauros, 

personagens do filme Mínions74 e do jogo Super Mário Bros75. Todos os sujeitos 

envolvidos na pesquisa - pesquisadora, professoras e crianças – passaram a observar e 

conversar sobre a riqueza dos desenhos: dimensões proporcionais, riqueza de detalhes e 

cores vivas. Observamos que os desenhos representavam os interesses das crianças, sua 

interlocução, nesse caso em especial, com os desenhos animados, filmes e jogos. 

Nesse sentido, é importante destacar que os estudos de Ferraz e Fussari (1993, p. 

41) mostraram que as crianças participam de diferentes práticas culturais e artísticas junto 

aos meios e grupos sociais com os quais interagem e convivem e, é a partir dessas 

interações que descobrem, apropriam e ressignificam padrões, valores estéticos e 

culturais. Este é um processo dinâmico que se encontra em movimento, nele as crianças 

interagem ativamente com sua ambiência e expressam, através de diferentes meios, sua 

leitura de mundo, percepções, sentimentos, questionamentos, conhecimentos, interesses, 

isto é, expressam por meio do desenho seu universo imagético. Para as autoras 

supracitadas  

[...] queiramos ou não, é evidente que a criança já vivencia a arte 

produzida pelos adultos, presentes em seu cotidiano. É óbvio que essa 

arte exerce vivas influências estéticas e artísticas na criança. É obvio, 

também, que a criança com ela interage de diferentes maneiras 

(FERRAZ; FUSARI, 1993, p. 43). 

 

Um aspecto importante dos desenhos das crianças, Figura 56, refere-se ao 

processo de sua elaboração, em que as crianças revelaram um processo mediado e 

partilhado, qual seja: primeiramente as crianças conversaram sobre seus personagens e 

desenhos preferidos, brincaram juntas, trocaram brinquedos, depois algumas tomaram 

para si a responsabilidade de desenhar e as outras de realizarem a pintura. Essa parceria 

criança-criança já havia sido discutida por Vygotsky (1994, 2010) que enfatizou que é no 

processo ativo/interativo durante as relações interpessoais que a criança se apropria de 

seu meio sociocultural, estabelece diálogos. No caso de nossa investigação, as crianças 

(re)significaram seus desenhos, figurações e imaginação. Desenhando, pensando, 

lembrando e imaginando juntos, o que propiciou construções partilhadas, possibilitando 

novas perspectivas para o desenho, tanto do ponto de vista da conquista e do resultado da 

representação, quanto no campo das relações interpessoais e afetivas. 

                                                           
73 Caderno utilizado para colar as tarefas “padronizadas”, realizada todos os dias em uma das instituições 

pesquisadas. 
74 Filme estadunidense de animação (2015). 
75 Jogo eletrônico de ação e aventura, um dos primeiros jogos de plataforma de rolagem lateral (side-

scrolling). 
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Figura 56: Desenhos das crianças. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, caderno de Campo (13/11/2017). 

Os desenhos das crianças apresentavam um grafismo simbólico enriquecido por 

suas experiências, por modelos socialmente construídos presentes nos desenhos e jogos, 

isto é, modelos que internalizaram, que lhes são referência, que gostam e possuem 

significados, fazem parte da vida e da ambiência cultural, personagens que estabelecem 

interlocução com essas crianças. Nesse sentido, Ferraz e Fusari (1993) e Ferreira (1998) 

destacam que são nas experiências vivenciadas na cotidianidade que os conceitos sociais 

e culturais são apreendidos, partilhados e, ao mesmo tempo, (re) significados pelas 

crianças, por exemplo, os padrões de gosto, desgosto, beleza, feiura etc., os quais 

compõem seus grafismos.  

O desenho infantil e suas demais produções plásticas encontram-se atravessadas 

de clichês, imagens emprestadas, estereótipos, imitações, releituras, liberdade, 

imaginação e criação. Ao registrar suas impressões sobre o mundo, as crianças percorrem 

diferentes caminhos, entrelaçam o corpo, o gesto, imagens, palavras, ludicidade que 

permite abarcar velhos e novos modelos, ver, rever, revisitar o conhecido e viver o 

desconhecido. Nesse sentido, a partir das contribuições de Vygotsky (2012) podemos 

afirmar que a criança pré-escolar é mais simbolista que naturalista, a criança desenha mais 

do que ela vê, desenha o que sabe sobre o objeto, associando emoção, memória, fantasia, 

além de seu grafismo também expressar suas limitações técnicas.  

O acompanhamento e a observação sistemática das práticas pedagógicas 

direcionaram nosso olhar para as atividades de desenho e de pintura, possibilitando um 

rico material de análise. Essas duas linguagens estavam presentes cotidianamente nas 

instituições educativas pesquisadas, todavia as práticas se polarizavam entre o controle e 
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liberdade de expressão, o controle por meio de tarefas prontas e a liberdade como uma 

possibilidade de explorar, experimentar a gestualidade e a expressão das crianças, 

rompendo com padrões cristalizados. 

Faremos um contraponto entre as atividades padronizadas presentes na prática 

pedagógica das professoras e as atividades que priorizavam a expressão, o olhar da 

criança e sua participação imaginativa e criativa. É importante, ressaltar que embora as 

tarefas padronizadas fossem a prioridade das professoras, havia tempo para as crianças 

realizar atividades expressivas e brincadeiras variadas.  

Durante a realização das chamadas tarefas padronizadas, as quais compunham um 

leque variadíssimo de opções, observamos que algumas crianças se dedicavam e se 

esforçavam para pintar, desenhar e colar com muito cuidado e atenção, buscando a 

aceitação e a avaliação positiva da professora, esforçando-se para completar a tarefa 

deixando-a “perfeita” aos olhos do adulto. A maioria das professoras reforçavam a 

importância de pintar bem colorido, bonito, o uso das cores numa perspectiva realista, 

afirmando a necessidade de pintar com cuidado, de não rabiscar tudo, etc. Uma das 

professoras, em um dos momentos vivenciados, pegou uma das tarefas, a colocou no 

quadro e com um lápis de cor rabiscou todo o desenho, pintou “fora dos limites”, mostrou 

as crianças e perguntou: “Pode fazer assim? Mamãe vai achar bonito?” E as crianças em 

coro responderam: “Não”. 

As crianças também demostravam desinteresse pelas tarefas padronizadas, 

embora iniciassem pintando, preocupadas com os detalhes, com a escolha de cores. No 

decorrer da atividade muitas se tornavam impacientes, inquietas especialmente quando a 

atividade era longa, com muitos detalhes para pintar, escrever ou colar. Observamos que 

o excesso de controle do quê e como fazer retirava das crianças seu potencial imaginativo 

e criativo. Segundo Susana Cunha (2012, p. 26), estas práticas vão internalizando nas 

crianças o ideário de que seu 

 

[...] limite para imaginar está confinado a retângulos e recortes do 

mundo feitos pelos adultos. Aprendem que os outros são detentores dos 

saberes. Aprendem que precisam de modelos para seguir as linhas 

predeterminadas de suas vidas. Aprendem a ser silenciosas e 

subservientes [..]. Aprendem a respeitar modelos e posturas quanto têm 

minutos para executar trabalhinho. Aprendem a ser consumidoras e não 

produtoras de imagens ao colorirem os desenhos distribuídos pelos 

professores. Aprendem a não ser pessoas que sentem, pensam e 

transformam. 

 

As palavras de Cunha (2012) nos acompanharam várias vezes no campo. Nesse 

sentido, selecionamos duas cenas da prática educativa, Figuras 57 e 58, desenvolvidas 
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nos CMEIS pesquisados que podem, em certa medida, exemplificar as ideias da autora, 

para a qual atividades padronizadas podem “deseducar os sentidos”, a percepção, a 

imaginação e limitar “leituras plurais” de mundo, além de impor um maior controle sobre 

gestualidade infantil e seus corpos. A opção por trabalhar com tarefas prontas não é uma 

prática isolada, característica de uma ou outra professora, ela é histórica, representa uma 

visão de educação aos moldes do ensino tradicional, cujas raízes encontram-se no século 

XIX e percorre o século XX até atualidade. A prática do desenho nesse viés educacional 

é marcada pela repetição de modelos e cópia, exercícios de aprimoramento de traços e 

contornos, da observação natural e da cópia de objetos, desenho geométrico, com fins 

decorativo e desenho geométrico. Na Educação Infantil soma a essa lógica o ideário de 

controle de mão e olho e preparação para a alfabetização (BARBOSA, 1999). 

Figura 57: Atividades diárias, tarefas prontas 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de campo - (23/10/2017 e 22/06/2018).  
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Figura 58: Atividades diárias, tarefas prontas 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de campo - (23/10/2017 e 22/06/2018).  
     

Ao longo de nossa convivência com as professoras e as crianças, foi possível 

perceber que as crianças vão internalizando os padrões estéticos das professoras/adultos, 

no que se refere ao conceito de beleza, ao uso das cores e formas consideradas adequadas 

de pintar e/ou colorir e/ou colar, como podemos observar no diálogo das próprias 

crianças, descrito a seguir: 

 
 

C8 – Olha o meu desenho. 

C9 – hum.... está bonito. 

C10 – o do C8 está feio. 

C8 – a tia disse que meu desenho está feio? 

Professora D (ao escutar) – Não, está bonito. 

C10 – o dele saiu fora, está rabiscado. 

C9 – é mesmo. 

Professora D – ele está aprendendo, está bonito. 

C10 – mas na verdade tá feio, né tia? 

C8 – o meu está bonito, eu estou aprendendo, saiu fora só aqui (aponta 

no desenho). 

C9 – está bonito, ele está aprendendo. 

C8 – estou aprendendo. 

Professora D – está bonito. 

Fonte: Caderno de Campo, 22 de fevereiro, 2018. 

O diálogo nos leva a inferir que crianças vão construindo padrões de como fazer 

suas atividades e podem reproduzem entre si as falas e orientações recebidas das 

professoras, levando-as inclusive a avaliar negativamente o trabalho de um dos colegas. 
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Sobre isso, Andreia Martinez (2015) afirma que a reprodução, a padronização, reduz o 

desenho e todo seu potencial como atividade criadora, nas palavras da autora: 

 

Na reprodução, a escola, estabelece padrões a serem seguidos, o que na 

realidade, gera um ciclo vicioso – padrões que geram ações de 

reprodução e reprodução que gera padrões. Isso ocorre porque não é 

proporcionado um ambiente para que a ação imaginativa e criadora 

aconteça. [...] o padrão é falso porque não é algo que nasce da vivencia 

da criança, mas que é imposto pela escola e, assim, desvaloriza, 

desqualifica e descaracteriza a criança enquanto ser cultural. 

(MARTINEZ, 2015, p. 17).  
 

Contudo, como já anunciamos, as crianças não são passivas e manifestavam de 

várias formas a ausência de satisfação e interesses por atividades padronizadas. Era 

comum presenciarmos as crianças se negarem a realizar atividades dessa natureza; 

pedirem ajuda para concluir a tarefa; reclamarem uma com as outras das atividades, 

dizendo que estão cansadas; ficarem protelando, desatentas e desinteressadas; criarem 

brincadeiras paralelas/alternativas com os materiais que dispunham no momento, 

inclusive com lápis de cor e com toquinhos de madeira que pegavam escondidos no 

armário, sorrateiramente; apontar o lápis repetidas vezes, numa clara alusão a “fuga”. 

Dentre estas formas de externar a ausência de motivação e o cansaço provocado pela 

repetição cotidiana desse tipo de atividade. Destacaremos alguns episódios interessantes 

para se repensar a prática educativa.  

Um deles refere-se ao processo de interação e ajuda que se estabelecia entre as 

crianças. Havia sempre crianças que faziam sem muita resistência a tarefa proposta pela 

professora e com “capricho” terminavam mais rápido a tarefa, enquanto outras arrastavam 

o processo lentamente, solicitando ajuda e/ou envolvendo-se em outras atividades. 

Algumas crianças se predispunham a ajudar as que não haviam terminado, se 

posicionavam ao lado e realizavam a tarefa juntas, sugeriam cores, coloriam juntas: 

braços se entrecruzavam para ajudar o colega, na tentativa de auxiliar o processo, como 

podemos ver na Figura 59. Essa atitude expressou a criticidade das crianças em relação a 

realização de tarefas obrigatórias, o que indica também que elas estavam atentas às 

possibilidades de inovar, o que nem sempre era notado pelas professoras. 
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Figura 59: Pintura compartilhada. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (17/5/2018). 

Concluir a atividade e ajudar o colega revelava o olhar atento e sensível da criança 

com outro, seu desejo de interagir fazendo-se presente no outro e em sua atividade, assim 

como o desejo de que todos concluíssem e lhes fossem apresentados outras atividades e 

brincadeiras. Um rico processo de interação e parceira, que muitas vezes era interpretado 

de forma equivocada pelas professoras que imediatamente interrompia as crianças, 

separando-as. 

O próximo episódio refere-se à criança C11, Figura 60, que durante a realização 

da tarefa, levanta-se para apontar o lápis e se envolve plenamente com o ato de apontar 

seus lápis que visivelmente lhe dá mais prazer, dedica-se completamente, a ponto de 

sentar-se no armário e permanecer por um longo período, absorvida pela nova atividade, 

sem interagir com as demais crianças e/ou professora.  
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Figura 60: Atividade alternativa de C11 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (22/2/2018). 

Destacamos, também, a criação, de brincadeiras como aparece na Figura 61, 

elaboradas entre as crianças, as quais eram improvisadas com objetos trazidos de casa 

(geralmente brinquedos) ou da própria sala e/ou os próprios lápis de cor para criarem 

outras possibilidades de interagir, brincar e imaginar e assim romper com as tarefas 

padronizadas. Observamos que as professoras de modo geral, não conseguiam 

compreender e integrar essas ações das crianças na proposta de aprendizagem, 

compreendendo-as como expressão criativa e associá-las a realização das pinturas e/ou 

desenhos em curso. Ao contrário, as brincadeiras eram compreendidas como desatenção 

e indisciplina. 

A nosso ver, ao criarem formas de brincar ‘quase invisíveis’ as crianças estavam 

também expressando rotas de fuga para driblar a realização das atividades padronizadas, 

que não atendiam plenamente aos seus interesses e curiosidades, tonando-se maçantes e 

repetitivas. Nessa perspectiva, as tarefas estavam vinculadas apenas ao ideário de 

preparação para o processo de alfabetização, compreendido apenas como codificação e 

decodificação de letras, números e figuras geométricas, entre outras e o treino motor. Faz-

se necessário perguntarmos: até que ponto essas atividades podem ser compreendidas 

como dispersão, rebeldia ou criação? 
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Figura 61: Atividades alternativas 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (22/2/2018). 

Na tentativa de construir novos caminhos para a prática do desenho e da pintura 

na Educação Infantil que superassem seu uso instrumentalizado, as professoras 

percorriam cotidianamente diferentes caminhos, experimentações e desafios. Romper 

com o controle e possibilitar a expressão infantil dando a elas liberdade para ariscar, 

produzir rabiscos, interagir com a produção gráfico-plástica, explorar formas, linhas, 

cores, espaços, pontos, volumes, texturas, entre outros, passava a impressão de ser um 

obstáculo intransponível. Mas sempre havia brechas, novas possibilidades e 

questionamentos que emergiam e se constituíam como rotas alternativas que 

ressignificavam a prática educativa dando a ela novos contornos, com mais cores, 

enredos, poéticas que possibilitavam às crianças desenvolver sua imaginação, hipóteses 

de criação, ampliando suas aquisições em relação à linguagem visual por meio do desenho 

e da pintura.  
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As vivências pedagógicas desenvolvidas pelas professoras K, I, S, destacadas a 

seguir, envolvendo o desenho e pintura, refletem suas tentativas de ruptura com as tarefas 

padronizada e a constituição de novas possibilidades pedagógicas que permitissem espaço 

e tempo para as crianças lerem e apreciarem imagens, isto é, nutrir esteticamente seu 

olhar, alimentando-os com imagens, provocando um olhar mais curioso, atento e mais 

sensível as formas, cores, linhas, composição, texturas, entre outros, assim como a 

experimentação de sua gestualidade e expressão gráfico-plástica. 

A vivência artística proposta pela professora K com crianças de três e quatro anos 

de idade teve a contação de história – Quer brincar de pique esconde76? – como elemento 

central na constituição do contexto de aprendizagem a fim de promover o interesse, a 

curiosidade e o envolvimento das crianças com o enredo da história, as ilustrações do 

livro e posteriormente a atividade de desenho. A professora iniciou contanto a história, 

logo em seguida permitiu que as crianças, individualmente e em pequenos grupos, 

manuseassem o livro explorando seu enredo e principalmente suas ilustrações.  

O processo de explorar os livros literários deixando as crianças olharem, tocarem, 

apreciem e lerem as ilustrações pode potencializa a ampliação dos repertórios infantis 

acerca da linguagem gráfico-plástica, para Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 140-141) 

“o objetivo maior de uma nutrição estética é provocar leituras que possam desencadear 

um aprendizado de arte ampliando as redes de significação do fruidor”. Para tanto, o 

professor deve ser o mediador sensível que escolhe cuidadosamente a obra e/ou o livros 

literários, com vistas a enriquecer o olhar e os referenciais imagéticos, gráfico-plásticos, 

explorando diferentes estilos de obras e ilustrações que desafiam o olhar das crianças e 

provocam um “rico, instigante e sensível” encontro com as emoções, sensações, 

pensamento, memórias que as linguagens visuais podem provocar (MARTINS, 

PICOSQUE e GERRA, 1998, p. 75-76).  

Durante a atividade as crianças tiveram tempo para manusear o livro, recontar e 

observar cada detalhe presente na ilustração, (re) elaborar em grupo e individualmente 

cada imagem, num processo de ler e reler, observar detalhes, num jogo lúdico-estético 

que envolve sentimento/pensamento, reconhecimento de códigos e signos, enfim, 

possibilitando as crianças tecerem redes de significações. A Figura 62 apresenta parte do 

complexo processo de interação, diálogo, apreciação e leitura de imagens. 

                                                           
76 Quer brincar de pique-esconde?  Autoras: Isabella O. Melo Carpaneda e Andiolina Bragança. Ilustração 

de Glair Arruda, Editora FTD, 2006. O livro conta a história de animais que vão brincar de pique-esconde, 

a ilustração do livro sugere às crianças a observação cuidadosa das imagens para que elas também possam 

encontrar os animais. 
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Figura 62: Apreciação/leitura literária e produção de desenhos 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 06/11/2017.  

A atividade contemplava a elaboração de desenhos com giz de cera, no qual as 

crianças receberam pedaço de folha para desenhar. Ao analisar esse processo vinculando-

o ao processo imaginativo e criativo das crianças é preciso salientar que houve um rico 

envolvimento das crianças com a atividade. Embora o suporte fosse ½ folha de papel 

sulfite A4, elas exploraram cada pedacinho da folha, muitas a viravam o papel e 

continuavam desenhando. Ao perceber esse movimento a professora distribuiu outras 

folhas. O foco das crianças era a possibilidade de criar formas, traços, pontos, volumes e 

blocos de cores e não necessariamente reproduzir as ilustrações do livro. O desejo pela 

figuração está muito mais vinculado ao desejo da professora em enxergar algo (sempre 

numa perspectiva realista), do que da criança e, nesse sentido, é preciso compreender que 

os rabiscos têm a mesma importância que as figurações.  

As Figuras 63, 64, 65 e 66, revelam que as crianças não desenham explorando 

necessariamente a realidade, mas a partir de suas percepções, sentimentos, o que 

conhecem ou pelo simples prazer de explorar e experimentar os recursos materiais que 

foram disponibilizados. Os significados dos desenhos não estão expressos, apenas, pelas 

figuras e sua semelhança ou não com o real, com a figura humana ou com os animais da 

história. Têm significados em si mesmo como processo, descoberta, como produto de 
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suas experiências com o gesto, o traço, a cor, o efeito que o giz de cera produz, entre 

outros.  

Figura 63: Apreciação literária e produção de desenhos. 

 

Figura 64: Apreciação literária e produção de desenhos. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 06/11/2017. 
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Figura 65 Apreciação literária e produção de desenhos 

 

Figura 66 Apreciação literária e produção de desenhos 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 06/11/2017. 

O processo imaginativo e criativo deve estar interligado a atividades que 

oportunizem as crianças desenvolverem experimentos com diferentes materiais, capazes 

de estimular seus sentidos, percepções, elaboração de hipóteses, desafiá-las a expressar 

por meio do desenho. Sem perder de vista que “a constituição do vocabulário visual – 

formas, linhas, cores, espaço, ponto, volumes, etc. – também se estrutura aos poucos, e 

modifica-se na medida em que a criança entra em contato com materiais, instrumentos e 

com a própria linguagem visual” (CUNHA, 2012, p. 31). Dessa maneira, é importante 

destacar que houve uma restrição imposta pela escolha do material disponibilizado as 

crianças, qual seja: folha (A4) dividas ao meio e giz de cera de tamanho e espessura 

inadequada para o manuseio das crianças; nesse caso específico tanto o suporte quanto o 

meio utilizado para desenhar limitaram as possibilidades das crianças. É consensual na 
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área a importância do uso de superfícies e papéis de tamanhos variados, papel pardo, entre 

outros, assim como o uso de meios que possibilitem diferentes texturas, consistência, 

volumes, tamanho, formas e cores. 

O trabalho de apreciação artística desenvolvido pela professora I, associado a 

leitura de obras literárias possibilitou a exploração do potencial narrativo, artístico e 

poético presente nas ilustrações dos livros77. As imagens que seguem representam o 

processo de imersão e exploração das crianças, Figura 67. 

Figura 67: Apreciação literária e dramatização 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 23/03/2018.  

A atividade, também integrou a dramatização das histórias, cenas e imagens 

observadas nos livros e na pintura. A dramatização/jogo teatral é considerada por 

                                                           
77 Os CMEI’s possuem livros literários encaminhados pelo Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), Programa Nacional do Livro Didático – Literário. 
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Vygotsky (2012) como gênero criativo mais praticado pelas crianças, no qual elas podem 

expressar situações imaginárias, por meio dos gestos, ações, palavras, expressões faciais, 

saltos, entre outros. Para este autor 

 

[...] a forma dramática concretiza-se com maior clareza o círculo 

completo da imaginação [...] a imagem criada com elementos da 

realidade encarne-se e realiza-se de novo na realidade, mesmo que de 

forma condicional; o impulso para a ação, para essa encarnar-se, para a 

realização, que está contido no próprio processo de imaginar encontra 

aqui sua efetivação completa. A criança que vê pela primeira vez um 

trem dramatiza suas impressões: interpreta o papel do trem, bate, apita, 

tentando imitar o que vê (VYGOTSKY, 2012, p. 98). 

 

Na atividade em referência as próprias crianças improvisaram as histórias e cenas 

presentes nos livros literários. A construção de um faz-de-conta, tendo como ponto de 

partida suas observações, percepções, sentimentos, conhecimentos prévios, as 

provocações que as ilustrações dos livros lhes trouxeram, constituiu um processo 

interativo e dialogado, no qual as crianças puderam reelaborar personagens, gestos, 

danças, falas, entre outros, possibilitando e ampliando seus conhecimentos e sua 

potencialidade imaginativa e criativa.  

Para a realização da pintura as professoras fixaram na parede papel Kraft (4 

metros) e disponibilizaram às crianças pincéis e tintas de cores variadas, Figura 68. O 

contato com a experiência gráfico-plástica pressupõe o diálogo da criança com a cor, com 

as marcas, traços, formas e manchas expressas no suporte. Observamos, naquele 

momento, um intenso processo de experimentação da gestualidade infantil, isto é, em um 

jogo que envolveu liberdade, sentimentos, trocas, conquistas e descobertas.  

As escolhas das professoras quanto à forma de conduzir a atividade, o suporte 

coletivo na vertical e os materiais disponibilizados permitiram ao grupo uma vivência 

interativa e dialogada de experimentação e expressão plástica de seus ritmos gestuais. Foi 

interessante perceber o momento de partilhar com o outro seus traços, as misturas de 

cores, os movimentos, as formas, interrogações que as crianças anunciaram durante as 

descobertas e, ainda, de (re) elaboração de forma prazerosa e coletiva. Nota-se que as 

pinturas de algum modo indicaram diferentes percepções, sensações, ideias, pensamentos 

e fantasias em um processo dialogado entre imagens e palavras. 

A pintura possibilitou às crianças traduzir plasticamente seus experimentos com 

as tintas, cores, pincéis, água, pintar na posição vertical, transitar pela pintura dos colegas, 

fazer junto, imitar, ariscar-se naquilo que ainda não conhecem. Todo esse percurso 

didático-metodológico assumido de maneira muito especial pela professora I teve como 
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finalidade instigar o olhar curioso infantil, dando a elas a oportunidade de explorar, de 

modo dedicado os elementos que constituem a pintura. 

Figura 68: Vivência e expressão artística, pintura 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 23/03/2018. 

O processo de leitura e apreciação de imagens associada a vivência artística 

presente nas atividades destacadas, dão indícios de uma compreensão mais ampla da arte, 

na qual quanto mais às crianças entram em contato com formas artísticas, mais se 

apropriam e enriquecem seu repertório gráfico-plástico, corporal, musical e estético. 

Ampliar o contato das crianças com autores, artistas, músicos, entre outros, é necessário 

para que arte se faça presente nas instituições de Educação Infantil como conhecimento 

e referência sociocultural, cujos códigos precisam ser conhecidos, como uma 

possibilidade de ampliar a dimensão sensível, poética e simbólica. 

Para Vygotsky (2012) imaginação é base de toda atividade criadora e a base para 

a ampliação da imaginação, é a experimentação e as vivências diversificadas. Quanto 
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mais experiências a criança tiver, mais material ela terá para imaginar e criar. Assim, para 

a criança criar algo primeiro é preciso experimentar e imaginar e/ou imaginar 

experimentando, para que nesse processo dialético, dinâmico e em permanente 

transformação ela tenha elementos para criar. Portanto, quanto mais acesso as crianças 

tiverem a livros literários e sua riqueza gráfico-plástica associada a interações e trocas 

simbólicas estabelecidas entre crianças-criança e criança-professora, maiores serão seu 

potencial expressivo seja nos desenhos e/ou nas pinturas.  

A professara K, também desenvolveu com crianças de três a quatro anos uma 

atividade com a pintura, passando ao mesmo tempo pelos polos que buscamos tencionar 

em nossa análise o controle, liberdade de expressão e elaboração mediada e partilhada. A 

atividade proposta tinha como objetivo produzir quadros de brinquedos e brincadeiras 

infantis baseado no livro Brincar é Folclore: brincadeiras, brinquedos e jogos78. Para essa 

vivência a professora usou a madeira como suporte, tinta guache e pincel como meios 

para pintar, os desenhos foram previamente feitos pela professora, numa tentativa de 

imprimir na atividade o controle presente nas tarefas padronizadas. 

Embora o trabalho estivesse enviesado pelo controle e a limitação da participação 

das crianças a pintura de espaços pré-estabelecidos, o processo vivenciado se revelou 

significativo para (re) pensar a pintura na prática educativa. Os diálogos estabelecidos 

entre a professora e as crianças, entre as próprias crianças, as descobertas quanto ao uso 

dos materiais e as observações detalhadas das pinturas dos colegas enriqueceram e 

transformaram o processo.  

Inicialmente, a atividade havia sido idealizada de forma individualizada, a 

professora trabalharia com cada criança em uma mesa separada do restante da turma, as 

demais crianças brincariam com blocos tipo lego enquanto aguardavam sua vez. Porém, 

as crianças formaram pequenos grupos entorno da mesa, observando a criança que 

pintava: olhando; acompanhando seu processo; ajudando com sugestões, questionando as 

cores escolhidas, a limpeza do pincel, os brinquedos que cada um escolheu para pintar. 

Observamos que o processo envolveu afetar-se positivamente pelo fazer do outro, sua 

pintura, seus movimentos, gestos e escolhas, como mostram as Figura 69.  

                                                           
78Projeto Brincadeiras Infantis: brincando e aprendendo; livro – Brincar é Folclore: brincadeiras, 

brinquedos e jogos.  Autora: Patrícia Gomes Ferreira. Ilustração: Francisco Fróes. Goiânia: Ed. Do Autor, 

2013. O livro apresenta várias brincadeiras tradicionais infantis, cada página contém a ilustração de uma 

brincadeira sua descrição e como se brincar. 
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Figura 69: Pintura de brinquedos infantil 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 31/10/2017. 

O processo de descoberta e experimentação dos materiais centrou-se inicialmente 

no controle da professora, as crianças escolhiam as cores e a professora pegava o pincel 

passava na tinta dava a elas e, depois lavava e secava o pincel. Inicialmente as crianças 

se conformavam com essa “participação”, mas à medida que observavam e 

compreendiam a organização proposta pela professora, elas passaram a realizar essas 

ações de forma mais autônoma.  

Segundo Richter (2012) é importante observar que a pintura deve reunir a 

experiência visual e tátil, a interação com tintas, pinceis, misturas, temperar cores, 

espalhar a cor no suporte, num jogo lúdico, inesperado de gestos, manchas e figurações. 

A elaboração pictórica envolve a construção e a experimentação do raciocínio plástico-

visual entrelaçando a sentimentos e emoções. A ação de pintar pressupõe a coordenação 

de operações mentais, emocionais e manuais, portanto, experimentar todo o processo não 

se constituiu só uma necessidade das crianças, mas uma necessidade própria da vivência 

artística, sendo fundamental para prática educativa a participação das crianças desde o 

primeiro contato com os pinceis, com as cores, com a textura e viscosidade da tinta, até o 

controle/descontrole dos gestos e das marcas plásticas no suporte. O redimensionamento 

da participação das crianças, Figura 70, foi essencial para a reelaboração, envolvimento 

e interesse pela atividade, permitindo maior liberdade e autonomia. 
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Figura 70: Pintura de brinquedos infantil 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo 31/10/2017. 

A professora K, realizou um processo de mediação dialogada com as crianças 

buscando explorar opções de cores; forma de segurar e manusear o pincel; observação do 

desenho, seus detalhes e possibilidades; como segurar o suporte e girá-lo quando 

necessário; retomar a pintura para ver se faltava algum detalhe. Embora em algumas vezes 

demostrasse surpresa e estranhamento com as escolhas das crianças – pintar nuvem 

amarela, cabelos azuis, entre outros – a professora não impôs padrões, permitiu as 

crianças imaginar e criar suas próprias experimentação e composição de cores.  

É preciso ponderar que a vivência carregava, inicialmente, ranços de uma prática 

padronizada e mecanizada. Mas, a professora e as crianças ao longo da atividade foram 

ressignificando, abrindo espaços para a participação, interação, diálogo e 

redimensionamentos acerca do próprio propósito do ato de pintar, com vistas a romper 

com a ideia de que a figuração do trem, peteca, carro, bola, pipa, entre outros, fosse um 

fim em si mesmo e restringisse a experiência do gesto das crianças sobre a materialidade 

da cor. Assim, foi possível observar que a mediação, que no início estava mais 

direcionada para o controle das ações das crianças, aos poucos se consolida pela 

permissão da professora em que as crianças pudessem expandir suas ações e utilizar mais 

livremente o espaço e os materiais. 
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Nessa perspectiva, a vivência foi significativa para ajudar a professora repensar a 

importância da pintura na prática educativa como forma de intensificar as experiências 

das crianças com as cores, as formas, os espaços, as imagens; para compreender que a 

linguagem gráfico-plástica, deve “permitir à criança traduzir plasticamente, pelo ritmo 

gestual sobre a matéria colorida, suas experiências visuais”, possibilitando-a [...] 

“expressar e comunicar suas sensações, sentimento, fantasias, sonhos e ideias [...]” 

(RICHETER, 2012, p. 103) e ainda para reconquistar espaços e tempos, com vistas a 

articular projetos que superem práticas isoladas, fragmentadas, classificadas com 

bagunça, sujeira, assim como o uso de materiais diversificados que permitam as crianças, 

de forma lúdica, experimentar suportes inusitados, bi e tridimensionais. 

Trazemos para nossas análises duas vivências pedagógicas desenvolvidas com as 

crianças centradas na temática do natal, uma envolvendo o desenho e a outra a pintura. 

As datas comemorativas têm marcado fortemente a prática pedagógica da Educação 

Infantil, um ranço histórico, cuja força tem gerando um ciclo vicioso, no qual os padrões 

idealizados têm gerado a reprodução de modelos estereotipados de representação gráfico-

plástica, dramática, musical que muitas vezes inibem e limitam a imaginação, outras 

leituras, hipóteses e o ato criativo nessas datas. 

Os estudos de Pederiva e Unes (2013) têm denunciado essa perspectiva no âmbito 

da prática musical, as quais são perfeitamente plausíveis para todo o campo da arte, em 

especial para o desenho e a pintura. Nas datas comemorativas, afirmam às autoras, as 

atividades ignoram em grande medida a dimensão imaginativa e criativa da criança, 

passam a canalizar toda a prática pedagógica em produtos considerados apresentáveis às 

famílias.  As crianças passam a reproduzir e executar mecanicamente tarefas pré-

estabelecidas, suprimindo da vivência artística o ambiente de trocas de ideias, 

imaginação, experimentação, exploração e criação. Ao contrário dessa lógica, 

compreendemos que as atividades artísticas devem possibilitar a ampliação de 

interpretações e formas de imaginar e criar.  

Durante o mês de dezembro, as professoras buscaram construir novas 

possibilidades de simbolizar o Natal com as crianças, desde o sentido mais amplo da 

comemoração, quanto à linguagem gráfico-plástico que poderia representá-lo nas salas e 

na própria instituição. O forte apelo pela atividade padronizada e xerocopiada para todas 

as crianças não esteve totalmente ausente, foram coloridas bolas de natal, imagens do 

papai Noel, árvores, entre outros. Destacaremos duas atividades que possibilitaram as 

crianças um maior protagonismo. 
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O desenho do Papai Noel realizado com as crianças de cinco e seis anos iniciou-

se com uma roda de conversa sobre o tema do natal, enfocando o seu sentido para as 

crianças e como elas imaginavam o papai Noel. Foi realizado com as crianças a dobradura 

do gorro do papai Noel e este processo despertou nas crianças o interesse em dialogar 

sobre as roupas, botas, presentes, onde ele moraria, como distribuía os presentes, quem já 

o tinha visto, cores e símbolos natalinos. 

A professora S assumiu uma postura de mediação e partilha que, aproveitando da 

riqueza individual, cultural e social das crianças presentes em seus diálogos, permitiu que 

elas elaborarem seus desenhos. Esse momento, parece ter ampliando o repertório 

imagético das crianças: a troca de ideias, a escuta atenta dos colegas e as mediações 

realizadas pela professora, revelaram-se importantes durante a realização dos desenhos.  

A riqueza dos desenhos produzidos, Figura 71, ressaltaram a importância da 

mediação da professora e do grupo para a aprendizagem e desenvolvimento da percepção, 

sensibilidade, sentimentos, do raciocínio e, da elaboração de significados e sentidos 

estético associados às experiências já construídas e em construção, que potencializam a 

ampliação de suas possibilidades imaginativas e criativas acerca de seu objeto de desenho. 

Suas composições tecem uma rica narrativa que envolve o papai Noel, corações, sol, 

estrelas, árvores, flores, carro voador, foguetes, presentes, alegria e tristeza. 

Essa postura didático-pedagógica assumida pela professora é significativa, pois 

supera, em grande medida, a abordagem pragmática presente nas atividade que se 

vinculam as datas comemorativas, cujo foco encontra-se na aplicação de técnicas que 

limitam e direcionam a expressividade infantil, a fim de reduzir as chamadas 

rabiscalhadas e aproximar as produções infantis dos padrões estéticos dos adultos. Além 

de desconsiderem que o conhecimento gráfico-plástico pressupõe intervenções 

pedagógicas que ampliem seus repertórios coletivos e individuais. 
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Figura 71: Desenhos com motivos natalinos. 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (04/12/2017). 

Os estudos de Ferraz e Fussari (1993) e Ferreira (1998) acerca do desenho infantil 

afirmam que a expressividade infantil não poder ser compreendida como uma atividade 

natural e espontânea, nem pode ser mecanizada, mas que 
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O maior compromisso do professor é, portanto, adequar o seu trabalho 

para o desenvolvimento das expressões e percepções infantis [...]. 

Através deste trabalho com o aprimoramento das potencialidades 

perceptivas das crianças, pode-se enriquecer suas experiências de 

conhecimento artístico e estético. E isso se dá quando elas são 

orientadas para observar, ver, ouvir, tocar, enfim perceber as coisas, a 

natureza e os objetos à sua volta. (FERRAZ; FUSSARI, 1993, p. 56).  
 

A confecção da árvore de natal das crianças de dois a três anos (maternal IA, IB e 

IC), proposta pela professora I e suas colegas de trabalho, foi organizada em etapas: a 

primeira de apreciação e leitura de duas as obras de arte, uma de Antônio Poteiro79 e a 

outra de Romero Britto80; segundo a pintura de pratos descartáveis para fazer a estrutura 

da árvore e a terceira a fotografia das crianças para decorar a árvore de forma 

personalizada. A vivência se deu de forma coletiva, os três agrupamentos realizaram as 

etapas juntas. As obras, Figura 72, foram disponibilizadas às crianças para que pudessem 

olhar, tocar, observar as imagens, partilhar impressões, sentimentos e ideias. A professora 

mediou o processo apresentado os artistas e destacando a importância do natal. A 

apreciação das obras e a conversa parece ter ampliado os elementos simbólicos que 

envolvem o natal, despertando nas crianças sensibilidade, curiosidade, ligando-as ao tema 

e atividade proposta. 

 
Figura 72: Projeto Boas Festas. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (06/12/2017). 

                                                           
79 Antônio Batista de Sousa, nasceu em 1925 na Aldeia de Santa Cristina da Pousa, Braga, Portugal, era 

escultor, pintor e ceramista autodidata. Chegou no Brasil ainda criança, morou em São Paulo, Minas Gerais 

e radicou-se em Goiânia, Goiás até sua morte em 2010. Em 1985 recebe o prêmio da Associação Paulista 

dos Críticos de Arte /APCA, na categoria escultura. Em 1997 é homenageado com a Comenda da Ordem 

do Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, Brasil. 

80 Romero Francisco da Silva Brito (Recife, Pernambuco, 1963). Nos anos de 1990 a 2000 seu trabalho é 

exposto em diversas mostras na Flórida, EUA, e em exposições europeias como a Bienal Internacional de 

Arte Contemporânea em Florença (2005), Itália, e na feira Arte Basel (2006), Suíça. Assina desenhos de 

diversas campanhas publicitárias (Pepsi e Disney) e realiza retratos de famosos.  
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Na etapa seguinte, a professora I reuniu as crianças no pátio interno das salas 

(solário) e explicou sobre a pintura que iam realizar, demostrou, explicou sobre as formas 

de se pegar no pincel, espalhar a tinta, o cuidado para não se sujarem, a cor que iriam usar 

etc. Logo em seguida, distribuiu um prato descatável, pincel e tinta para as criança 

explorassem o novo suporte: observando a fimeza, espessura, textura e possibilidades 

simbólica, testar hipóteses, conhecer o efeito da tinta sobre a textura do papelão, explorar 

as possibilidade gestuais e materiais. 

Desenvolver essas experimentações em pequenos grupos permitiu as crianças 

interagir, conversar, observar a pintura uma das outras, seus gestos, borrões, espaços 

vazios, tipos de pinceladas, tempo de secagem da tinta, elementos que também são 

importantes para a ampliação do vocabulário pictórico das crianças, como pode-se 

observar nas Figura 73.  

Figura 73: Projeto Boas Festas, Árvore de Natal. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (06/12/2017). 
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Na última etapa, as crianças foram fotografadas com gorro natalino, roupas de 

papai Noel e as fotos foram editadas e reveladas pela pesquisadora. Depois de coladas 

pelas crianças no centro dos pratos foram fixadas na parede no formato de pirâmide. A 

montagem da árvore envolveu um rico processo de planejamento, mediação, interação 

que articulou a vivência do natal como uma prática sociocultural carregada de 

simbolismos, valores e princípios, o conhecimento de artistas e obras de arte e a efetiva 

participação das crianças. 

É importante destacar que o conjunto das imagens que compõe a ambiência das 

instituições educativas, instituem padrões e valores estéticos que influenciam as 

percepções, a imaginação e o gosto das crianças, portanto quanto mais rico e diversificado 

for o contato com obras de arte e sua participação nas produções gráficas e plásticas que 

ornamentam a instituição, mais amplos serão seus repertórios imagéticos, estéticos e 

poéticos. 

Portanto, é preciso construir novos caminhos de integração e participação das 

crianças nas comemorações e festividades que tradicionalmente compõem o calendário 

institucional. É preciso permitir que elas possam participar de forma mais ativa, 

integrando-as nas temáticas e nos projetos pedagógicos, dando a elas liberdade para 

expressarem suas ideias com vivacidade, prazer e emoção, vinculando suas experiências 

de vida pessoal e sociocultural, por meio de uma linguagem própria, carregada de 

significações subjetivas e sociais. Nessa perspectiva, imaginar e criar vinculam-se como 

possibilidades das crianças contarem suas histórias, seus pontos de vistas e expressar por 

meio da arte sobre as festividades que compõem universo sociocultural. 

Por fim, destacaremos a oficina de desenhos desenvolvida com as crianças de três 

e quatro anos de idade. Para a realização da oficina as crianças foram reunidas em uma 

grande mesas no centro da sala, foram distribuídos 5 caixas de caneta hidrográfica 

(canetinha) e folhas de papel A4. A professora conversou com as crianças sobre seu uso, 

destacando suas possibilidades tanto para desenhar e quanto pintar, os cuidados 

necessários quanto ao seu uso (pressão, importância de mantê-las tampadas) e a partilha 

com os colegas.  

As crianças iniciaram suas experimentações com a caneta hidrográfica, 

explorando as cores, formas, massas, volume, linhas. À medida que exploravam estes 

elementos compunham desenhos variados ora buscando a representação da figura 

humana, balões, pipas, ora testando suas hipóteses de escrita, conforme imagens em 

destaque nas Figuras 74, 75 e 76. 
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Figura 74: Desenhos/oficina de experimentação 

 

Figura 75: Desenhos/oficina de experimentação 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (23/05/2018). 



221 

Figura 76: Desenhos/oficina de experimentação. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (23/05/2018). 

A prática educativa, que tivemos a oportunidade de observar de modo 

participativo durante o período de investigação, evidenciou a relação entre o 

desenvolvimento sensível, perceptível e expressivo das crianças, por meio da exploração 
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de recursos e materiais gráfico-plásticos, e a valorização de suas capacidades imaginativa 

e criadora. A proposição de atividades que desenvolvem a observação, percepção, 

pensamento, imaginação e a criação precisam preservar a natureza lúdica e experimental 

da arte. Nesse sentido, a ideia de “oficinas” como uma das opções para vivência artística 

foi muito interessante, pois a partir delas as crianças puderam ampliar e enriquecer suas 

composições, sem a necessidade e o peso de obter um “produto final”. O objetivo maior, 

nesse recorte pedagógico, é a vivência, a possibilidade de interagir com materiais e 

suportes que podem ampliar seu repertório, interagir com a produção de seus colegas e 

contar com os encaminhamentos e orientações da professora. 

Os gestos, as experimentações, os desenhos, linhas e movimentos rítmicos 

produzidos pelas crianças revelaram uma atitude de pesquisa, um jogo de exercício que 

envolveu ação, pensamento e emoção. As crianças produziram garatujas gráficas, 

elaboraram hipóteses de representação, figuração e de escrita. Esse processo provocou 

nelas “um prazer intrinsicamente estético” (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 1998, 

p. 97). 

Como demonstram Martins, Picosque e Guerra (1998), nem sempre damos o 

devido valor aos desenhos das crianças, aos seus rabiscos (garatujas). É preciso 

compreendê-los como exercícios através dos quais as crianças pesquisam e exploram sua 

gestualidade, diversos meios e suportes, efeitos gráficos e plásticos, criando um campo 

de ações que podem tornar suporte para o desenvolvimento de sua capacidade 

imaginativa, afinal, quanto mais explorar, levantar hipóteses e arriscar-se, mais elementos 

terão para criar. Desse ponto de vista, as autoras supracitadas afirmam que “a arte é a 

linguagem básica dos pequenos e deve merecer um espaço especial, que incentive a 

exploração, a pesquisa, o que certamente não será obtido com desenhos mimeografados 

e “exercícios de prontidão” (MARTINS, PICOSQUE e GUERRA, 1998, p. 102). 

A vivência do desenho e da pintura é um desafio para todos os professores: 

compreendê-los como uma linguagem própria que possui elementos gráficos, pictóricos 

que compõem sua gramática e foram desenvolvidos ao longo do tempo e em diferentes 

culturas e sociedades e, por conseguinte existem estilos, técnicas e recursos materiais 

diversos que precisam ser conhecidos, apropriados e ressignificados pelas crianças. Nessa 

perspectiva, o desenho e a pintura devem vincular a projetos pedagógicos que valorizem 

a expressividade em suas múltiplas possibilidades, a exploração estética e artística, 

gestual e material, lúdica, poética e simbólica a partir de temas significativos para as 

crianças, capazes de instigá-las a explorar seus gestos, traços, marcas, borrões, rabiscos, 

figurações e estilos.  
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Para que isso ocorra, é essencial que entrem em jogo estilos, recursos, materiais e 

técnicas que fogem do convencional, que superem a cultura pedagógica que têm reforçado 

a ideia de que o desenho e a pintura sejam análogos à realidade e/ou estejam a serviço do 

treino motor e da preparação para a escrita. Tal perspectiva, requer dos professores tempo 

para estudar, pesquisar, planejar e projetar metas a serem alcançadas com as crianças, 

envolvendo o acesso e a mediação dos professores na escolha de temas, livros, obras e 

artistas (locais, nacionais e internacionais) a experimentação de diferentes técnicas e 

recursos gráficos e plásticos. 

 

1.3. Brincadeira: território de imaginação, criação e vivência artística 

 

A brincadeira compreendida como um fenômeno sociocultural se materializa por 

meio de um conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos historicamente 

pelos diferentes grupos culturais, sociais e etários. A brincadeira é atividade/ação 

humana, produto e prática cultural que compõe o repertório e as referências inter e 

intrageracional, ao mesmo tempo em que cria e transforma significados sobre o mundo, 

constituindo-se como um território privilegiado para a vivência, apropriação, 

ressignificação da cultura, na qual as crianças estão inseridas e são chamadas a 

transformar.   

A brincadeira aglutina múltiplas linguagens, conhecimentos, manifestações 

culturais, dentre elas destacamos a artística. Ao brincar a imaginação, emoção, raciocínio 

e criação dialogam e se articulam possibilitando às crianças abrirem novos horizontes 

para viver, interpretar e compreender o mundo. Brincar, nessa perspectiva, pode ser 

fundamental para estruturar as relações das crianças com a cultura, com os conhecimentos 

já elaborados e a arte, pois possibilitam a elas atuar com autonomia, se organizar em 

pares, projetando, agindo, pensando, elaborando regras, narrativas, fantasias, criando e 

afirmando-se como coautoras e partícipes das práticas sociais e culturais.  

Na brincadeira imaginação e atividade criadora se alimentam do repertório 

cultural apropriado pela própria criança e por seu grupo, das experiências individuais e 

coletivas. É bom notar que quanto mais a criança viu, ouviu e experimentou, mais 

elementos ela terá para enriquecer sua capacidade imaginativa, recombinar e recriar suas 

formas de interagir com as diferentes manifestações culturais, artísticas e estéticas e 

reinventar novas formas de brincar e ressignificar sua experiência cultural (VYGOTSKY, 

2012, BARBOSA, 1997).  
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A brincadeira favorece a vivência em pares e o protagonismo infantil; a vivência 

imaginativa e criativa com objetos, cores, sons, formas, traços, dramatizações, músicas, 

fantasia e poéticas infantis. Potencializa descobertas, a capacidade de simbolizar e 

significar os elementos socioculturais de sua ambiência, transformando a realidade e a si 

mesmo.  

Para Vygotsky (2008, p. 35): 

 

A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de 

desenvolvimento iminente. Na brincadeira a criança está sempre acima 

da média da sua idade, acima de seu comportamento cotidiana; na 

brincadeira, é como se a criança estivesse numa altura equivalente a 

uma cabeça acima da sua própria altura. A brincadeira em forma 

condensada contém em si, como na magia de uma lente de aumento, 

todas as tendências do desenvolvimento; ela parece tentar dar um salto 

acima do seu comportamento comum. 

 

É possível dizer que ao brincar a criança está um passo à frente no seu 

desenvolvimento, as aprendizagens construídas dialogicamente com o outro impulsionam 

seu desenvolvimento, elevando-o a um novo patamar. Portanto, o movimento dinâmico 

de explorar, imaginar e criar constitui-se como instrumento para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, para unidade afeto e intelecto e para a ampliação das 

diferentes formas de conhecer.  

Ao longo de nossa pesquisa de campo observamos que a brincadeira entre pares 

se apresentava como um terreno fértil para a ampliação das possibilidades expressivas, 

perceptivas, imaginativas e como lócus privilegiado para a criação infantil. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que a brincadeira e a arte se inter-relacionavam na prática educativa das 

professoras-cursistas. Para Ferraz e Fussari (1993) a brincadeira se constitui como um 

território para as crianças experimentarem novas situações, ampliar, apropriar e 

ressignificar suas vivências socioculturais e estéticas, de tal modo que o ato de brincar 

integra de forma indissociável a vivência estética e expressiva. 

Embora as professoras expressassem, em suas falas81, ter consciência sobre a 

importância da brincadeira como um dos caminhos para se ampliar a dimensão 

imaginativa e criativa e destinassem tempo, espaço e materiais diversificados para as 

crianças brincarem, formarem grupos e interagirem, era comum presenciar as professoras 

realizando outras atividades durante o desenvolvimento das brincadeiras. Elas não 

vivenciavam esse momento com as crianças. Segundo nossa observação, não davam a 

                                                           
81 Foram realizadas rodas de conversas com as professoras, entrevistas e a escuta sensível de depoimentos 

espontâneos acerca das atividades que desenvolviam com as crianças, buscando compreender sua 

intencionalidade pedagógica. 
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devida importância a estas atividades tanto em relação a suas possíveis interlocuções 

didático-metodológica, tendo em vista a superação de práticas pedagógicas padronizados 

ainda arraigadas no cotidiano institucional, quanto para conhecer as vivências lúdicas das 

crianças, suas narrativas, suas formas de interação, gostos e preferências. 

Destacamos duas práticas educativas que muito contribuem para repensar as 

vivências socioculturais das crianças, suas formas de expressão, imaginar e criar, 

construir novos sentidos e significados para os objetos e o papel da imitação no processo 

de aprendizagem e desenvolvimento infantil. A professora K destinava uma parte do 

tempo82 de sua rotina diária para as crianças de três a quatro anos de idade, brincarem 

com brinquedos variados (toquinhos, brinquedos tipo lego, sucatas, tampinhas, massinha, 

entre outros). A sala de atividades se transformava num grande salão, cadeiras e mesas 

eram colocadas no canto, abrindo espaço para as crianças transitarem e formarem grupos. 

A primeira vivência é atravessada pela exploração das práticas culturais que 

compunham o contexto sociocultural das crianças, ao brincarem elas reelaboravam tais 

práticas, exploravam, ressignificam e transgrediam os significados socioculturais de sua 

ambiência, ampliando suas relações com mundo. Nessa atividade, a brincadeira permitiu 

às crianças explorarem e imitarem o universo adulto no qual estavam inseridas.  

A professora K distribuiu diversos brinquedos para que as crianças pudessem 

explorá-los em pequenos grupos: um grupo de meninas se reuniu debaixo da mesa para 

brincar de salão de beleza: neste momento os brinquedos copos, pires se transformam em 

recipientes que serviam para misturar água e cuspe na fabricação de esmalte e as pernas 

dos óculos e os talheres em pinceis para pintar as unhas das mãos e dos pés; outro grupo 

fazia almoço utilizando toquinhos para preparar e picar a carne; três meninos brincavam 

com um caminhão fazendo o transporte de brinquedos de um lado da sala para o outro; 

três meninas, após disputarem com os meninos, pegaram um carrinho de corrida passam 

a brincar com ele e duas meninas serviam suco, retirado do tronco de um coqueiro que 

ornamentava a sala, Figuras 77 e 78. As brincadeiras se entrelaçavam e as crianças 

revessavam entre si, vivenciando diferentes papeis e brincadeiras. 

                                                           
82 Uma média de 30 minutos, este momento é utilizado para higienização – banho/ revezando as crianças. 
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Figura 77: Brincadeiras infantis. 

 

Fonte: arquivos da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (24/03/2018). 
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Figura 78: Brincadeiras infantis. 

 

Fonte: arquivos da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (24/03/2018). 

Imitar práticas socioculturais do universo adulto pode significar realizar desejos 

que nem sempre poderiam ser realizados nas situações reais. Ao transformar desejos em 

brincadeiras as crianças descolam os objetos de seu significado e funções reais, atuam 

com eles numa esfera imaginária, reinterpretando tais objetos, dando a eles novos 

significados, transpondo a fronteira do real imediato. Para Vygotsky (2008, p. 26): 

 

A essência da brincadeira é que ela é a realização de desejos, mas não 

desejos isolados e sim de afetos generalizados. Na idade pré-escolar, a 

criança tem consciência de suas relações com os adultos, reage a eles 

com afeto, mas, diferentemente do que acontece na primeira infância, 

generaliza essas reações afetivas (a autoridade dos adultos impõe-lhe 

respeito, etc.).  

 

Outro aspecto interessante é a possibilidade de assumir novos papéis sociais, ao 

imitar mulheres no salão de beleza, fazer almoço manuseando facas, transportar cargas 

no caminhão com o pai, brincar de mamãe e filha, dirigir carros etc., vivenciam atividades 

que compõem as práticas culturais de sua ambiência e de seus colegas, como 

protagonistas, apropriando, repensando e recriando experiências socioculturais. Nessa 

perspectiva as brincadeiras podem produzir teias relacionais entre a cultura das crianças, 

de suas famílias e outros meios sociais que vivenciam. Nesse sentido, Patrícia Kaiser 

(2017, p. 101) afirma que: 

 

[...] o ato de brincar como atividade social de criação e imaginação é 

fundamental para o desenvolvimento da criança, pois estabelece uma 

interface e intercâmbios culturais e históricos das diversas histórias de 
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vida de todos os sujeitos que compõem o ambiente educativo. Dessa 

forma a multiplicidade de culturas assume um olhar ético e estético nas 

possibilidades de circulação de sentidos dentro da escola. 

 

Durante o desenvolvimento das brincadeiras, observamos que as crianças 

dialogavam, reinterpretavam diferentes práticas culturais, assumiam diferentes papéis 

sociais, reelaboram pensamentos, visão de mundo, padrões estéticos, em um movimento 

dinâmico que envolvia reproduzir e produzir cultura. Para Vygotsky (2012, p. 117) a 

brincadeira de faz de conta está interligada a dramatização é “a primeira forma de 

dramatização”, as crianças compõem e improvisam papéis; expressam-se por meio do 

corpo, dos gestos, sons; ressignificam objetos, contextos e cenários; criam enredos e falas 

para sua brincadeira, “nela, a criatividade da criança assume um caráter de síntese: os 

seus poderes, intelectual, emocional e volitivo, são estimulados diretamente pela força da 

própria vida sem nenhuma tensão excessiva do seu psiquismo” (VYGOTSKY, 2012, p. 

118). 

A outra brincadeira vincula-se a natureza inventiva, a possibilidade de criar e 

construir objetos, engenhocas etc., com brinquedos do tipo lego, toquinhos e outros, seja 

a partir de histórias contadas pela professora, fruto da própria imaginação infantil, da 

associação de peças, cores e formas pelas crianças individualmente e coletivamente. Para 

Wallon (1995) a brincadeira de faz de conta reúne em si a possibilidade de combinar, 

associar, modificar e transformar objetos a partir de enredos ficcionais e, nesse caso o 

autor destaca que os brinquedos (objetos) tornam-se cada vez melhores quando mais se 

distanciam do real e assumem uma natureza ficcional, imaginária e de criação.  

Ao nos aproximarmos das invenções das crianças percebemos que suas criações 

bi e tridimensionais, sua capacidade de simbolizar, transformar uma coisa em outra e, 

ainda, de explorar formas, cores, proporção, composição, beleza etc., dialogavam 

diretamente com os elementos constitutivos do pensamento artístico, com narrativas 

poéticas e estéticas. A Figura 79, sintetizam parte do processo de criação das crianças 

presente na brincadeira de fabricação, revelando o processo de construção partilhada de 

um castelo: as crianças vão empilhando os toquinhos criando espaços vazados, portas, 

janelas, torres, muros e associam suas chinelas a construção. São muitas as tentativas para 

montar o castelo, as peças se desequilibram caem, começam de novo, buscam peças que 

ampliem suas possibilidades. Foi possível observar um processo rico em interação, 

parceria e criação conjunta. Esse movimento de partilhar com outro um campo 

imaginário, um objeto, uma invenção, envolve um elo de afetividade entre as crianças, 

que as possibilitam construir e seguir regras, agir coletivamente para atingir um fim 
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comum, implica aprender uma com a outra, controlar e ampliar suas condutas, 

habilidades, emoções e pensamento imaginativo. 

Figura 79: Brincadeiras infantis 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (04/05/2018).  

As produções, objetos e engenhocas, das crianças expressam sua potencialidade 

inventiva, imaginativa, criativa e técnica: elas empilham, associam peças, cores, formas, 

num jogo que envolve atos espontâneos, elaboração de hipóteses, experimentações que 

vão se estruturando e tomando forma. Retomando Vygotsky (2009, p. 15) “[...] a criação, 

na verdade, não existe apenas quando se criam grandes obras históricas, mas por toda 

parte em que o homem imagina, combina, modifica e cria algo novo, mesmo que esse 

novo se pareça a um grãozinho, se comparado às criações dos gênios”. Para este autor a 

criatividade é uma regra, está presente na infância e se manifestam sobretudo nos jogos.  
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Os estudos de Wallon (1985, p. 172) acerca do jogo asseveram que “o ato motor 

não se limita ao domínio das coisas mas, através dos meios de expressão, suporte 

indispensável ao pensamento, faz com que este participe nas mesmas condições que ele. 

Este é um fator a não esquecer na evolução mental da criança”. 

A partir desse referencial voltamos nosso olhar para as invenções/criações das 

crianças (objetos, engenhocas) reconhecendo nelas seu potencial estético, os indícios e 

elementos do pensamento artístico. Nesse sentido, as Figuras 80 e 81, revelam a 

capacidade imaginativa e criativa das crianças, suas composições bi e tridimensionais 

possuem ritmo, movimento, equilíbrio, figuração, composição de cores e forma, 

narrativas, isto é, nuances do pensamento artísticas que se materializam no ato de fazer, 

tomam forma durante as ações, no processo. 

Figura 80: Brincadeiras infantis 

 

Figura 81: Brincadeiras infantis 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (04/05/2018). 
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A relação arte-brincadeira, tomada como um dos caminhos para vivência artística, 

deve permitir à criança ver o mundo com seus próprios olhos, recriá-lo, transformá-lo, 

num processo interativo e dialógico com o outro. Nessa mesma direção, as brincadeiras 

de massinha acompanhadas ao longo de nossa pesquisa, revelam-se como uma tentativa 

de consolidar a vivência e experimentação com a modelagem bi e tridimensional na 

prática educativa. Essas atividades podem potencialmente enriquecer a capacidade 

criadora e expressiva das crianças quanto são desenvolvidas com intencionalidade 

pedagógica, mediação e interação entre as crianças, tendo como horizonte superar as 

marcas que constituem tais práticas como atividades descontextualizada, isolada, sem 

propósito para além do passar do tempo.  

A brincadeira de modelagem possibilita a criança inventar coisas, modelar 

diferentes objetos, animais, experimentar a plasticidade da massa; esticá-la, 

transformando em uma superfície plana, enrolar, perfurar, cortar, associar outros objetos, 

entre outros. A riqueza de formas, cores, textura, espessura e formas de manusear e 

modelar a massinha, possibilitou às crianças uma experiência simbólica e significativa 

nas artes plásticas: bolinhas, cobrinhas, vão virando objetos e figuras tanto bi quanto 

tridimensionais, permeados por narrativas ficcionais, imaginação e inventividade/criação. 

Para Ferraz e Fussari (1993) a modelagem se constitui como uma atividade que 

pode potencializar a capacidade imaginativa, expressiva e criadora da criança, quando 

estruturada e organizada ludicamente: a exploração da plasticidade da massa, a liberdade 

de criação e expressão, a participação ativa, a produção de objetos, signos, símbolos, 

dando forma e transformando a matéria num movimento dialógico com o outro, sem se 

prender no resultado final (FERRAZ E FUSARI, 1993). 

Durante o desenvolvimento de nossa investigação as brincadeiras com massinha 

eram frequentes no cotidiano educativo, embora utilizadas pelas professoras sem muito 

rigor quanto à intencionalidade e objetivos a serem alcançados. Elas eram, na maioria das 

vezes, compreendidas como um momento de livre expressão; para preencher lacunas no 

tempo das crianças e, em alguns momentos, como atividade potencializadora da 

capacidade de imaginação e criação das crianças e, por fim como tempo para as 

professoras organizarem materiais, cadernos, entre outros afazeres. Embora não tenhamos 

identificado da parte das professoras uma consciência mais ampla quanto aos aspectos 

didático-metodológicos e conceituais sobre a importância dessa atividade, a vivência, o 

processo de interação entre as crianças, o processo de exploração da qualidade plástica 

da massinha (caseira ou industrializada), associada a processos ficcionais possibilitavam 

a construção de diferentes estruturas bi e tridimensionais. A maleabilidade da massinha 
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permitia com e sem o uso de ferramentas uma gama infindável de criação passíveis de 

transformações a qualquer momento.  

A Figura 82 destaca o trabalho pedagógico desenvolvido pela professora K junto 

às crianças de três a quatro anos de idade, o processo envolveu a produção coletiva de 

massinha caseira: a professora iniciou o processo de forma dialogada com as crianças, 

destacando os produtos83 envolvidos na fabricação da massinha, todos puderam misturar 

e manusear a massa. Num segundo momento, foram distribuídos pedaços de massinha às 

crianças, as quais tiveram ampla liberdade para dar formas, destruir e reconstruir, 

explorando a maleabilidade da massa, privilegiando o tato e a pressão das mãos para a 

modelagem. A experiências partiu dos elementos imaginativos e criativos presentes na 

ambiência das crianças, pequenos animais, como bois, vacas e cavalos, jacaré e 

objetos/adereços como relógio, pulseira e colares. 

Figura 82: Brincadeira de massinha. 

 

 

Fonte: Arquivos da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (23/10/2017). 

 

                                                           
83 Produtos utilizados: farinha de trigo, óleo, sal e água. 



233 

Nessa vivência a professora destacou a riqueza da capacidade de criação das 

crianças associando a sua representação figurativa. Explorar a ambiência da criança no 

processo criativo é de grande importância, contudo deve-se permitir sua representação 

não só na perspectiva figurativa ou realista, mas simbólica associada à lógica afetiva, num 

jogo em que formas podem mesclar real e imaginário, objetividade e subjetividade. Nessa 

direção, os estudos de Martins, Picosque e Guerra (1998) destacam que a busca pelo 

reconhecível, pela figuração ainda é preponderante no ideário dos professores, a 

valorização da produção das crianças vincula-se muitas vezes a sua similaridade com o 

real. Sobre isso, as autoras advertem que esse viés de interpretar as produções, buscando 

similaridade com o real, não pode ser único, muito menos se constituir com uma barreira 

limitadora do processo imaginativo e de seu desejo de experimentar e o arriscar o 

inusitado. 

Observamos outra atividade com massinha, desenvolvida pela professora K, nela 

a ênfase estava no processo de exploração e domínio da materialidade, no uso de 

ferramentas e suas possibilidades técnicas. Durante a atividade, as crianças exploravam a 

massinha usando diferentes ferramentas: palitos, canetas, tampas para abrir, cortar, 

enrolar, inserir marcas, associar objetos e criar forma bi e tridimensionais, testando 

hipóteses plásticas. 

As imagens que seguem revelam o caminho de experimentação vivenciado pelas 

crianças, no qual sua gestualidade, olhares, atenção, percepção, emoção e razão associam-

se para explorar a matéria e as ferramentas. Estabelece-se, assim, um jogo de modelar, 

transformar, recomeçar e permitir a testar a plasticidade da massa e os múltiplos diálogos 

com objetos. Observamos também a associação da criação das crianças a enredos. 

A sequência de imagens iniciasse com a experimentação da massa de modelar: 

nela as crianças exploram sua elasticidade ao usarem a canetinha com um rolo, ao dialogar 

com as crianças elas afirmavam que estavam abrindo uma massa de pizza; logo em 

seguida passam a fazer longos rolos em forma de cilindros, “cobrinhas” e experimentam 

cortá-las em pedacinhos com os palitos. Em seguida, observamos a composições das 

crianças: a representação de um peixe utilizando as ferramentas para ornar e compor seu 

objeto representativo, por fim as crianças passaram a incorporar elementos como as 

tampas e a própria canetinha para marcar e perfurar suas produções tridimensionais. Essas 

atitudes exploratórias nos remete a importância do ato motor na constituição do psiquismo 

infantil, a perseverança das crianças por operações lúdicas de natureza exploratória e 

imitativa as possibilita, como afirma Wallon (1985), ampliar seu domínio sobre os 
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instrumentos e de seu gesto, ultrapassando a si mesmo para atingir o signo, como 

observamos nas Figuras 83 e 84. 

Figura 83: Brincadeira de massinha 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (30/05/2018). 
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Figura 84: Brincadeira de massinha 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, NEPIEC, Caderno de Campo (30/05/2018). 

Em ambas as brincadeiras de massinha a riqueza presente nas atividades 

encontram-se, a nosso ver, relacionada ao seu caráter lúdico, experimental, ficcional e 

interativo, os quais são fundamentais para ampliar os repertórios imaginativos, criativos 

e estéticos das crianças. Para as turmas de crianças pesquisadas a inter-relação arte-

brincadeira se constituíram em atividade importantes porque rompiam com o paradigma 

pedagógico centrados nas tarefas padronizadas. 

Assim como Kaiser (2017), levantamos questões acerca da necessidade latente de 

ampliar as práticas educativas imaginativas e criativas, enriquecendo-as com a conquista 

de espaço e tempo mais ampliados para brincar, que muitas vezes se encontram restritos 

pela força das rotinas institucionais. A autora em evidência apresenta um questionamento 

interessante em suas análises: “conhecemos as potencialidades e as limitações do trabalho 

criativo e cultural articulado ao trabalho pedagógico, dentro da instituição escolar?” 

(KAISER, 2017, p. 104-105). Nessa mesma direção questionamos: as professoras 

estabelecem interfaces entre as brincadeiras infantis, as vivencias culturais e a arte? Têm 

consciência da riqueza cultural e estética presente nas brincadeiras? 

Podemos afirmar a partir do olhar walloniano que os jogos nos desafiam e trazem 

novas caminhos a serem trilhados no campo educativo, pois estes se caracterizam como 

atividades que 
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[...] assemelha-se a uma exploração jubilosa ou apaixonada que 

possibilita a criança experimentar todas as possibilidades. Parece 

arrastada por uma espécie de avidez ou atracção a atingir os limites 

dessa função”, seja ao imitar, seguir regras, trabalhar coletivamente, 

imaginar, criar, estabelecer combinações intelectuais e emocionais, 

além de proporcionar a liberação e transgressão de atividade/funções 

que se tornam rotineiras e maçantes no contexto educacional 

(WALLON, 1995, p. 78-79). 

Sob a perspectiva desenvolvida por Vygotsky (2008, p. 24) a brincadeira pode se 

tornar “a linha principal do desenvolvimento na idade pré-escolar”, se apresentando como 

um território privilegiado para o desenvolvimento dos processos imaginativos e criativos; 

de vivências e reconstrução das práticas culturais; da experimentação e da constituição 

de novos significado para os objetos; desempenhando um importante papel na evolução 

psíquica da criança. 

Para este autor  

O jogo da criança não é uma simples recordação do que viveu, é antes 

uma reelaboração criativa das impressões vividas, uma adaptação e 

construção, a partir dessas impressões, de uma nova realidade-resposta 

às suas exigências e necessidades afetivas (VYGOTSKY, 2012, p. 27).  

 

Ao brincar as crianças não apenas imitam personagem e os adultos, imaginam-se 

no lugar delas, alternam seu comportamento e atitudes entre suas observações e sua 

capacidade imaginativa e criadora, não apenas reproduzem, mas recombinam, modificam 

criativamente e criam novas situações, comportamentos e práticas socioculturais. Ao 

brincar com brinquedos de construção e modelagem, dão a eles novos significados e 

funções, criam objetos e engenhocas, dando-lhes outras formas, outras estéticas, 

narrativas e poéticas. 

Diante de nossas observações e análise, podemos inferir que ao brincar as crianças 

ampliam suas experiências artísticas, estéticas, imaginativas e criativas, expressam seus 

sentimentos, emoções e pensamentos, fazem uso significativo dos gestos, das palavras, 

dos signos e de sua corporalidade84 e, ainda, revisitam a vida e o mundo. Compreendemos 

que por meio da brincadeira, imaginação e criatividade se constituem coletivamente, nas 

relações interpessoais, na troca e partilha de afetos e conhecimentos. A riqueza das 

brincadeiras está diretamente ligada às experiências acumuladas e a capacidade de 

                                                           
84 O conceito de corporalidade tem sido utilizado na antropologia social e em investigações de abordagem 

histórico cultural desde Marcel Mauss quando tratou das técnicas corporais. O termo se apresenta como 

expressão criativa e consciente do conjunto das manifestações corporais historicamente produzidas, as 

quais pretendem possibilitar a comunicação e a interação de diferentes indivíduos com eles mesmos, com 

os outros, com o seu meio social e natural. Na perspectiva materialista a corporalidade expressa a relação 

entre natureza-cultura e trabalho-história corporal. 
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reelaboração e ao possibilitar que as dimensões cognitiva, afetiva, expressivo-motora, 

cultural, social, lúdica, estética, ética e política se materialize no cotidiano educativo. 

 

1.4. Retomando o fio condutor das análises: relação formação e prática educativa 

 

O diálogo permanente entre a Formação Continuada e a prática educativa se 

apresenta como um dos caminhos privilegiados para a construção da práxis pedagógica 

(práxis transformadora) e esse diálogo deve-se assentar, ao nosso ver, em uma sólida 

formação teórica, visto que a prática educativa institucionalizada não se renova a partir 

de um olhar reflexivo sobre si mesmo, mas, ao contrário, pelo estudo e aprofundamento 

teórico que nos emprestam visões de mundo, de sociedade, de educação, de infância, de 

criança, de aprendizagem, desenvolvimento, técnicas e métodos de ensino. Isso nos 

possibilita enxergar além dos muros institucionais, apropriar e aprofundar conhecimentos 

conceituais, políticos, profissionais e didáticos-metodológicos, estabelecendo uma 

permanente inter-relação entre os conhecimentos produzidos na área acadêmica e sua 

interfase com campo educacional. 

Ancorados nessa premissa, nosso desafio foi o de estabelecer as possíveis 

interlocuções, apropriação e ressignificação da prática educativa que contemplam o 

conhecimento e vivência artística, vislumbrando em que medida os conhecimentos 

teóricos, conceituais e metodológicos trabalhados no curso de Formação Continuada 

Educação Infantil, Infâncias e Arte ampliaram a formação dos professores-cursistas e 

dialogaram com o trabalho educativo desenvolvido nos Centros Municipais de Educação 

Infantil. 

O percurso investigativo realizado ao longo da pesquisa – proposição de 

questionário, análise de portfólio, entrevista, roda de conversa, depoimentos, observação 

participante e registros no caderno de campo – nos possibilitou conhecer parte do 

processo formativo e seus possíveis desdobramentos, assim como nos aproximar da 

prática educativa em sua complexidade, dinamicidade, contradições e movimento. Nesse 

sentido, buscamos estabelecer algumas ponderações sobre a Formação Continuada 

desenvolvida pelo NEPIEC e o cotidiano educacional.  

A mudança de paradigma e a aproximação com o conhecimento e a vivência 

artística tem sido um grande desafio para a formação de professores, em especial para a 

Educação Infantil. Os dispositivos legais que endossam arte nesta etapa da Educação 

Básica são recentes (LDB/1996; DCNEI/1998 e 2009) e, embora haja uma produção 

crescente relativa ao papel da arte na Educação Infantil, há muito a ser feito, pesquisado 
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e conquistado. Compreender o outro, suas escolhas teóricas-metodológicas exige um 

olhar sensível, alcançar as dificuldades, ultrapassar o conhecido, capturar o diálogo entre 

a formação teórica e a prática vivida.  

A prática educativa desenvolvida pelas professoras pesquisadas revela que a 

relação entre processo formativo vivenciado e prática educativa é permeada por encontros 

e desencontros, rupturas e continuidades. No que concerne ao papel da arte como 

formação humana e em especial formação das crianças da Educação Infantil, as 

professoras-cursistas ao longo do curso foram ressignificando e criando sentidos teóricos 

e conceituais para alicerçar a presença da arte nesta etapa da educação.  

 

A arte é um conhecimento construído pelo homem através dos tempos. 

É um patrimônio cultural, todo ser humano deveria ter acesso, é 

importante nos apropriarmos desta linguagem e aprendermos a operar 

com os códigos da arte na escola para podemos compreender o mundo 

das culturas e a nossa em particular. A arte é importante na escola 

principalmente porque é importante fora dela. Ela tem três campos 

conceituais: a criação/produção; a apreciação/análise e o conhecimento 

da produção artístico/estética da humanidade. Estes conceitos são 

denominados produção, fruição e reflexão. Ao brincar a criança produz 

arte, amplia sua sensibilidade artística e saberá apreciar a criação 

artística da humanidade (E1, Professora-cursista H). 

Ter acesso à cultura é primordial para o crescimento do ser humano. 

Por isso, quanto mais política pública forem criadas para que as 

comunidades, crianças tenham acesso à arte, música e demais 

manifestações artísticas, maior será o resultado positivo dessas ações. 

A arte é uma das maneiras mais eficazes para manifestações de novas 

tendências e até mesmo para criar conceitos e inserir novas maneira de 

abrir a percepção do ser em relação ao mundo, a vida e também as 

relações humanas (E2, Professora-cursista G). 

 

No exercício diário de repensar a prática educativa, agregando os conhecimentos 

e as vivências artísticas no cotidiano educacional, as professoras-cursistas buscaram 

redimensionar suas atitudes metodológicas e pedagógicas, para tanto, afirmaram que  

 

Antes eu pensava pra quê trabalhar alguns artistas com as crianças? Elas 

não vão entender, mas a coordenadora me dizia leva a foto, mostra: olha 

essa pessoa aqui que pintou esse quadro, então fui percebendo que a 

arte pode/deve ser trabalhada desde a infância. Porque eu não posso 

negar a arte para a criança, ela é um ser humano e precisa, não posso 

considerar que ela é ingênua ou incapaz. O trabalho com as crianças é 

processual, aos poucos de uma forma criativa, lúdica (E1, Professora-

cursista I). 

A melhor forma de despertar a criatividade das crianças é inserindo-as 

na arte. Nesse aspecto a arte se torna uma verdadeira obra, capaz de 

modificar um ambiente e desenvolver mentes até então estáticas. Na 

escola o contato com a arte, além de ser conhecimento, também é fonte 

de inspiração para a expressão da criança. O uso das linguagens 

artísticas desenvolve nas crianças um propensão para a imaginação e 

criatividade, ajudando-as a melhor se relacionar com os colegas e com 
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o meio sócio cultural em que vive. Assim é importantíssimo que o ser 

humano desde os primeiros anos de vida tenha contato com desenhos, 

pinturas, esculturas, músicas, danças, teatro, isto é, com a arte e suas 

diferentes linguagens. O importante é que em qualquer linguagem a 

criança consiga se expressar de forma criativa e própria e, para que isso 

aconteça, o papel do professor é fundamental, pois é ele que melhor 

observa o desenvolvimento da criança, podendo adequar a arte ao 

ensino, observando a recepção das crianças para com cada tipo de arte. 

Cabe ao professor apresentar essa primeira impressão acerca da arte às 

crianças, desenvolvido nelas o sabor de apreciar e fazer arte (E2, 

professora-cursista K). 

 

Outro aspecto importante destacados refere-se à superação da ideia de arte como 

recurso pedagógico, preparação de lembrancinhas e apresentação nas datas 

comemorativas, decoração de ambientes, técnicas isoladas e estanques. 

 

A arte não é enfeite, decoração, ela é comunicação, uma forma 

diferente, simbólica, de interpretar o mundo, a realidade, a imaginação 

e é conteúdo. Ela contribui para a formação intelectual e emocional da 

criança, desenvolvendo conhecimentos e habilidades. É preciso utilizar 

as mais diferentes linguagens para que a criança possa expressar suas 

experiências. Para que a aprendizagem infantil ocorra com sucesso 

temos que acreditar no potencial de criação, imaginação e sensibilidade 

de cada criança (E4, Professora-cursista D). 

 

As falas das professoras-cursistas expressam uma maior compreensão acerca do 

conhecimento e vivência artística e da importância de sua presença no currículo das 

instituições educativas. Nesse sentido, reconhecer e valorizar a produção artística como 

patrimônio cultural da humanidade tem sido o esforço de muitos autores da área. A arte 

ainda possui um espaço muito restrito no ambiente educacional, em especial na Educação 

Infantil, elevá-la ao status de área de conhecimento, com identidade própria, com 

importância em si mesma, como patrimônio cultural capaz de potencializar a formação 

das crianças em seus aspectos imaginativos, criativos e estéticos, tem sido um desafio e 

longo caminho. 

Os estudos de Célia Almeida (2001) reforçam a necessidade da consciência por 

parte do professorado sobre o porquê da presença da arte no currículo, assim como sobre 

sua importância, o que deve ser ensinado e o que se aprende com a vivência artística. Para 

esta autora estas são questões essenciais e saber respondê-las conferem aos professores a 

excelência a seu ofício. A partir dos excertos destacados podemos inferir que o processo 

formativo vivenciado possibilitou ao professorado discutir de forma mais ampliada a arte, 

aproximando-se dos autores que nos são referência, os quais afirmam que o ensino da  

arte e a educação estética compõem o patrimônio cultural da humanidade e devem ser 

socializados e interpretados como dimensões significativas para a formação humana, sem 

os quais não poderíamos pensar a educação como lócus privilegiado para preservar, 
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apropriar, ressignificar e produzir cultura, como alicerce formativo e renovador das novas 

gerações. Nas palavras da autora 

 

É necessário entender que as culturas não são apenas produtos, mas 

também instituintes da esfera sociocultural; que as sensibilidades 

artísticas são historicamente construídas e próprias de cada grupo 

cultural; que as artes são expressões de identidades e culturas e sua 

compreensão requer conhecimentos dos parâmetros que as regem e que 

transcendem o gosto pessoal (que também é historicamente e 

socialmente construído). O que podemos aprender ao longo de nossas 

vidas está diretamente relacionado a nosso repertório de experiências 

(ALMEIDA, 2001, p. 16). 

 

Compreender a arte pelo viés histórico e sociocultural insere-se na luta histórica 

da área da arte a fim de projetar uma educação que contemple o ato criador, essencial 

para a humanidade, a troca de ideias, a experimentação e a exploração das vivências 

artísticas e culturais, a imaginação como base da atividade criadora, ampliando o acesso 

a diferentes maneiras de interpretar, simbolizar e expressar, em especial de romper com 

atividades artísticas meramente reprodutoras que propagam estereótipos, modelos 

prontos e um certo domínio técnico sem preocupação com sua contextualização. 

Nesse sentido, as professoras revelaram, durante a realização de rodas de 

conversa85, que inicialmente não compreendiam como a arte poderia ser contemplada na 

prática educativa com crianças da Educação Infantil, muitas professoras-cursistas se 

perguntavam: – Trabalhar arte e artistas com as crianças? Elas não vão entender? esse 

questionamento nos remeteu a assertiva de Vygotskty (2009, p. 16) ao afirmar que “[...] 

os processos criativos manifestam-se com toda a sua força já na mais tenra infância” e 

que a base do processo criativo encontra-se alicerçado na riqueza da ampliação 

experiências, as quais se constituem como um caldo cultural que envolve contato com 

artistas, obras, culturas, entre outros e que quanto maior o acúmulo, mais 

material/referência terão para desenvolver a atividade criativa.  

As próprias professoras dando continuidade a suas análises acerca da 

materialização da arte na Educação Infantil afirmaram que:  

 

A melhor forma de despertar a criatividade das crianças é inserindo-as 

na arte; é importante que a criança desde os primeiros anos de vida 

tenha contato com desenhos, pinturas, esculturas, músicas, danças, 

teatro, isto é, com a arte e suas diferentes linguagens. E, que a arte não 

pode se confundir com atividades exaustivas de reprodução e/ou enfeite 

e decoração, as quais em grande medida desvalorizam a criança como 

ser ativo que apropria e produz cultura. Ela é comunicação, uma forma 

diferente, de interpretar o mundo, a realidade e a imaginação é seu 

conteúdo. Para que a aprendizagem infantil ocorra com sucesso temos 

                                                           
85 Roda de conversa realizada com as professoras-cursistas (I, K, H, S), dia 24 de março de 2018. 
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que acreditar no potencial de criação, imaginação e sensibilidade de 

cada criança (Roda de conversa86, 2018). 

 

Ao retomar as análises empreendidas por nós ao longo da pesquisa a partir das 

temática e categorias: contextos de aprendizagens em arte: mediação, interação e 

afetividade; desenho e a pintura :controle, liberdade e elaboração mediada e brincadeira: 

território da imaginação, da criação e da vivência artística, podemos afirmar que houve 

avanços teóricos e conceituais, assim como na prática educativa, em especial no que 

concerne as tentativas das professoras de romper com a reprodução de desenhos, pinturas 

e brincadeiras que muitas vezes encontram-se limitadas ao uso de modelos prontos, 

estereótipos, padrões estéticos preestabelecidos, os quais restringem a ação das crianças, 

impondo-lhes uma maior passividade frente ao processo de aprendizagem, ausência de 

reflexão, contextualização e liberdade para imaginar, transformar e criar. 

O trabalho desenvolvido pela Formação Continuada Educação Infantil, Infância e 

Arte refletiu, de forma positiva, em aspectos que consideramos de grande relevância e 

entre eles destacamos: o entendimento de que a criança é capaz de imaginar, criar, integrar 

e interagir com as manifestações artístico-culturais de sua ambiência, de seu país, entre 

outros; a compreensão do papel ativo dos professores como mediadores privilegiados do 

conhecimento e vivência artística; a preocupação em ampliar as condições didáticas e 

metodológicas; as tentativas de contextualizar as práticas educativas que contemplam a 

arte; a valorização das dimensões afeto e cognição, interação e mediação, expressão, 

liberdade e mediação, imaginação e criação a fim de ressignificar as atividades de 

desenho, pintura e brincadeiras, construindo espaços de rupturas com práticas meramente 

reprodutora, fragmentadas e isoladas, ainda arraigadas no cotidiano educativo. 

Na temática sobre os contextos de aprendizagens em arte que abrange as 

categorias mediação, interação e afetividade, percebemos um salto qualitativo nas 

práticas educativas das professoras pesquisadas, tendo em vista a associação dessas 

práticas à construção de contextos de aprendizagens mais ampliados que levam em 

consideração o lugar da arte como objeto de conhecimento, com identidade própria, sem 

vincular-se a conhecimentos de outra natureza ou para reforçar determinados conteúdos, 

assim como a preocupação em disponibilizar vivências que abarcaram o universo infantil, 

seus modos de vidas, seu olhar sobre seu contexto natural e sociocultural, o acesso a 

artistas, obras e manifestações culturais e habilidades técnicas de forma interligada. Foi 

possível perceber uma preocupação com a prática e a vivência artística de modo a 

                                                           
86 Síntese extraída da fala das professoras-cursistas na Roda de Conversa, 24 de março de 2018. 
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assegurar uma atitude pedagógica que permitisse as crianças tecerem redes de 

significações quanto a natureza das atividades, seu cotidiano e o cultivo das artes como 

linguagem expressiva e comunicativa.  

Outro aspecto positivo observado foi o processo de interação, afetividade e 

mediação como elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A 

caracterização da prática educativa a partir dessa tríade é significativa pois apresenta-se 

como um alinhamento ao nosso corpo teórico – Vygotsky (1994; 2010; 2012) e Wallon 

(1975; 1995). A mediação do outro nos processos de aquisição do conhecimento, a 

interação criança-professora e criança-criança e o estabelecimento de elos afetivos entre 

as crianças, o grupo, ressaltam o salto qualitativo do processo vivenciado pelas crianças 

quanto a compreensão do processo de aprendizagem e desenvolvimento segundo uma 

versão sócio-histórico-dialética, a qual compreende que o desenvolvimento infantil 

encontra-se interligado de forma indissociável as vivências interpsíquicas, a presença do 

outro como parceiro do eu, mediador dos conhecimentos produzidos historicamente, os 

quais se configuram como condições sine qua non para o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores. Conforme cita Barbosa (1998, p. 105) “o domínio dos meios 

culturais transforma as funções psíquicas infantis não apenas no conteúdo do pensamento, 

mas nas formas ou modos operacionais de pensar”, ademais afirma que “todo processo 

cognitivo também envolve a afetividade transmutada em várias linguagens (corporais, 

gestuais, verbais e artísticas)”. 

Destacamos ainda nessa categoria a importância do protagonismo das professoras 

frente a seu próprio trabalho, o fato delas criarem objetos tridimensionais, instalações, 

esquetes e cenários, demostram uma participação e envolvimento efetivo nos projetos e 

práticas educativas desenvolvidos. Dar vida aos projetos, criar contextos lúdicos-

expressivos para atuar junto as crianças, se transfigurar em personagens de contos de fada 

e em palhaços, possibilitam às crianças acesso a experiências que a curto prazo não fariam 

parte de seu repertório, para Vygotsky esse processo, 

 

[...] adquire uma função muito importante no comportamento e no 

desenvolvimento humanos, transforma-se em meio para o alargamento 

da experiência do homem, porque, deste modo, ele poderá imaginar o 

que nunca viu, poderá, a partir da descrição do outro, representar para 

si também a descrição daquilo que na sua própria experiência pessoal 

não existiu, o que não está limitado pelo círculo e fronteiras estritas de 

sua própria experiência , mas pode também ir para além das suas 

fronteiras, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência 

histórica e social dos outros (VYGOTSKY, 2012, p. 36). 
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A temática referente ao desenho e à pintura articulando as categorias controle, 

liberdade e elaboração mediada, apresentou um processo permeado por contradições e 

ambiguidades, isto é, expressam continuidades e rupturas. Identificamos de modo geral, 

que as atividades propostas não romperam totalmente com os ranços de uma educação 

tradicional, marcada pelo controle da liberdade expressivas das crianças. Contudo, é 

importante destacar que dentro dos limites conjecturais as atividades destacadas 

avançaram quanto ao processo de ampliação do acesso, a experimentação da arte, de sua 

gramática e padrões estéticos; assim como destacaram a importância da professora e do 

grupo como mediadores privilegiados e a constituição de processos mediados e 

interativos nas elaborações gráfico-plástica das crianças. 

Ressaltamos a necessidade de ampliar vivências artísticas que privilegiem a leitura 

em arte, nutrição estética, junto as crianças, seja pelo uso de fotografia, imagens, 

desenhos, gravuras, esculturas, ilustrações, da diversificação de grupos e estilos de 

artistas e obras (Arte Contemporânea, Arte moderna, Arte primitiva, Arte indígena, Arte 

Africana, Arte popular, Pop Art, entre outras). Há necessidade de explorar a capacidade 

de observação, sensibilidade e percepções das crianças explorando sua ambiência, visitas 

aos parques da cidade, espaços de preservação e divulgação das manifestações culturais, 

participação de artistas locais e representantes da cultura popular nas instituições. 

Enriquecer e diversificar o uso de técnicas e recursos materiais gráfico-plástico de modo 

a possibilitar maior liberdade de opções de escolhas das crianças quanto as suas 

possibilidades de expressão e representação.  

Segundo Cunha (2012, p. 50), 

 

[...] além das modalidades convencionais de desenho, pintura, 

modelagem, recorte, colagem, etc., é interessante desenvolver projetos 

que envolvam a criação de objetos com brinquedos, adereços (colares, 

brincos, coroas, tiaras), roupas, sapatos e outros que surgirem a partir 

da inventividade tanto das crianças como dos professores. O importante 

é termos disponibilidade para explorar o inusitado junto com as 

crianças, propondo usos diferenciados para objetos comuns do 

cotidiano. 

 

Ademais, é importante evidenciar que não observamos diálogos entre as 

professoras e as crianças acerca dos trabalhos artísticos desenvolvidos que as permitissem 

às crianças falar do seu próprio trabalho, dos trabalhos realizados em grupo, das 

interações e das parcerias estabelecidas, dos materiais utilizados, das dificuldades e 

facilidades, das relações que as crianças estabeleceram, do prazer ou desprazer, 

curiosidades, anseios, questionamentos, resolução de problemas; de momentos para 

apreciar os trabalhos, comentar os desenhos e pinturas dos colegas; assim como de escuta 
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das crianças, com vistas a ampliar sua participação na construção de novos caminhos para 

o processo de aprendizagem e vivência artística. 

Essas atitudes didático-pedagógicas, a nosso ver, ampliariam a prática educativa 

das professoras, no que concerne ao acesso a produção artística, ao desenvolvimento da 

capacidade imaginativa e criativa das crianças, assim como suas possibilidades de 

apreciar, significar, poetizar, experimentar, estabelecer leituras críticas e criativas e 

representar simbolicamente o mundo, tendo em vista que, 

 

[...] toda fantasia, fruto da imaginação, contém elementos tomados da 

realidade, extraídos de experiências anteriores, quer da própria criança, 

quer de seu grupo sociocultural. Esses elementos reais são, todavia 

submetidos a modificações e reelaborações, as quais são mais ricas 

quanto maiores são a quantidade e qualidade de experiências vividas 

(BARBOSA, 1998, p. 108). 

 

No que concerne a temática brincadeira: território de imaginação, criação e 

vivência artística, observamos que as professoras asseguravam cotidianamente espaço, 

tempo e brinquedos diversificados para as crianças brincarem. Contudo, sua postura 

didático-pedagógica frente as brincadeiras se restringiam, em grande medida, a organizar 

o ambiente, separar brinquedos e mediar situações de conflitos. O que nos leva a inferir 

que não havia por parte das professoras uma compreensão plena do potencial dessas 

atividades para o processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil, nem dos 

possíveis canais de aproximação, interlocução, interação e mediação cultural, lúdica e 

estética que se constituíam ao longo das brincadeiras. 

Os estudos acerca da arte para crianças têm destacado a relevância de práticas 

educativas lúdicas, cuja liberdade de experimentação, testar e construir hipóteses, 

interagir com o outro, se constituíam como um dos caminhos pelos quais as crianças 

vivenciam a arte em suas múltiplas expressões. Nesse sentido, é preciso ter claro que ao 

brincar as crianças interagem entre si, tecem redes87 de significados, reproduzem, 

apropriam, ressignificam e produzem novas vivências culturais e estéticas, num 

movimento permanente de ampliação de seu repertório imagético e criativo. A efetivação 

desses elementos ao brincar caracteriza a intrínseca relação entre a arte e a brincadeira. 

A brincadeira de faz de conta, os jogos de construção e a modelagem se 

apresentaram no cotidiano educacional pesquisado como um território para as crianças 

expressarem sua capacidade imaginativa e criativa, evidenciando assim elementos 

                                                           
87 Metáfora utilizada por Barbosa (1997) para representar o processo de constituição do conhecimento pelas 

crianças. 
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fundamentais para o pensamento artístico. Nas palavras de Kaiser “é possível dizer que 

ao brincar a criança cria cultura, explora situações, se relaciona em pares, imagina sons, 

cores, formas e constrói seu conhecimento de mundo, desenvolvendo autonomia, 

comportamentos e valores importantes para o seu desenvolvimento” (KAISER, 2017, p. 

99). 

Partindo desse lócus de entendimento, é importante reconhecer que muitos passos 

foram dados pelas professoras ao abrir espaço, tempo e contextos para as crianças 

brincarem, constituírem-se como sujeitos ativos que protagonizam e interagem com seus 

pares. A proposição do brincar envolve ampliar os horizontes imaginários, criativos, 

estéticos e culturais das crianças e, nesse sentido, é preciso compreender a função social 

e cultural da brincadeira, sua vinculação com a arte e com a aprendizagem e 

desenvolvimento infantil, que ainda parece-nos um campo a ser mais debatido e estudado 

no interior das instituições pesquisadas. 

Faz se necessário destacar que nossa pesquisa identificou que as instituições 

pesquisadas encontram-se em movimento de construção de sua identidade pedagógica e 

profissional, portanto carecem de maiores oportunidades de estudo sistemático, processos 

formativos que abarquem as especificidades da Educação Infantil, políticas públicas e da 

produção acadêmica da área, assim como da apropriação, integração e interação com o 

conhecimento, vivência e expressão artística.  

Uma das instituições pesquisadas ainda encontra-se cerceada por uma matriz 

curricular que pouco contribui para a formação integral das crianças, tendo em vista a 

utilização sistemática de tarefas padronizadas e estereotipadas como suporte principal 

para o processo ensino aprendizagem. Enquanto a outra instituição, apresentava uma 

perspectiva pedagógica mais articulada, integrada coletivamente, criando situações de 

aprendizagens continuamente avaliadas e replanejadas que visavam a construção de um 

projeto educativo interdisciplinar que valorizasse a produção do conhecimento e a 

vivência e a expressão artística, embora ainda houvesse de forma mais esporádica o uso 

de tarefas padronizadas e estereotipadas, por parte de alguns professores. 

Temos a clareza de que elementos estruturais como políticas públicas, 

financiamento, a formação, valorização, carreira e condições materiais concretas são 

essenciais para se construir novos patamares educativos para a Educação Infantil. Há uma 

série de fatores que contribuem para manutenção de um quadro educacional fragilizado, 

dentre eles ressaltamos: a fragilidade das políticas públicas nacionais e municipais para a 

Educação Infantil, em especial no que tange ao financiamento que precariza não só a 

estruturação dos sistemas municipais de educação, mas comprometem a qualidade da 
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formação dos professores, que cada vez mais encontram-se esvaziadas e empobrecidas 

no que concerne a referencias teóricos, culturais e artísticos e o cumprimento do piso 

salarial; a não efetivação de planos de carreira que valorizem os profissionais da educação 

básica; a limitação de espaços e tempos para os professores estudarem, planejarem, 

coletiva e individualmente, entre outros, os quais se constituem como condicionantes 

direto e/ou indiretos da práticas educativas estruturadas cada vez mais a partir recursos 

materiais e didáticos estéreis, do ponto de vista da ampliação da capacidade imaginativa 

e criativa das crianças. 

A nosso ver a formação continuada Educação Infantil, Infância e Arte cumpriu 

um papel relevante na formação política, profissional e didático-pedagógica dos 

professores, em especial no que se refere ao conhecimento e vivência e expressão 

artística. Podemos afirmar que houve uma ampliação na concepção de uma educação que 

valorizasse a formação multifacética e omnilateral das crianças. No entanto, é preciso ter 

clareza que o curso de formação continuada, por si só, não consegue reverter e estabelecer 

novos parâmetros para o trabalho educativo que contemplam o conhecimento e a vivência 

artística, ele representa um passo importante na mobilização em direção a articulação e 

diálogo entre a Universidade Federal e as Secretaria Municipais de Educação, um elo de 

aproximação com a produção do conhecimento que, em grande medida, pode 

potencializar a consciência crítica, politica, ética e estética dos professores. 

No âmbito mais específico, o curso de formação em evidência vinculou-se ao 

ideário sócio-histórico-dialético que não coaduna com aligeiramento da formação 

profissional dos professores, mas primou por mobilizar intelectual e afetivamente por 

meio do conhecimento científico; da vivência e expressão artística; do olhar atento e 

sensível; do estranhar e questionar; da capacidade imaginativa e criativa, da análise crítica 

e ampla do campo educacional, elementos fundamentais para a formação integral dos 

professores.  

Os elementos teóricos, conceituais e metodológico discutidos no curso de 

formação continuada são condições primeiras para a mobilização dos professores, mas 

serão suas ações no campo da organização social e pedagógica, seja a partir de sua 

vinculação como a sociedade organizada, seja no interior das unidades educativas que 

criarão o enraizamento necessário para dar significado e sentido a formação, a ponto de 

superar e/ou construir novos contextos educativos que contemplem a arte como 

conhecimento a ser teorizado e vivenciado.  

É importante destacar, ainda, que a formação continuada dos professores não pode 

se caracterizar por práticas isoladas, iniciativas que se modificam sempre que políticas 
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governamentais e partidos se revezem no poder. Deve se constituir como projetos 

comprometidas com uma Política de Estado, com princípios estabelecidos nos Plano 

Nacionais e Municipais de Educação construídos pelo conjunto da sociedade, que 

vincule-se a um projeto de sociedade, homem, criança e educação comprometidos com 

uma sociedade mais justa e igualitária e que respeite a produção do conhecimento, a 

ciência, a cultura, a arte, a tecnologia como um bem comum, um direito universal de todos 

e dever do Estado. 

Nessa ceara a formação estética e artística dos professores e dos alunos/crianças 

não pode ser compreendida como um apêndice ou suporte, mas elemento central, 

norteador de uma Educação Criadora, capaz de mobilizar a capacidade imaginativa e 

criadora dos professores, alunos e crianças. Pensar a formação de professores por esse 

viés implica, segundo a perspectiva vygotskyana, diversificar e ampliar também os 

referenciais culturais, artísticos e estéticos a fim de desenvolver um pensamento mais 

crítico e imaginativo, capaz de romper com a normalização, a naturalização da vida, 

subverter a ordem, elementos que se encontram no âmago da capacidade criativa do 

homem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No complexo movimento de elaboração e (re) elaboração dessa pesquisa, muitos 

foram os desafios que se fizeram presentes num movimento dialético de transformar, ser 

transformado e se autotransformar nesse processo. Nossa intenção tem sido a de somar 

esforços na luta pelos direitos das crianças, em especial por uma educação socialmente 

referendada que assegure o pleno desenvolvimento das crianças em suas múltiplas 

dimensões – cognitiva, afetiva, expressivo-motora, cultural, social, lúdica, estética, ética 

e política – de forma indissociável.  

Esta pesquisa foi um trabalho desafiador e complexo, tendo em vista que a 

sistematização dos diferentes elementos que compõem a realidade educacional e as 

práticas educativas das professoras-cursistas estão em permanente movimento e, as 

análises por nós produzidas se apresentam apenas como uma possibilidade, um dos 

possíveis olhares sobre a realidade e seus múltiplos sentidos e significados.  

O percurso metodológico desenvolvido em três etapas que se inter-relacionam –

revisão bibliográfica, proposição de questionário e pesquisa etnográfica – nos permitiu 

assegurar a natureza qualitativa desse trabalho e apresentar características descritivas e 

analíticas resultante de uma visão crítica, entendida como capacidade de saber o porquê 

e o para quê, das práticas educativas e da importância da formação continuada dos 

professores da Educação Infantil.  

A pesquisa participante, assumida de forma consciente por nós, possibilitou o 

encontro e o diálogo com o contexto educacional, as professoras, as práticas educativas, 

as crianças e as vivências artísticas, estéticas e culturais. Em nosso recorte analítico 

privilegiamos as artes visuais, destacamos o desenho, a pintura, a modelagem e as 

criações de bi e tridimensionais; apresentamos, ainda, a relação arte e brincadeira e 

processos criativos desenvolvidos pelas professoras. No processo dialético de conhecer, 

vivenciar e analisar estabelecemos uma interlocução mediada por autores do campo da 

psicologia, da Educação Infantil e da educação estética e artística, destacando as 

categorias mediação, interação, afetividade, controle, liberdade, imaginação e criação.  

As etapas de pesquisa contemplam a apropriação, à luz da teoria sócio-histórico-

dialética, dos referenciais teóricos que vêm norteando os estudos acerca da educação 

estética e do conhecimento artístico na Educação Infantil. Compreende-se a formação 

continuada como um dos caminhos privilegiados para a formação de professores e para 

repensar a prática educativa e dar visibilidade as práticas educativas que se materializam 

no cotidiano educativo – Firminópolis e São Luís de Montes Belos –, desvelando as 
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concepções teórico-metodológicas, artísticas e culturais que permeiam tais práticas, num 

movimento de interlocução com nosso aporte teórico. 

A realização desta pesquisa nos possibilitou alargar nossos horizontes acerca da 

função política, sociocultural e educativa da Educação Infantil. Com o avançar das 

pesquisas acadêmicas, das legislações educacionais, em especial na área da Educação 

Infantil, ampliam-se a concepção da criança como sujeito de direito, histórico-social, em 

construção – que nas interações e relações que vivencia constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, ou seja, constrói sentidos e significados ao brincar, investigar, experimentar, 

questionar, imaginar, criar, sobre o mundo, sobre si mesma, apropriando e produzindo 

cultura. Logo, intensifica-se o desafio de consolidar o caráter educativo nas instituições 

que atendem crianças de até seis anos de idade. Nessa direção, asseveramos a 

responsabilidade das pesquisas em orientar e desenvolver novas perspectivas educativas 

para as crianças da Educação Infantil que contemplem a articulação entre teoria e prática, 

no sentido de compreender as crianças, as infâncias, as políticas educacionais em âmbito 

nacional, estadual e municipal, com vista a não reduzi-las a um vir a ser, a modelos de 

desenvolvimento universalizantes e a-históricos. 

No atual contexto da Educação Infantil brasileira, o direito das crianças a uma 

educação socialmente referenciada e a formação de professores passam por uma longa 

trajetória de debates, lutas, conquistas e resistência. Pensar a Educação Infantil alicerçada 

numa perspectiva integral e multifacéticas passa necessariamente pela formação artística, 

estética e cultural das crianças e de seus professores. Esse viés formativo precisa estar 

articulado organicamente às demais dimensões que compõem os processos de formação 

humano e estar presentes nas Políticas Públicas de Formação de Professores da Educação 

Básica, nos Projetos Político-Pedagógicos e Curriculares das Redes Municipais de 

Educação e no Projeto Educativo das instituições educativas.  

Assim, arte como uma unidade do processo educativo encontra-se imbricada ao 

processo educativo como um todo, em suas dimensões: políticas que envolvem os 

direitos, a cidadania e o princípio democrático; éticas que perpassam pela autonomia; o 

respeito ao outro e ao bem comum e estéticas que contemplam a sensibilidade, a 

imaginação, a liberdade de expressão, o ato criativo, a poética e o acesso às manifestações 

artísticas e culturais. 

O percurso formativo dos professores da Educação Infantil envolve desde a 

formação inicial como a continuada, no acesso a pós-graduação lato e estrito senso, de 

modo a garantir aos professores que atuem nessa etapa da educação, tenham acesso a 

conhecimentos científicos, artístico-culturais e tecnológicos. A formação dos (as) 
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professores (as) que atuam na Educação Infantil, embora marcada por cursos 

emergenciais, precisa ser compreendida como um projeto amplo de qualificação, um 

direito dos profissionais da educação, cujo objetivo deve ser a transformação não só do 

trabalho educativo, mas da consciência pessoal e profissional dos professores, numa 

perspectiva crítica, criativa e emancipadora. Para tanto, reafirmamos o papel da relação 

teoria e prática, razão e emoção, imaginação e criação no processo formativo e 

destacamos as contribuições da teoria sócio-histórico-dialética para se pensar de forma 

ampla a formação do (as) professor (as). 

O desafio da inserção do conhecimento e vivência artística na Educação Infantil é 

o de fazer com que a arte, a estética, o sentimento e o conhecimento não se transformem 

em temas, assuntos e projetos, mas que incorporem-se à vida, à necessidade de poetizar 

o cotidiano, ao envolvimento profundo com a produção sociocultural, com o pensamento 

simbólico e a experiência criadora. A arte em nossa perspectiva, revela-se como 

fundamental para pensar, sentir, viver, conhecer, simbolizar, confrontar, transformar e 

unir de forma indissociável as dimensões cognitivas, afetivas e criativas. A práxis 

artística, como mediadora da formação estética, pressupõe o exercício pleno da cultura, o 

qual envolve a articulação entre os conhecimentos que compõem o mundo da arte, os 

valores estéticos e o apreciar e produzir/vivenciar as manifestações artísticas. Portanto, 

não é plausível pensar uma educação para a cidadania sem associá-la a um olhar denso, 

intenso, poético, corajoso, amoroso para a cultura, a arte e a formação estética.  

O papel político e ético dos professores nesse desenho educativo é de se 

constituírem como mediadores conscientes sobre as questões fundamentais que a arte nos 

coloca, quanto aos elementos sensíveis, estéticos, poéticos, éticos, imaginários, 

simbólicos, políticos, sociais e culturais que nela se expressam e nos convidam ao 

diálogo. Para além das questões didáticas e metodológicas que se apresentam, é 

necessário criar novas formas de relacionar cultura, arte e educação à vivências 

mobilizadoras que cultivem a sensibilidade, a leitura de mundo, ao exercício crítico e 

sensível, a percepção e a imaginação, a narrativas poéticas, seja no campo da arte e suas 

expressões e/ou na vida cultural e cotidiana. O diálogo com a arte e com as manifestações 

culturais (local, de nosso país e de outros) requer dos professores formação capaz de lhes 

dar condições de compreender como a arte e os valores estéticos constituem nossa 

subjetividade-objetividade, nosso gosto-desgosto, prazer-desprazer, assim como 

compreender, integrar e interagir com as criações simbólicas do imaginário pessoal e 

social, visões de mundo e ordens valorativas. 
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Conhecer, ler, apreciar uma obra de arte, as práticas culturais de um povo ou 

grupos requer leituras interdisciplinares e multifacéticas, adentrar na capacidade criativa 

do homem, na história de suas produções, na participação real e efetiva, conhecer seus 

valores, preservar o passado, integrar e interagir com o presente e constituir utopias, isto 

é, alçar voos e projetar o futuro. É preciso criar enraizamentos sensíveis, éticos, estéticos 

e políticos com a história da humanidade e de suas produções culturais e artísticas. 

 Segundo nossa matriz teórica alicerçada especialmente nos estudos de Vygotsky, 

Wallon e outros marxistas, quanto mais os professores ampliarem e diversificarem sua 

bagagem cultural maiores serão sua capacidade de desenvolverem um pensamento que 

interligue razão e sentimento, imaginação e criação, arte e estética. 

Nesta direção, os processos formativos dos professores devem incorporar 

necessariamente o conhecimento e a vivência artística, assim como uma formação 

consistente que articule teoria e prática, análise crítica e criativa acerca de sua área de 

atuação. Desenvolver o senso estético, por meio do acesso, leitura, apreciação, vivência 

e expressão artística que corrobora para o desenvolvimento integral dos professores, 

potencializa um perfil profissional comprometido com leituras amplas e diversificadas de 

mundo, mais humano, sensível e poético. É por isso que, uma educação que 

verdadeiramente almeja superar a dicotomia cognitivo versus afetividade, razão versus 

sentimento, deve estar ancorada, necessariamente, pela formação artística e estética dos 

professores e das crianças.  

O ideário por nós defendido de que a formação dos professores e das crianças 

deverá incorporar a formação artística e estética, encontra-se embasado na compreensão 

de que arte é um campo privilegiado de expressão estética e criação humana, uma prática 

social que tem como fim a partilha de conhecimentos e das experiências culturais 

historicamente acumuladas. A arte, nessa perspectiva, constitui-se como um caminho 

privilegiado para se alcançar e estabelecer uma comunicação dialógica com outro e com 

o mundo. A relação da arte com os diferentes sujeitos pressupõe uma atitude aberta, 

pronta para interagir, conhecer e aceitar o lugar de fala e expressão do outro.  

Assim, o conhecimento e as vivências artísticas podem tornar as relações humanas 

mais flexíveis, podem ampliar a capacidade de (re) organizar o presente e de constituir 

novas narrativas e sonhos e, ainda, dar-nos a oportunidade de viver sob novos olhares e 

perspectivas, nos possibilita caminhar por entradas imaginárias, estabelecer diálogos e 

narrativas, além da vida real, criar, transgredir, transpor barreiras sociais, culturais, 

étnicas, religiosas, de gênero, geracionais, entre outras. Se o que se pretende para a 

educação e a formação humana é construir uma ética social, que prime pelo respeito e a 
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solidariedade entre povos e nações, a formação artística e estética tem muito a contribuir 

com os professores e as crianças. 

Desse ponto de vista, podemos ressaltar que o conhecimento artístico e a vivência 

estética potencializam e ampliam a dimensão humana, pessoal, profissional e didático-

pedagógica dos professores e tem muito à contribuir para uma formação humanista, 

crítica, emancipatória e libertadora de homens, mulheres e crianças. 

Quando nos predispusemos a discutir o conhecimento e a vivência artística na 

Educação Infantil, assim como na formação das crianças e dos professores, tínhamos a 

consciência de que essa discussão não poderia ser analisada de forma isolada em relação 

ao debate mais amplo que envolve as políticas educacionais, o campo profissional, 

formativo e pedagógico. Deste modo, sabemos que o contexto educacional e as vivências 

artísticas são atravessados por relações complexas que extrapolam os indivíduos e as 

próprias instituições educativas, vinculam-se a projetos econômicos, socioculturais que 

entram em cena no jogo político e podem tanto ser reproduzidas e/ou potencializar uma 

educação mais democrática, justa, ética, estética, à guisa de transformar a ordem social 

vigente.  

Asseveramos que pensar a arte como eixo fundamental para o processo formativo 

e educativo extrapola os modelos educativos tradicionalmente vivenciados à medida que 

primam pela construção mediada e partilhada de conhecimentos, articulando cultura-arte-

educação à uma rede de conhecimentos, em permanente movimento, que poderão 

produzir novos sentidos e significados para as aprendizagens humanas. Ademais, temos 

a clareza de que pensar uma educação criadora, comprometida com novas formas de ver, 

avaliar e transformar a realidade, desenvolver a percepção, imaginação e criação humana, 

não pode ser simplesmente imposta aos (às) professores (as), visto que muitos não têm 

acesso a uma formação que abarque os conhecimento e vivências artísticas e estéticas.  

O desencadeamento desse ideário educativo pressupõe uma formação docente 

comprometida com o desenvolvimento de conhecimentos que dê condições ao 

professorado de, ao mesmo tempo, conhecer, poetizar, analisar, integrar, interagir com a 

produção cultural e artística da humanidade, com a conjuntura política que estrutura o 

sistema educacional brasileiro, atuar ativamente e coletivamente frente a luta pela 

profissionalização e valorização da carreira do magistério e, ainda, desenvolver um olhar 

sensível, respeitoso com o outro, com as crianças, com os problemas sociais que afetam 

e marcam a trajetória do povo brasileiro. 

A arte nesse cenário é compreendida como uma vivência sociocultural, ética, 

política e estética que envolve o ser humano em sua plenitude, em uma atitude relacional 
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eu-outro-mundo, numa atitude dialógica entre o próprio sujeito e as características de seu 

contexto histórico, social e cultural, num processo que envolve aspectos intelectuais e 

afetivos, capazes de preservar a história e a cultura, ampliar a capacidade imaginária e 

criadora humana e tornar possível novas leituras da realidade, ou seja, apropriar e produzir 

cultura, arte, ciência e desenvolver sua espiritualidade.  

Para tanto, professores e crianças precisam ter acesso a conhecimentos, obras, 

artistas, manifestações da culturais e a contextos educativos que privilegiem a capacidade 

imaginativa como algo essencial. Essa capacidade geral para produção encontra-se, com 

já afirmamos, na base do processo criativo do homem. A arte no contexto educacional 

cumpre um importante papel de dar a conhecer as expressões criativas da humanidade em 

diferentes épocas e sociedades, grupos e classes sociais, assim como de integrar e interagir 

com as expressões contemporâneas, a fim de que professores e crianças apropriem-se e 

sejam parte efetiva, crítica e produtiva da história cultural e artística do nosso país e do 

mundo.  

Por isso, pensamos que a formação de professores deve estar alicerçada em 

princípios formativos, entre os muitos possíveis, delineamos para esta tese alguns, a 

saber:  

1. A assunção da perspectiva sócio-histórica-dialética, tendo em vista a apreensão da 

historicidade, do movimento, das contradições e dos múltiplos determinantes que 

constituem a sociedade, a produção do conhecimento, a arte, a cultura e a educação; 

2. A compreensão da educação como prática social, transformadora, crítica e criativa, 

potencializadora da formação humana multifacética que considera os aspectos cognitivos, 

sem romper com a corporalidade, com os afetos e as emoções, com a capacidade 

imaginativa, criativa e poética. Isto é, comprometida com a formação estética e com a 

capacidade de simbolizar, reinventar e subverter a vida por meio da arte; 

3. A formação estética e artística dos professores como condição sine qua non para alargar 

seus os horizontes pessoais, profissionais, críticos, políticos, éticos e estéticos; 

4. O compromisso, a valorização e a democratização do conhecimento e da vivência 

artística, sem os quais não se pode pensar uma educação para cidadania, para o exercício 

pleno da cultura e para a formação humana; 

5. A importância de alicerçar a prática educativa no que diz respeito ao trato pedagógico 

com a arte na Educação Infantil aos conceitos vygotskyanos que nos permitem 

compreender a importância da capacidade imaginativa e criadora na infância;  
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6. A compreensão conceitual dos construtos teóricos vygotskyanos e wallonianos que nos 

permitem avançar no campo da prática educativa, quais sejam: vivência, mediação, 

interação, zona de desenvolvimento proximal e afetividade; 

7. Reconhecer no desenho, na pintura, na brincadeira, no jogo dramático, na música, na 

literatura, no contato com obras e artistas atividades potencializadoras de aprendizagens 

que precisam ser reinventados no diálogo permanente com o campo teórico, com as 

práticas arraigadas e, em construção, assim como no diálogo com as crianças.  

Ao resgatarmos nossa questão norteadora: Que conhecimentos e vivências 

artísticas compõem o trabalho docente dos professores que atuam Educação Infantil? 

Estes conhecimentos e vivências estão norteadas/orientadas por elementos teórico-

práticos e metodológicos propostos durante a Formação Continuada Educação Infantil, 

Infância e Arte88?  

Partimos do pressuposto que compreender a prática pedagógica das professoras, 

destacando o conhecimento e a vivência artística, assim como a ampliação da capacidade 

expressiva, imaginativa e criativa das crianças, é um processo complexo, portanto, exige 

que tenhamos consciência que os dados que apresentamos são parte de uma teia ampla de 

significados e sentidos, e que nossas análises se revelam com um dos possíveis olhares 

que envolvem o trabalho pedagógico, sem nenhuma pretensão de julgo, mas de partilha 

e (re) construção de velhos e novos olhares que se intercruzam e podem colaborar com o 

campo educativo e com a vivência artísticas na Educação Infantil.  

É preciso também deixar claro nossa compreensão de que os professores e as 

crianças integram e interagem com a sociedade, estabelecem relações ativas, dinâmicas e 

dialógicas com o meio sociocultural e com outro e, nesse processo a capacidade 

imaginativa e criativa, são fundamentais para se pensar a formação humana em uma 

perspectiva integral e multifacética. Nessa perspectiva, a arte e a vivência estética 

constituem dimensões significativas para a formação humana e, portanto, requerem 

mediação educativa consciente balizada por referenciais teóricos e metodológicos, 

acesso, apropriação e ressignificação do patrimônio cultural e artístico.  

Portanto, pode-se afirmar que nossos esforços de investigação e análise 

identificaram que as práticas educativas são constituídas por professores e crianças na 

relação com os conhecimentos, a cultura, a arte e com o afeto em toda a sua complexidade, 

ambiguidade e desdobramento. Compreende-se que a formação artística e estética das 

crianças passa necessariamente pela integração entre educação, cultura e arte, percepção 

                                                           
88 A formação continuada promovida pelo NEPIEC/FE/UFG em parceria com o Ministério da Educação 

(MEC). 
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e corporalidade, sentimentos e razão, acesso e ressignificação dos bens culturalmente 

produzidos. A integração e interação das crianças com a arte e a cultura em suas diferentes 

manifestações e poéticas pressupõem um trabalho educativo que, no âmbito da educação 

institucional, demanda professores que tenham na constituição de sua vida profissional 

assegurado formação política, ética, estética, cultural, artística e humanizadora.  

Defendemos que os professores que atuam na Educação Infantil tenham formação 

inicial em nível superior, tenham garantido pelo poder público o acesso vários processos 

formativos no campo acadêmico e a formação continuada. Esta última é compreendida 

como um espaço privilegiado de permanente formação teórico-prática, artístico-cultural 

e política, a fim de capacitar os professores, a não só para o importante trabalho de 

ressignificar suas práticas educativas, com vistas a contemplar efetivamente os 

conhecimentos artísticos e culturais no cotidiano educacional, mas que também possam 

redimensionar sua vida profissional, ética e política, adensando sua visão de homem, de 

sociedade, educação e infância. 

A compreensão da Educação Infantil como um espaço educativo privilegiado de 

articulação e acesso aos conhecimentos, às manifestações culturais e artísticas, é 

primordial para o contexto educacional e, assegurar a formação integral e multifacética 

da criança tem como condição primeira os processos formativos de professores que 

abarquem os conhecimentos estéticos, artísticos e culturais. Estes elementos ainda 

restritos a cursos de formação específicas, como é o caso da Formação Continuada 

desenvolvida pelo NEPIEC, Educação Infantil, Infância e Arte, potencializaram rupturas, 

mesmo que parcialmente, com práticas padronizadas e mecânicas, centradas em tarefas 

que visam o treino motor e a instrumentalização da escrita, atividades estéreis de sentidos 

e significados para as crianças. O curso em evidência cumpriu em grande medida sua 

função social de fazer avançar momentos sistemáticos de estudo, pesquisa, formação 

artístico-cultural como elementos centrais para a formação de professores, assim como o 

projetar práticas educativas que se comprometam com leituras mais amplas da relação 

arte, cultura, educação, imaginação criação, produção do conhecimento e da vida. 

Assim, desejamos que esta pesquisa provoque novos cenários para articulação da 

formação de professores da Educação Básica desenvolvidas por meio da parceria entre as 

Universidades Federais, locus privilegiado de produção de conhecimento, e as Secretarias 

Municipais de Educação, responsáveis pela organização, desenvolvimento dos Sistemas 

Municipais de Ensino e o Ministério da Educação, órgão federal responsável pela 

elaboração e execução das Políticas Nacionais para a Educação. Almeja-se, sobretudo, a 
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mobilização de novos estudos capazes de ampliar os horizontes do trabalho educativo dos 

profissionais que constroem a história da Educação Infantil neste país. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

PERFIL PROFISSIONAL DA PROFESSORA (O) 

 

Prezada professora,  

 

Esta pesquisa visa compreender como se dá a realização do trabalho docente na Educação 

Infantil e integra-se ao projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância 

e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), sob a coordenação geral da professora Ivone 

Garcia Barbosa - Faculdade de Educação/UFG. Parte dos dados da investigação constará de uma 

tese de doutoramento.  

Para tanto, solicitamos sua colaboração no sentido de responder às questões do presente 

questionário. O objetivo deste questionário é obter informações sobre o perfil profissional, a 

formação e a prática educativa dos professores que atuam diretamente com as crianças de 0 a 6 

anos nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) no município de 

____________________________________________________________________________.  

Conforme exige a ética no processo de pesquisa, asseguramos que sua identidade será 

mantida em total sigilo, sendo utilizados nomes fictícios e/ou de siglas (por exemplo, professora 

1, 2; CMEI A, B etc), mesmo na análise dos dados. 

Sua participação, respondendo com clareza a todas as questões, é de suma importância, 

para que tenhamos a maior fidelidade dos dados. 

Agradecemos sua disponibilidade e colaboração, e nos colocamos à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas! 

 

 

Pesquisadoras: 

Milna Martins Arantes (doutoranda PPGE/FE/UFG) 

E-mail: milnama@hotmail.com fone: (62) 3624-7221 

Ivone Garcia Barbosa (orientadora) 

Ivonegbarbosa@hotmail.com fone: (62) 3209-6206 
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I-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1-Nome completo (utilizado apenas para conhecimento das pesquisadoras) 

___________________________________________________________________________ 

2-Endereço:_________________________________________________________________ 

3-Telefone celular:____________________________________________________________ 

Telefone fixo:_______________________Telefone de recado: _________________________ 

4- E-mail: __________________________________________________________________ 

5-Idade:__________________ 

6- Estado Civil:___________________________ 

 

7-Tem filhos? (________) 

Idade(s) do(s) filho(s) ___________________________________________________ 

7-Com quem divide a habitação:__________________________________________ 

8-Quantas pessoas participam da renda familiar: ______________________________ 

 

II – DADOS SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

1- Desde que idade trabalha e em que já trabalhou? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2-Tempo que trabalha na educação:_______________________________________________ 

3-Tempo que trabalha na educação infantil: ________________________________________ 

4-CMEI em que atua: _________________________________________________________ 

5-Quantidade e faixa etária das crianças do seu agrupamento: _________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6-Horário de trabalho no CMEI: _________________________________________________ 

7-Qual a sua carga horária de trabalho na educação infantil? 

(     ) 20 horas(     ) 30 horas(     ) 40 horas(     ) 60 horas 

8- Remuneração recebida 
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(    ) 1 salário mínimo 

(    ) 1 a 2 salários mínimos 

(    ) 2 a 4 salários mínimos 

(    ) 4 a 8 salários mínimos 

(    ) mais que 10 salários mínimos 

 

 

9-Tipo de vínculo na Rede Pública  

(   ) Concursada Efetiva 

(   ) Contrato temporário 

(...) outros _____________________________ 

10- Trabalha em outra instituição? 

(...) Sim         (...) Não- 

Se sim, em qual função? _______________________________________________________ 

11-Nome da outra instituição:___________________________________________________ 

12 -Qual a carga horária na outra instituição?_______________________________________ 

13 -Tem outro tipo de trabalho informal? Qual? _____________________________________ 

 

III – DADOS SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO  

1-Formação Acadêmica (poderá marcar mais de uma alternativa) 

1.1 Formação inicial 

(   ) Graduação em Pedagogia   

(   ) Curso de Magistério, em nível Médio 

(   ) Curso Normal Superior 

1.1.1 – Nome da Instituição em que realizou a graduação e local. 

___________________________________________________________________________ 

1.1.2 – Natureza do curso 

(..) curso presencial                (..) curso a distância 

(..) Outra Graduação, qual? _____________________________________________________ 

1.2 Pós- Graduação 

(  ) Especialização em educação infantil  



287 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

(..) Outra Especialização. Qual?__________________________________________________ 

(..) Atualmente está realizando algum curso? Qual? __________________________________ 

 

IV - DADOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA  

1-Você participa de cursos de formação continuada relacionados a educação infantil?  

(     ) sempre (    ) algumas vezes (    ) raramente(    ) nunca 

2 -Neste momento está realizando algum curso? (   ) sim       (   ) não 

Dados sobre o curso de formação continuada: 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Instituição promotora do curso: _________________________________________________ 

Local em que é realizado: ______________________________________________________ 

Início:_______________________________ 

Término: ____________________________ 

Carga Horária:________________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não     

Valor do curso (opcional) _______________________________________________ 

 

 FORMAÇÃO CONTINUADA - Educação Infantil, Infância e Arte 

Instituição promotora do curso: ___________________________________________ 

Local onde foi realizado: ________________________________________________ 

Início:_______________________________ 

Término: _____________________________ 

Carga Horária:________________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _________________________ 

Responsável pelo pagamento: ____________________________________________ 

  

1. Como soube deste curso?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

2. Motivos pelos quais escolher este curso. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

3. Em que Arte contribuiu para a sua formação profissional e por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

4. Você considera que o curso contribui para ressignificar sua prática pedagógica, explique?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

5. Quais foram os reflexos de sua participação na Formação Continuada – Educação Infantil, 

Infância e Arte – na Instituição de Educação Infantil que trabalha? Houve mudanças no 

relacionamento com os outros professores(as) e nas rotinas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

6. Que reações e que opiniões você recebeu dos outros profissionais da sua instituição durante a 

realização do Curso? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Você possui, na instituição que trabalha apoio pedagógico, recursos didáticos e materiais para 

realizar um trabalho pedagógico com Arte? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

8. Do seu ponto de vista, qual a importância do trabalho com arte para as crianças da Educação 

Infantil? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

9. Segundo sua compreensão qual é a definição de arte? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

10. Como se define cultura, de acordo com sua concepção? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

11. Como você decide e planeja a proposta artística que será desenvolvida com as crianças? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

12. Qual seria uma proposta de trabalho “ideal” de arte para as crianças da educação infantil? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

13. Outros informações que acha importante para nosso levantamento, que não foi questionado e 

que você gostaria de acrescentar: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

V - OUTROS CURSOS 

 

1. Outros cursos que já realizou e que achou significativos para sua atuação como docente na 

educação infantil: 

 

 

Curso 1. 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição promotora do curso:___________________________________________ 

Local em que é realizado:________________________________________________ 

Início:_______________________________ 

Término: _____________________________ 

Carga Horária:________________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não     Valor do curso: _________________________ 

Responsável pelo pagamento: ____________________________________________ 

Motivos pelos quais escolheu este curso. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Curso 2. 

Nome: _______________________________________________________________ 

Instituição promotora do curso: ___________________________________________ 

Local em que é realizado: ________________________________________________ 

Início:_______________________________ 

Término: _____________________________ 

Carga Horária:________________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não     Valor do curso: _________________________ 

Responsável pelo pagamento: ____________________________________________ 

Motivos pelos quais escolheu este curso. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

VOCÊ ACEITA PARTICIPAR DE OUTRAS ETAPAS DESSA PESQUISA? 

 

Sim (    )      Não (    ) 

 

Telefone para contato: ____________________________________________________ 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, ________________________________________, fui devidamente informada (o) e 

esclarecida(o) sobre a pesquisa “Práticas Educativas da Educação Infantil em Goiás: o 

Conhecimento e a Arte em foco” e os procedimentos nela envolvidos, bem como foi-me 

assegurada a preservação de minha identidade. Assim, autorizo a utilização das minhas 

informações, para fins científicos, sem restrições de citação, por tempo indeterminado, em meio 

impresso, digital e outros. 

 

---------------------------------, ---------- de ----------------------- de 2017. 
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______________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 

Of. s/n. 

À 

Secretaria Municipal de Educação89  

Assunto: Solicitação de autorização para realizar pesquisa na Rede Municipal de Ensino. 

 

 Pelo presente, requeremos a Vossa Senhoria autorização para que Milna Martins Arantes, 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação (FE/UFG) e membro do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC), possa 

realizar sua pesquisa nesta Rede Municipal de Ensino, tendo em vista a elaboração de sua Tese 

de Doutorado em Educação, sob a minha orientação. 

 Na pesquisa, a doutoranda propõe investigar as Práticas Educativas da Educação 

Infantil que contemplam o conhecimento e a vivência artística.  Nesse sentido, necessitará 

visitar os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS). Salientamos a importância dessa 

aproximação e articulação com a Secretaria Municipal da Educação e a Faculdade de 

Educação/UFG, como forma de colaborarmos para a melhor compreensão da educação das 

criança na rede pública municipal. 

 Nestes termos, desde já agradecemos o apoio e aguardamos resposta. 

 

Dra. Ivone Garcia Barbosa 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação/UFG 

 

 

 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação  

Faculdade de Educação/ UFG 

Rua 235, s/n. Setor Universitário. CEP: 74.605-050 

- Telefone: (62) 3209-6206 

 
 
 

                                                           
89 Modelo dos Ofícios entregues aos municípios de Jataí, Cristalina, Senador Canedo, Firminópolis e São 
Luís d Montes Belos, os quais encontram-se com os termos de aceite arquivados no NEPIEC. 
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ANEXO D 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA 

EDUCAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), da investigação 

“Arte e Prática Educativa na Educação Infantil: rupturas e continuidades” que se constitui 

subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas”, sob a coordenação geral da professora Ivone Garcia Barbosa. 

Meu nome é Milna Martins Arantes, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

Educação.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 

do(a) pesquisador(a) responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 

alguma. 

Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) responsável(is), via e-mail milnama@gmail.com, por telefone (62) 3209-6206, e 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): Milna 

Martins Arantes (6) 3624-7221; Ivone Garcia Barbosa (orientadora) (62) 3209-6206.  

Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação  

Faculdade de Educação/ UFG 

Rua 235, s/n. Setor Universitário. CEP: 74.605-050 

- Telefone: (62) 3209-6206 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA 

EDUCAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
 

PROJETO: “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, 

projetos e práticas” 

 

SUBPROJETO: “Arte e Prática Educativa na Educação Infantil: rupturas e continuidades”. 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Milna Martins Arantes 

ORIENTADORA: Professora Drª Ivone Garcia Barbosa 

 

 

A presente investigação intitulada “Arte e Prática Educativa na Educação Infantil: 

rupturas e continuidades” é um subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e educação da infância 

em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, a qual é realizada pelo Núcleo de Estudos 

e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC) da Faculdade de 

Educação/UFG, com a finalidade de analisar e compreender a educação da infância no Estado de 

Goiás, abrangendo sua história, a constituição de políticas públicas, as concepções que a 

permeiam, bem como os projetos, processos e práticas educativas em diferentes contextos.  

O subprojeto que está sendo desenvolvido pela doutoranda Milna Martins Arantes, 

ligado à linha de pesquisa Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo, do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás, tem como objetivo investigar concepções e práticas educativas que contemplam o 

conhecimento e a vivência artística desenvolvidas pelas professoras-cursistas do Curso de 

Formação Continuada Educação Infantil, Infância e Arte Para isso, a pesquisa será desenvolvida 

por meio de diversos procedimentos e instrumentos de pesquisa tais como: análises de 

documentos, questionários, filmagens, registros fotográficos e entrevistas, as quais poderão ser 

gravadas. 

A sua participação nessa pesquisa será de grande importância, pois contribuirá para a 

compreensão sobre o trabalho docente realizado nas instituições de Educação Infantil. 

As informações obtidas no presente estudo serão armazenadas no Banco de Dados do 

NEPIEC, para investigações futuras, considerando-se que a importância e a complexidade das 

informações demandam um processo analítico minucioso que não se conclui em um único 

relatório, dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Compreendendo que a realidade é 

concreta, como síntese de múltiplas determinações, o Projeto “Políticas públicas e educação da 

infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, se desdobra em subprojetos 

interligados, a fim de aprofundar a compreensão crítica acerca das distintas dimensões da 

educação da infância, portanto, novas análises poderão ser realizadas, revisitando informações 

obtidas em outros estudos.  

Considera-se que sua participação não lhe ocasionará riscos éticos ou qualquer prejuízo, 

podendo ocorrer dificuldade ou inibição para prestar informações solicitadas. Nesse caso, você 

contará com o acompanhamento, o apoio e a orientação da pesquisadora responsável, bem como 

terá liberdade de não responder questões que porventura lhe causem constrangimento.  
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Destaca-se que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira por 

sua participação. Você tem o direito de fazer ligações a cobrar para o telefone informado nesse 

documento. As suas informações são confidenciais, serão mantidas em sigilo, assegurando-lhe 

que, em nenhum momento da pesquisa, você será identificado(a). 

Você tem ampla e total liberdade de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado.  

 

 

 

 

 

 

Dra. Ivone Garcia Barbosa 

Coordenadora geral e Orientadora  

 

 

Milna Martins Arantes 

Doutoranda – pesquisadora responsável 
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Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação  

Faculdade de Educação/ UFG 

Rua 235, s/n. Setor Universitário. CEP: 74.605-050 

- Telefone: (62) 3209-6206 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM DIFERENTES 

CONTEXTOS 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG/CPF_____________________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

da pesquisa “Arte e Prática Educativa da Educação Infantil: rupturas e continuidades” o 

Conhecimento e a Arte em foco”, vinculada como subprojeto da pesquisa “Políticas públicas e 

educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”. Informo ter mais de 

18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Milna Martins Arantes sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo 

com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

(  ) Permito a utilização de informações e 

imagens produzidas na pesquisa. 

( ) Não permito a utilização de 

informações e imagens produzidas na 

pesquisa. 

( ) Autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados 

(  ) Não autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados  

 

---------------------------------, ---------- de ----------------------- de 2017. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Assinatura datiloscópica (Em caso de pessoas que não assinam o nome próprio) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________________________ 

                                (nome, CPF ou RG) 

__________________________________________________ 

                                (nome, CPF ou RG)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação  

Faculdade de Educação/ UFG 

Rua 235, s/n. Setor Universitário. CEP: 74.605-050 

- Telefone: (62) 3209-6206 
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ANEXO E 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 
 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA    

Eu, ______________________________________________________________, RG/ CPF 

_______________________________________________, autorizo a participação do meu filho 

(a), _____________________________________________________ na pesquisa “ Arte e 

Práticas Educativa na Educação Infantil: rupturas e continuidades”, a qual integra o projeto 

“Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC 

– FE/UFG). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora responsável Milna 

Martins Arantes sobre a pesquisa, os procedimentos nelas envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do 

acompanhamento/assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado.  

( ) Permito a utilização de 

informações e imagens produzidas na 

pesquisa. 

(  ) Não permito a utilização de 

informações e imagens produzidas na 

pesquisa. 

(    ) Autorizo o armazenamento das 

informações no Banco de Dados 

(    ) Não autorizo o armazenamento 

das informações no Banco de Dados  

 

___________________, ___ de_______________de____________. 

  

_________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) responsável  

_________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora 

_________________________________________. 
Testemunha (nome, CPR ou RG) 

 
 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação  

Faculdade de Educação/ UFG 

Rua 235, s/n. Setor Universitário. CEP: 74.605-050 

- Telefone: (62) 3209-6206 

 

 

 

 

 

    Assinatura datiloscópia 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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A Secretaria Municipal da Educação de ______________________________  ,está de 

acordo com a execução da pesquisa , desenvolvida pela pesquisadora Milna Martins Arantes, 

doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação (FE/UFG), tendo em vista a elaboração 

de sua Tese de Doutorado em Educação, com a orientação da professora Dra. Ivone Garcia 

Barbosa. A referida pesquisa integra o projeto “Políticas públicas e educação da infância em 

Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, coordenado pela pesquisadora Ivone Garcia 

Barbosa (coordenadora geral); do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC), da Faculdade de Educação, da Universidade Federal de Goiás. 

A Secretaria Municipal da Educação de _________________________________ assume 

o compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da coleta de 

dados, durante os meses de abril de 2017 a dezembro de 2018. 

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto de 

pesquisa, e requeremos o compromisso do (a) pesquisador(a) responsável com o resguardo da 

segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados. 

Nome do município, ___ de ___________ de 2017. 

  

 

_________________________________________ 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

                                                           
90 Modelo do Termo de Anuência encaminhado aos municípios de Jataí, Cristalina, Senador Canedo, 

Firminópolis e São Luís de Montes Belos, todos foram devidamente assinados e encontram-se arquivados 

no Nepiec. 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA90 

 

 

 


