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2022! “Ano Letivo Novo”
X PLENARINHA - Criança arteira: faço arte, faço parte.

Andrea Cardoso1 
Graziela Jacynto Lara2 
Leda Carneiro Aguiar3 

Márcia Helena Lopes Pereira4 
Regina Lúcia Pereira Delgado5

Teresinha Rodrigues Pereira6

“BagunçArte

Criança arteira: Criança que faz arte ou criança bagunceira?
Não importa. O importante é que interaja, que goste e que faça parte.

No sobe e desce do rolo o que vai sair ninguém sabe. O que se 
sabe é que é arte.

 Rabisco sem intencionalidade,
mas que desenha sabiamente um sorriso de verdade.
Arteiros de chão e de colo, despidos de qualquer vaidade.

Criança arteira... Bem, poderia chamar bagunçarte.”

(Lúcia O. Ferreira)

Por mais difícil que tenham sido os dois últi-
mos anos, este “Ano Letivo Novo” está repleto de boas surpresas. Um novo ciclo de aventu-
ras, diversão e de aprendizagens são propostos na X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, 
faço parte, para que os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas  possam 
manifestar emoções, vivenciar experiências concretas da vida cotidiana e demonstrar saberes 
neste ano de retorno à rotina no quadradinho do ambiente escolar e também fora dele.

A Plenarinha é um projeto da Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB, sob a co-
ordenação da Diretoria de Educação Infantil - DIINF, realizado por toda a comunidade escolar, 
voltado, prioritariamente, à Educação Infantil e ao primeiro ano do Ensino Fundamental da 
rede pública de ensino do Distrito Federal.

O tema arte, indicado pela comunidade escolar para 2022,  traduz a escolha e a 
participação das crianças, é amplo e detentor de uma linguagem permeada de inúmeras 
possibilidades pedagógicas e   de relevância na Educação Infantil. Por meio da arte, a 
criança percebe, compreende o ambiente e expressa a sua atuação; é um recurso que 
impulsiona o desenvolvimento de habilidades sob diferentes perspectivas.
1 Mestre em Fitotecnia pela Universidade de Brasília. Professora de Educação Básica da SEEDF. andcbat@gmail.com
2 Mestre em Políticas Públicas em Educação. Professora da Educação Básica da SEEDF. graziela.lara@edu.se.df.gov.br
3 Licenciada em Letras - Português pela Universidade Católica de Brasília. Professora de Educação Básica da SEEDF.
leda.aguiar@edu.se.df.gov.br
4 Especialista em Psicopedagogia. Professora de Educação Básica da SEEDF. marcia.helena@edu.se.df.gov.br
5 Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Cândido Mendes. Gerente de Atenção às Instituições Educacionais 
Parceiras. delregina@hotmail.com
6 Especialista em Administração Escolar pela Faculdade Universo do Rio de Janeiro. Professora de Educação Básica da SEEDF.
anin0607@gmail.com
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A Diretoria de Educação Infantil mantém registrado, em todos os cadernos guias, um 
breve resumo da história da Plenarinha na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Fe-
deral. A comunidade escolar, considerando todo o movimento da educação, pode conhecer e 
explorar os temas como, quando e sempre que quiser, pois todos são relevantes para a Pri-
meira Etapa da Educação Básica - Educação Infantil. Todos os Cadernos estão disponíveis no 
sítio da Secretaria de Estado de Educação: educacao.df.gov.br/plenarinha/.

O Projeto Plenarinha teve início no ano de 2013, com o objetivo de fortalecer o pro-
tagonismo das crianças na Primeira Infância e torná-las partícipes na elaboração da primeira 
versão do Currículo em Movimento da Educação Básica – Educação Infantil (2014). A expe-
riência prosperou e, no decorrer dos anos seguintes, os temas foram escolhidos em conso-
nância com o Currículo e com a intenção de participação efetiva das crianças, suscitando o 
desenvolvimento de novas políticas e a organização do trabalho pedagógico para a Educação 
Infantil, considerando as crianças e suas relações sociais no centro do processo educativo.

“Eu - cidadão, da Plenarinha à Participação”, foi o tema da II Plenarinha, em 2014, 
e teve como principal objetivo possibilitar às crianças da Educação Infantil o exercício de ci-
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dadão ativo, conhecedor de seus 
direitos e deveres. 

Em 2015, a III Plenarinha 
com o tema “Escuta sensível às 
crianças: uma possibilidade para 
a (re)construção do Projeto Polí-
tico Pedagógico” subsidiou o de-
bate em torno da (re)elaboração 
do Projeto Político Pedagógico de 
cada unidade escolar, a partir da 
escuta sensível às crianças. 

“A cidade (e o campo) que as crianças querem” foi o tema da IV Plenarinha, em 2016 
e teve como proposta a promoção e o favorecimento do diálogo com as crianças sobre os 
espaços por elas ocupados. 

Em 2017, a temática da V Plenarinha foi “A criança na natureza: por um crescimen-
to sustentável”. Seu objetivo era aproximar as crianças da natureza e construir uma relação 
saudável de reciprocidade e compreensão sobre o quanto ela é necessária para a existência 
humana e para a preservação do nosso planeta. A partir desse ano, as crianças do 1º ano do 
Ensino Fundamental foram incluídas no projeto.

“O Universo do Brincar” foi o tema da 
VI Plenarinha, no ano de 2018, que destacou 
a importância do brincar no processo de desen-
volvimento das crianças. A edição teve como 
objetivo vivenciar o brincar, a brincadeira e o 
brinquedo como ferramenta de aprendizagem e 
desenvolvimento de forma integral. 

O tema escolhido para a VII Plenari-
nha, em 2019, foi “Brincando e Encantando 
com Histórias”, com foco no universo do brincar 
e da literatura. 

Em 31 de dezembro de 2019, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre 
vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, 
província de Hubei, na República Popular da China. 
Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronaví-
rus que não havia sido identificada antes em seres 
humanos. Assim, em 2020, no contexto da pande-
mia causada pelo coronavírus, com as atividades 
da Educação Infantil sendo desenvolvidas por meio 

Criança arteira

Criança arteira que faz arte e faz parte 
não é levada, travessa nem hiperativa. É 
sagaz, sapeca e se alegra ao fazer obras 
de arte. É criança ativa, vivaz, cheia de 
energia e que enche o tempo com in-
vencionices, troços e trecos nos bolsos 
e na cabeça, é o Menino Maluquinho do 
Ziraldo, é o Cazuza de Viriato Correia, é 
a bailarina de Cecília Meireles. Crianças 
arteiras visitam museus virtuais, imagi-
nam o seu mundo e despertam segredos 
do coração e da sensibilidade.
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remoto e com acompanhamento das famílias, foi 
realizada a VIII Plenarinha, cujo tema foi “Musica-
lidade das Infâncias: de cá, de lá, de todo lugar”. 
O objetivo foi despertar a musicalidade das crian-
ças e o desenvolvimento da sensibilidade, do ritmo 
e consciência corporal, contemplando o segundo 
campo de experiência “Corpo, Gestos e Movimen-
to”, por meio dos sentidos e movimentos impulsivos 
ou intencionais, coordenados ou espontâneos, uti-
lizando linguagens como a música e a dança para 
explorar um amplo repertório de sons, movimentos, 
gestos, mímicas com o corpo e o uso do espaço.

Em 2021, a IX Plenarinha teve o mesmo 
tema de 2020 - “Musicalidade das Infâncias: de cá, 
de lá, de todo lugar”. A temática continuou a mes-
ma, pois foi considerado a especificidade do traba-
lho remoto realizado no ano anterior, em virtude do 
momento pandêmico. A decisão pela continuidade 
do tema  foi apoiada  pela pesquisa realizada junto 
às unidades escolares no final do ano de 2020. 

2022! “Ano Letivo Novo”. Com o tema arte, 
a X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço 
parte, deseja favorecer a percepção e a sensibili-

dade, bem como a expressividade das crianças por meio das diferentes linguagens artísticas. 

Este caderno guia foi elaborado em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais (BRASIL, 2009), com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) e com o 
Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 2018).

Utilizem este material no cotidiano das Coordenações Pedagógicas para garantir que 
os planejamentos dialoguem com o tema da X Plenarinha, visto que na arte da criança arteira 
é necessário imprimir intencionalidade educativa, garantindo, simultaneamente, os direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento bem como a proposição de experiências educativas a partir 
dos campos de experiência. 

É importante que o projeto da X Plenarinha seja desenvolvido ao longo do ano letivo 
com atividades que contemplem todas as linguagens artísticas, realizadas no âmbito da uni-
dade escolar.

Por fim, dedicamos este trabalho a todas as crianças, comunidade escolar e profissio-
nais da educação Infantil: professores, monitores, coordenadores pedagógicos. Que este ano 
de 2022 seja divertido, alegre e colorido. 

Façam arte! Façam parte!

Mariana Almada, natural de Brasília, atua 
nas áreas de artes visuais, educação e 
psicanálise. Filha de escola pública, in-
gressou na Escola de Música de Brasília, 
na Faculdade de Teologia e Artes Visu-
ais, com especialização em História da 
Arte, Arte e Tecnologia e Saúde Mental.
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Entrevista com 
Clarice Cardell 
- Diretora do 
Canal Bebelume

La Casa Incierta foi fundada em 2000, em 
parceria com o diretor espanhol Carlos La-
redo. É a companhia com o nome de maior 
destaque no campo do teatro para bebês na 
Espanha e no Brasil, com um repertório de 14 
espetáculos para bebês. A turnê dos seus es-
petáculos para este público no Brasil tem sido 
uma novidade cultural no país sem preceden-
tes, tendo apresentando seu repertório em 
diversos festivais, creches e centros culturais 
brasileiros. No âmbito internacional, a compa-
nhia realizou mais de 2000 apresentações em 
festivais ou em países como a França, Espa-
nha, Bélgica, Itália, Portugal, Holanda, Israel, 
Finlândia e Rússia.

A companhia La Casa Incierta vem desen-
volvendo uma série de projetos inovadores 

no campo das artes e da primeira infância. 
Realiza a curadoria e produção do Festival 
Primeiro Olhar - arte pela primeira infância, 
em sua 8ª edição, e coordena o GT Cultura 
na Rede Nacional pela Primeira Infância. Em 
2007, recebeu menção honrosa na ASSITEJ 
Internacional pela inovação da obra Pupila 
d’Água. Em 2017, recebeu, em Washington, 
o prêmio internacional ALAS BID (Banco In-
teramericano Mundial), concedido como ini-
ciativa inovadora para a primeira infância. 
Desde 2018, desenvolve, em parceria com 
o produtor Leonardo Hernandes, a produto-
ra Bebelume, dedicada à criação audiovisual 
poética para os primeiros anos, tendo reali-
zado como diretora e roteirista quatro séries 
para televisão e canais digitais.

Foto de Juliana Caribé 

1Atriz formada na UnB com especialização em teatro pela Real Escuela de Arte Dramático de Madrid e em cinema pelo NIC - Núcleo Cine-
matográfico de Cine de Madrid. Diretora do Canal Bebelume e da companhia teatral La Casa Incierta. 
atendimento@bebelume.com.br
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Como aconteceu seu engajamento 
nas linguagens artísticas do teatro e 
do cinema para a primeira infância?

De uma forma mágica, como uma aproxi-
mação inicial despretensiosa de se aven-
turar no mundo da criação para os primei-
ros anos, mas que à medida que o tempo 
foi passando,  transformou-se numa paixão 
em uma constante aventura. O processo de 
criação de diferentes obras com diferentes 
temas e desafios, assim como a confron-
tação continuada da nossas criação com 
grupos de crianças de 0 a 5 anos de idade, 
levou-nos a pesquisar diferentes linguagens 
transversais como a pedagogia, a psicolo-
gia, a antropologia, neurociências, entre ou-
tras linguagens. 

Como surgiu a companhia de teatro 
“La Casa Incierta”?

A companhia nasceu no ano 2.000, em Ma-
dri – Espanha. O diretor espanhol Carlos 
Laredo dirigia um grande festival dedica-
do à infância chamado Teatralia, que vinha 
trazendo algumas experiências de criação 
para a primeiríssima infância de compa-
nhias da França e da Itália. Eu era atriz, 
recém-chegada à Espanha e desde o pri-
meiro momento que tive contato com essa 
experiência, surgiu o desejo de me aventu-
rar por esse território. A companhia La Casa 
Incierta surge também com o nascimento 
da minha primeira filha, Gabriela, que hoje 
tem 19 anos. O processo da maternidade 
e da paternidade do diretor Carlos Laredo 
nos colocou como artistas em contato direto 
com as descobertas do mundo dos bebês. 
No ano de 2002, nasce o primeiro espetácu-
lo da companhia: Pupila d´Água.

Quais são os espetáculos que 
compõem o seu repertório teatral?

A Pupila d’Água - experiência sonora e 
musical sobre o universo do fio da vida. 
Participação da atriz e musicista Fernanda 
Cabral;

A Geometria dos Sonhos - obra teatral 
que conta o sonho de uma pedra que 
queria ser nuvem para poder voar;

O Circo Incierta - uma aventura no 
mundo do circo, onde, em colaboração 
com os artistas Antonio Catalano e Hugo 
Perez, navegamos pelo circo da natureza 
da beleza de uma folha que cai;

Anda - obra que fala dos mundos que 
vivem dentro da barriga de uma mãe. Em 
um grande vestido branco, imagens poéticas 
são projetadas lá dentro, promovendo esse 
encontro entre mãe e bebê;

A Trilogia lírica em colaboração com o 
maestro russo Mikhail Studionov;

En la punta de la lengua - colaboração da 
cantora lírica ucraniana Tatiana Melnichenko;

A Caverna Sonora - colaboração da 
cantora lírica espanhola Maribel Per;

A Gruta da Garganta - colaboração da 
cantora lírica brasileira Aida Kellen;

Se tu não tivesses nascido - obra de texto 
sobre o arrebatamento de amor entre pais e 
filhos, com elementos de dança e teatro;

Quem sou eu antes de ser eu - 
experiência no campo do teatro de bonecos;

Café Frágil - experiência no campo de 
teatro de formas animadas em colaboração 
com Antonio Catalano;

Canto do Medo - obra que aborda o 
tema dos medos na primeira infância.
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Quais os desafios de ser pioneiro 
na arte da expressão cênica para a 
primeira infância?

Convivemos, na nossa rotina de diferentes 
apresentações teatrais, com  pais e mães 
de filhos de 0 a 3 anos, que vão esmiuçando 
sua visão mais ou menos profunda sobre a 
primeira infância. Trata-se de um espaço de 
observação social e pública singular, onde 
se põe de manifesto uma enorme quantida-
de de informação sobre como se relacionam 
adultos com seus filhos recém-nascidos. 
Hoje em dia, a cultura continua fortemente 
vetada às crianças recém-nascidas e por 
extensão a seus pais. Iniciar-se na arte do 
teatro ou cinema, através do encontro entre 
diferentes gerações, permite entrar na cul-
tura de uma outra maneira. Ainda hoje, con-
tinuamos a ver a infância desde o ponto de 
vista de suas carências, das necessidades 
detectadas em relação a um modelo prede-
terminado e do que acreditamos poder ofe-
recer sentados no paradigma de um mundo 
supostamente superior: o do adulto. Sim-
plificamos as capacidades dos recém-nas-
cidos, projetando-lhes em uma tábula rasa, 

que deverá ser preenchida de 
conhecimentos, afetos e concei-
tos mediante a passagem por 
uma série de etapas previstas. 
O adulto se coloca a si mesmo 
como modelo a alcançar e a in-
fância como carência a resolver. 
Essas faculdades, mensuráveis 
numa escala em que o bebê 
se encontra em zero e o adulto 
representa o pleno desenvolvi-
mento, deixam uma brecha di-
ficilmente eludível pelos indiví-
duos, que se convertem um dia 
em progenitores, ou por profes-
sores que formam parte do mo-

delo educacional vigente. De forma muito 
estereotipada e longínqua de toda explora-
ção científica, chegamos a acreditar que os 
recém-nascidos são uma página em branco, 
que não entendem nada, que não são ca-
pazes de expressar o que lhes ocorre, com 
os quais somente podemos nos comunicar 
através de uma magma sensorial abstrato. 
Vemos a primeira infância como uma eta-
pa onde o ser humano está completamente 
deficiente para toda experiência, incluída a 
experiência artística. Trabalhar com cultura, 
nesse contexto, nos aproxima de uma mis-
são política, onde nosso trabalho pedagó-
gico, mais do que com crianças, é com os 
adultos que as acompanham, para tentar re-
verter essa visão equivocada do ser humano 
quando nasce.

Foto de Juliana C
aribé 

“Arte não se ensina, 
contamina-se pela arte”.

Ana Mae Barbosa 
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No que consiste o projeto 
BEBELUME?

BebeLume é um espaço de criação audio-
visual, uma parceria com Leonardo Hernan-
des que surgiu em 2018, com o intuito de 
desenvolver conteúdos audiovisuais para 
a primeira infância. O projeto, é capaz de 
oferecer uma alternativa poética dentro do 
espectro da produção audiovisual vigente, 
principalmente no ambiente da internet, pro-
piciando uma aproximação diferente da arte 
audiovisual com a primeira infância. Nesse 
espaço, a infância é tratada com respeito e 
sensibilidade, contemplando toda a poten-
cialidade poética com a qual nasce o ser hu-
mano. Propomos a criação de um conteúdo 
audiovisual diferenciado, que tenha sempre 
o acompanhamento e mediação dos pais e 
que seja oferecido de forma parcimoniosa; 
obras que ofereçam um momento de com-
partilhamento e ajam como objeto transicio-
nal na relação dos adultos com as crianças.

Que diferentes expressões de arte 
estão presentes no espetáculo?

Nos espetáculos de La Casa Incierta, além 
de elementos do teatro, trabalhamos tam-
bém com a dança, o circo, o canto lírico, 
artes plásticas e experiências de projeções 
audiovisuais. E no campo do Bebelume, tra-
balhamos com elementos da dança, do tea-
tro de objetos e da animação. 

De que forma a arte presente no 
cinema e teatro pode tocar bebês e 
crianças?

Do ponto de vista da experiência estética, as 
crianças recém-nascidas compartilham uma 
linguagem complexa de comunicação e per-
cepção das intenções do outro e criam ao mes-
mo tempo novas formas de expressão verbal, 
sonora e gestual para transmitir ao outro a ur-
gência da necessidade do alimento, do sono ou 
do amor.  Aqueles que não confiam na capaci-
dade de entendimento do ser humano quan-
do nasce, fazem-no sem observar que o bebê 
capta tudo, compreende tudo, inclusive aquilo 
que não entende. Observamos que, em muito 
pouco tempo, surgem perguntas existenciais 
na criança de grande importância filosófica ou 
observações de detalhes mínimos que, como 
adultos, não teríamos sido capazes de perce-
ber. Nossa experiência nos demonstra que os 
bebês nascem plenamente preparados para 
a experiência estética, trazendo consigo toda 
a capacidade para entrar no templo da con-
templação. Como espectadores detêm todo o 
potencial da humanidade, toda a riqueza sen-
sitiva, emocional e intelectual, porque na reali-
dade não são os “pequenos” da casa, e sim os 
mais avançados, os mais velhos, já que portam 
no seu DNA um cruzamento genético a mais 
que o de seus pais. Nas creches, podemos 
observá-los recriando as estruturas arquetípi-
cas herdadas, os recém-nascidos participando 
da vida do símbolo dentro do mito e dentro da 

O termo “sétima arte”, usado para designar o cinema, foi estabelecido 
por Ricciotto Canudo no “Manifesto das Sete Artes”, criado em 1912 e 
que foi publicado apenas em 1923. 

A ideia de numerar as artes veio somente como uma forma simples 
de designar as diferentes manifestações artísticas.
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poética. Vivem na poética.  Despertar as me-
mórias herdadas num ambiente novo situaria o 
potencial de evolução do ser humano em outra 
linha de saída. E consequentemente em outros 
parâmetros educativos, artísticos, culturais, so-
ciais e políticos.

De que forma o trabalho da 
companhia influencia a vivência dos 
bebês e das crianças em situações 
de plateia?

 

Os bebês são capazes de se aventurar como 
exploradores e viver sem travas nem medos, 
tudo aquilo que é novo ou o que não são ca-
pazes de entender. A arte é a aventura da 
memória, onde se transforma a expressão de 
cada ser, seja qual for sua idade ou experiên-
cia. É um encontro potenciador, disparador do 
dinamismo estético do ser. Espalhar rastros 
de respeito pelos que nascem é uma forma de 
renovar a humanidade em sua transformação 
de modelos sociais através da cultura.

Na sua opinião, as vivências que 
envolvem as artes do teatro e do 
cinema podem ser levadas para 
escola em atividades rotineiras? De 
que forma?

Levar o cinema e o teatro para os centros 
escolares talvez seja a forma mais democrá-

tica de oportunizar a todos, indiferentemen-
te das condições familiares, a experiência 
estética. A melhor forma seria a realização 
de apresentações teatrais ou cinematográfi-
cas nos próprios centros escolares ou na ida 
dos alunos a teatros ou cinemas. La Casa In-
cierta e Bebelume vêm trabalhando de uma 
forma intensa nos últimos anos com apoio 
do Fundo de Apoio à Cultura em diferentes 
projetos para levar arte para as escolas. 

Existe algum material da companhia 
disponível? Onde podemos encontrá-
lo e qual a melhor forma de utilizá-lo 
na escola?

Na página web de La Casa Incierta (laca-
saincierta.com) há informações da compa-
nhia. Oportunamente, convidamos a todos 
para conhecerem o trabalho de Bebelume 
no site bebelume.com.br. O projeto possui 
um canal no YouTube, com vários vídeos 
disponíveis. Estamos, neste momento, pre-
parando o aplicativo Bebelume para dispo-
nibilizar um vasto repertório de vídeos para 
a primeira infância. Em breve estará  apto 
para “baixar” em celulares e computadores 
gratuitamente via nossa página web.

Para conhecer mais:

Páginas web: La Casa Incierta no site
lacasaincierta.com e Bebelume no site
bebelume.com.br.

CINEMA PARA AS CRIANÇAS
Vários Autores

Publifolha
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Viver a arte na Educação Infantil
Maria Alexandra Militão Rodrigues1

Arte na educação infantil: que tema apaixonante e desafiador nos é proposto!

Como será que enxergamos a infância, ou melhor, as infâncias, tão diversas, de acordo 
com a realidade sócio cultural e subjetiva das crianças? Penso em como, tantas vezes, ouvimos 
chamar de arteiros (para menino, está fazendo arte!) esses pequenos-grandes artistas que a 
cada dia se revelam, de forma assombrosa, diante do nosso olhar, com sua original expressão 
oral, gráfica, visual, plástica, literária, musical, corporal e tantas outras. Escutamos até que eles 
pintam o sete, mas o que nos fascina é quando inventam o oito, o nove, o dez, bem do seu jeito! 
Com exuberante pulsão de vida, as crianças caminham pelas trilhas da arte, com sua singulari-
dade, saberes e sabores, temperados pela emoção, experiência e imaginação. Como nos revela 
Vigostski (2009, p.25), existe “uma dependência dupla e mútua entre imaginação e experiência”. 
E que relação fantástica é essa que tanto precisamos aprender a valorizar e nutrir!

O ser brincante, artístico e poético das crianças

Há alguns anos, a professora-poetisa Ivete Mangueira, de uma escola pública de Educação 
Infantil do DF, proporcionou uma interessante experiência à sua turma de 5 anos e demais crianças 
da escola: a Noite das Estrelas. Nessa noite as crianças iriam observar os astros com um telescópio, 
aguçar sua curiosidade, brincar com as estrelas, desenhá-las, revelar suas indagações. 

1 Doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília. Professora aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. 
alexandrarodrigues57@hotmail.com

Foto de Escola Classe CAP
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Dentre outras surpresas, ha-
veria uma tenda cigana. Recebi de 
Ivete o honroso convite para ser ciga-
na por uma noite, brincando com as 
crianças, escutando-as. Deixei-me se-
duzir pela personagem e assumi-a na 
pele: saia rodada, lenço verde na ca-
beça, xale multicolorido, toda enfeita-
da de colares e pulseiras. E lá foi a mi-
nha cigana encontrar com as crianças 
e fazer adivinhações na tenda criada 
por Ivete, repleta de estrelas e magia. 
Levei pedrinhas de cristal, quartzo e 
conchinhas que tinha em casa para 
que cada criança segurasse na mão, 
de olhinho fechado, expressando um 
desejo. Depois, todos escutamos o 
desejo de todos. Foi um momento má-
gico, em que a arte da escuta coleti-
va fluiu de forma singular. A revelação 
que mais me tocou foi a de uma meni-
na de 5 anos:

- O meu sonho é ser professora de passarinho.

Emocionou-me esse serzinho poético, tão sensível à magia do sonho e à arte da pa-
lavra, como são todas as crianças ao inventar formas de dizer o mundo, seus desejos, seu 
imaginário. Principalmente quando nos dispomos a escutá-las. Mas com frequência queremos 
discipliná-las, adequá-las à realidade adultocêntrica. Ensiná-las, sem nos deixarmos encantar 
ou nos dispormos aprender com as crianças, que por inaugurarem o mundo, estão mais pró-
ximas de seus mistérios. Nessa noite lembrei muito do poeta Manoel de Barros (1988):

Eu queria avançar para o começo.
Chegar ao criançamento das palavras.
Lá onde elas ainda urinam nas pernas.

Gostaria de propor que nos indagássemos: estaremos dispostas a exercitar o crian-
çamento da palavra com nossos alunos da Educação Infantil?  A reconhecer o ser poético 
e artístico que os habita? A incentivar sua livre expressão? A reconhecê-los como artistas, 
poetisas, atores, pintoras, escultores, dançarinas? A “levar a criança a perceber a beleza e 
originalidade de sua própria produção”, como  revelou-me recentemente Patrícia Oliveira, pro-
fessora de educação infantil da rede pública do DF, também poetisa e artista, conhecida como 
Patrícia Passarinho. Ela concluiu, com sabedoria: “Isto necessariamente passa pelo olhar do 
professor: se ele valora suas próprias produções e as belezas do imperfeito”.
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Afinal, para que “serve” a arte?

Sabemos que a relação arte-educação tem sido muito contraditória, funcionalista, ser-
viçal. Uma gama de habilidades e saberes “úteis”: saber desenhar e pintar, saber fazer músi-
ca, saber dançar etc.

Como afirma o líder indígena Ailton Krenak, “Nós somos o tempo inteiro cobrados a 
fazer coisas úteis.” Porém, a arte parece escapar a essa marca de utilitarismo que imprimimos 
em tudo, ou quase tudo, em nossa civilização. Afinal, para que “serve” a arte? Que sentido 
pragmático e utilitário tem? Krenak nos alerta: “A vida é fruição, é uma dança, só que uma dan-
ça cósmica, e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária” (KRENAK, 2020, 
p.108). Chegamos ao ponto, nas escolas, de impedir a livre expressão corporal das crianças 
na dança, a fruição do movimento, limitando-nos a ensinar coreografias encomendadas para 
festas; ou então a determinar as cores que devem usar em desenhos já prontos, impedindo 

seu gesto de expressão estética e subjetiva.

Respeitar e escutar as crianças quando elas 
experienciam a arte

Ensino da arte na Educação Infantil? 
Um tema mais complexo do que parece à pri-
meira vista. Tantas vezes ficamos preocupados 
que as crianças tenham momentos desocupa-
dos, então nos esforçamos para ocupá-las... 
Atividade, atividade, atividade, é o que chamo, 
ironicamente, de falso ativismo pedagógico. E 
em meio a tantas atividades, a necessidade de 
um olhar observador, de uma escuta sensível... 
e principalmente, de respeito pela criança, por 
sua criação. Se as atividades envolverem a 
possibilidade de experimentar linguagens, ma-
teriais, de a criança se descobrir e expressar 
com autenticidade... Reitero que arte e cultu-
ra não são apenas áreas de conhecimento, 
demandam também experiência e experimen-
tação. Em diálogo com a imaginação e com a 

emoção. É preciso não curricularizar a arte, mas vivê-la. As crianças são arte! 

E como é importante facilitarmos, como educadores, sua livre expressão verbal, 
gráfica, plástica, corporal, musical, das emoções, do imaginário. Devemos a  proposta 
de “livre expressão” a Célestin Freinet (1896-1966) professor francês autor do “método 
natural”, que semeou ideias e práticas pedagógicas que faziam das crianças autoras, 
colaboradoras, criadoras. Mas para incentivarmos a livre expressão das crianças e va-
lorizarmos o que dela decorre, precisamos aprender a ver, escutar e sentir o que elas 
criam. Em vez de avaliar, classificar, rotular. 
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Faz muitos anos que escutei uma his-
tória que ilustra bem a postura que, acredito, 
precisamos desenvolver. Creio que vale a pena 
contá-la aqui.

Uma professora pediu para as crianças 
fazerem um desenho livre. Observou que uma 
das crianças tinha deixado a folha em branco. 
Aproximou-se tranquilamente do Thiago e inda-
gou cuidadosamente:

– Você não quer fazer um desenho, 
Thiago?
Ao que ele prontamente respondeu:
– Eu já fiz!
– Como assim? Sua folha está em bran-
co.
Thiago reagiu com muita segurança:
– É que eu desenhei um urso.
– Cadê o urso? – indagou a professora.
Thiago respondeu, sem hesitar:
– É um urso branco na neve!
Então a professora o provocou de novo:
–  Cadê os olhinhos do urso?
–  Ele está de costas!

Se este belo diálogo não  tivesse se desen-
volvido, poderíamos pensar, talvez, que Thiago era um 
menino que não gostava de desenhar ou desinteressado das 
atividades propostas. Quando, afinal, sua imaginação e inteligência haviam criado uma obra 
de arte invisível. Só uma postura de cuidadosa indagação e escuta empática permitiram des-
cobrir a criatividade de Thiago. 

É também por meio da arte e das linguagens expressivas que as crianças podem 
dizer de si, de sua realidade social, afetiva, subjetiva. Lembro do caso do menino que, 
enviado para a direção da escola porque “atrapalhava” a aula, se “acalmava” quando lhe 
davam papel e canetinhas. O que ninguém observava era o conteúdo dos seus dese-
nhos. Descobrimos que ele sempre desenhava monstros. Esse menino estava pedindo 
socorro e ninguém o escutava. Como as linguagens artísticas são importantes para que 
as crianças possam expressar, elaborar e comunicar suas emoções! De acordo com 
Pereira (2013), é fundamental refinarmos nosso olhar e percepção acerca do brincar e 
da expressão artística das crianças, de seu simbolismo, deixando-nos afetar pelo que 
vemos, tornando-nos cada vez mais capazes de uma leitura das dimensões visíveis e 
invisíveis que o brincar e a arte podem revelar.

BRINCADEIRAS
CHEIAS DE ARTES

FANTOCHES DE SOMBRAS

PINTURA COM COTONETE

ARTE COM ELEMENTOS
DA NATUREZA

BRINCADEIRAS MUSICAIS

PINTURA COM OS PÉS

ARTE COM GIZ DERRETIDO

PINTURA COM PINCÉIS
DE FOLHA

FOTOGRAFAR E DEPOIS
FAZER A RELEITURA 

COLAGEM E DESENHOS
COM APARAS DE LÁPIS

DANÇA COM TECIDOS
NAS MÃO
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Arte e cultura: a educação 
dos sentidos e da 
sensibilidade

Rubem Alves (2005) fa-
la-nos da educação dos sentidos. 
Ele nos diz que ver, ouvir, escutar 
não são coisas naturais. Acredito 
que não sejam mesmo. Escutar 
o canto de um grilo, o sussurrar 
das folhas ao vento, as ondas do 
mar, parecem ser gestos singu-
lares de presença, atenção e en-
volvimento. Onde essa abertura 
poderá nos transportar quando 
escutamos samba ou axé, quan-

do descobrimos a musicalidade da nossa região, as sonoridades da América Latina? 

Por que não proporcionar regularmente às crianças momentos musicais, momentos 
de escutar, e também de ver, desenhar o sentir, dançar o sentimento? Momentos de poesia 
com Cecília Meireles, com a obra “Isto ou Aquilo”, ou com Wilson Pereira, com seu encantado 
“Pé de Poesia”, seguidos do incentivo à criação poética das crianças? Momentos de observa-
ção de obras de arte, favorecendo o olhar sensível de nossas crianças, trabalhando o senti-
mento e a emoção que brota desse encontro; possibilitando a expressão de múltiplas leituras 
e releituras de uma pintura; dos padrões estéticos ancestrais da afro brasilidade; ou de sono-
ridades da cultura indígena, que podem ser cantadas, dançadas - as linguagens dialogando 
entre si, por meio de práticas integrativas. 

Poderá a arte entrar na vida das crian-
ças com os mestres da cultura popular visitan-
do a escola, crianças e professores envolvidos, 
se encantando com a expressão viva das artes 
e sensibilidades locais e com elas interagindo? 
Deixando-se afetar pela emoção da capoei-
ra, pela poesia dos repentistas, pelo teatro de 
fantoches ou pelas criações dos bonequeiros, 
tão típicas da arte e da estética brasileira. E se, 
depois, as crianças inventarem seus próprios 
fantoches com meias velhas, botões perdidos 
e canetinhas, para representar os personagens 
de uma história criada coletivamente? Nossa, a 
roda da arte em movimento na educação infantil 
nos leva bem longe, não é mesmo?!
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“A infância não é um tempo, não 
é uma idade, uma colecção de 
memórias. A infância é quando 
ainda não é demasiado tarde. 
É quando estamos disponíveis 
para nos surpreendermos, para 
nos deixarmos encantar. Quase 

tudo se adquire nesse tempo 
em que aprendemos o próprio 

sentimento do Tempo.”

Mia Couto
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Mas essa proposta não começa agora. 
Precisamos remontar ao movimento da Escola 
Nova, bem como ao projeto criado por Anísio Tei-
xeira na periferia de Salvador na década de 1950, 
inspirador de uma educação pública integral e das 
escolas-parque de Brasília. Esse projeto “integra-
va as áreas curriculares e dava um peso significati-
vo à presença das várias linguagens expressivas, 
como a dança, a música, o teatro, o artesanato 
e as artes plásticas e visuais no processo de de-
senvolvimento das crianças” (PEREIRA, 2013, 
p.207). Não podemos deixar de referenciar impor-
tantes arte-educadores como Fayga Ostrower e 
Ana Mae Barbosa, que numa entrevista concedi-
da aos 85 anos, nos ensina: “Arte não se ensina: 
contamina-se pela arte” (BARBOSA, 2019).

Também precisamos reconhecer e re-
verenciar o trabalho realizado no âmbito uni-
versitário, nas últimas décadas, pela professora 
Patrícia Pederiva (2020), que tem deixado mar-
cas sensíveis na formação de professores, com 
foco na educação estética, em como a arte se 
constitui como processo educativo, em particu-
lar a musicalidade nas infâncias. São inúmeros 
os livros e artigos publicados, os projetos e tra-
balhos acadêmicos orientados acerca desses 
temas na perspectiva histórico-cultural, visando 
uma educação integral e emancipadora.

Igualmente imprescindível trazer para 
esta roda uma grande educadora brasileira que 
o ano passado nos deixou: Maria Amélia Pinho 
Pereira, criadora da Casa Redonda, em Cara-
picuíba/SP, escola de educação infantil à qual de-
dicou sua existência, pautando-se pela educação da 
sensibilidade. Ela nos deixou um fantástico legado de re-
latos e reflexões, fotografias e vídeos sobre essa experiência 
educativa de mais de 30 anos (PEREIRA, 2013). 

A relação entre a arte, o brincar e a natureza: exercício de liberdade

Pensemos em quantas crianças sofrem, atualmente, com a “síndrome de abstinência da 
natureza”. Maria Amélia considera que a natureza é a legítima casa do brincar, percebendo o brin-

CASA REDONDA
Maria Amelia Pinho 

Pereira
Livre

A VIDA NÃO É ÚTIL
Ailton Krenak

Companhia das letras 

A ESCOLA E 
A EDUCAÇÃO 

ESTÉTICA
Patrícia Pederiva e 
Andréia Martinez

CRV

PÉ DE POESIA
Wilson Pereira

Dimensão

OU ISTO OU AQUILO
Cecília Meireles

Global
A RÃZINHA QUE 

QUERIA SER RAINHA
Wilson Pereira
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car e a arte como “(...) a porta de entrada para 
o exercício da liberdade, em que o elo entre o 
mundo interno e o mundo externo vai sendo 
tecido de uma forma espontânea e criativa, in-
tegrando os corpos físico, emocional, mental e 
espiritual (...)”. Lembrando-nos da “unidade en-
tre o brincar, a natureza e a expressão criadora” 
(PEREIRA, 2013, p.209), lança uma indagação 
fundamental: “Será que a arte na infância não 
está no exercício de sua liberdade, de sua ima-
ginação, de sua expressão espontânea, vivida 
com maestria no ato de brincar? Suspender o 
tempo e recriar o espaço a partir de si mesmo, 
permanecendo o mais próximo possível do 
mundo interior, não são matrizes próprias às 
crianças e aos artistas?” (Idem, Ibidem, p.209). 

Compenetração, inteireza, plenitude, 
alegria, espontaneidade, liberdade, contem-

plação, harmonia são alguns dos termos que Maria Amélia utiliza para se referir à criação artística 
das crianças na natureza, com os elementos terra, folhas e flores secas, sementes e gravetos. Ela 
observou que nessas composições espontâneas predomina o formato circular, a mandala, expres-
são de um coletivo universal, da necessidade de um centro, da busca da unidade. 

Por uma escola arejada: a arte como resistência e cura

Para trabalhar a experiência artística e aguçar a imaginação das crianças, os professores 
precisam ter repertórios artísticos, e não apenas conhecimentos teóricos sobre arte. A escola pre-
cisa arejar. Sair da sala de aula. Ir ao teatro, ver e debater cinema, ler boas obras literárias, visitar 
exposições de arte, envolver-se com dança, participar de saraus. Os grandes e os pequenos. 

Numa época em que o stress e o adoecimento de professores, agravados pela pande-
mia, com tantas incertezas e fragilidades beirando nossas vidas, a de nossas famílias, amigos 
e do país, tantas perdas, lutos, preocupações com o amanhã, será que a arte pode devolver 
nossa inteireza? 

Inesquecível o que escutei no debate sobre o filme “O menino e o mundo” (ABREU, 
2014): As coisas bonitas podem ser resistência às coisas ruins que há no mundo! Vamos deixar 
fluir nossa arte e nos encontrarmos, respeitosamente, com a arte das crianças? Oportunizar às 
crianças, e a nós mesmos, professoras e professores, experiências estéticas que mobilizem o 
corpo, o movimento, os sentidos, as linguagens expressivas, a alegria e a sensibilidade? Será 
nossa resistência às coisas ruins, um espaço de libertação, cura e fruição da vida!

A artista que há em mim saúda a artista/o artista que existe em você. E juntos, sauda-
mos os pequenos-grandes artistas de todas as escolas de educação infantil do DF!
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Currículo: a criança e a arte imersas 
nos campos de experiências

Maria Auristela Barbosa Alves de Miranda1

A Educação Infantil 
“não tem por intuito prepa-
rar as crianças para o En-
sino Fundamental (...). A 
primeira etapa da Educa-
ção Básica tem finalidades 
próprias que devem ser al-
cançadas na perspectiva 
do desenvolvimento infan-
til” (DISTRITO FEDERAL, 
2018, p. 52). Essas especi-
ficidades estão registradas 
nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009), reafirmadas na Base Na-
cional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) e no Currículo em Movimento para a 
Educação Infantil (DISTRITO FEDERAL, 2018).

Esses documentos apresentam os conceitos de criança e de currículo. A criança é vis-
ta como sujeito histórico e de direitos, que ocupa o centro do planejamento curricular, apren-
de e se desenvolve por meio das interações e brincadeiras, vivenciando práticas culturais, 
imaginando, desejando, observando, experimentando, narrando, questionando e construindo 
sentidos sobre a natureza e a sociedade.

O currículo desta etapa é constituído por um conjunto de práticas que procuram arti-
cular as experiências e saberes cotidianos com os conhecimentos que fazem parte do patri-
mônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, com vistas a promover o desen-
volvimento multilateral.

As propostas pedagógicas das instituições que ofertam Educação Infantil devem res-
peitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Éticos, no sentido de desenvolver autonomia, 
responsabilidade, solidariedade; políticos, voltados para o exercício da criticidade, cidadania 
e democracia; estéticos, para desenvolver sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade 
de expressão nas diversas manifestações artísticas e culturais (DISTRITO FEDERAL, 2018).

Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento propos-
tos pela BNCC (BRASIL, 2017): conviver democraticamente; brincar cotidianamente de diversas 
formas; participar ativamente; explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções; expressar necessidades, emoções, descobertas, dúvidas, opiniões; conhecer-se.
1 Doutora em Educação pela Universidade de Brasília. Professora da SEEDF. maria.auristela@edu.se.df.gov.br
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Os cinco campos de experiências, or-
ganizados no currículo da Educação Infantil, 
emergem dos direitos de aprendizagem e de-
senvolvimento: O eu, o outro e o nós; Corpo, 
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e 
formas; Escuta, fala, pensamento e imagina-
ção; Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. Segundo o Currículo em Mo-
vimento (DISTRITO FEDERAL, 2018), essa 
forma de organização objetiva considera a mul-
tidimensionalidade das crianças e a não frag-
mentação dos conhecimentos.

O fato do nosso Currículo não se or-
ganizar em disciplinas, matérias ou áreas de 
conhecimento, mas em campos de experiên-
cias é significativo, pois implica em unidades. 
Com vistas ao desenvolvimento multilateral 
das crianças, ou seja, a promover o desen-
volvimento cognitivo, físico, emocional, aten-
cional, volitivo, social, uma experiência pro-
posta raramente objetiva o desenvolvimento 
de apenas um desses aspectos.

Vigotski defende a unidade entre afe-
to e intelecto, pensamento e linguagem, pes-
soa e meio, de modo que, ao aprendermos 
– nos apropriarmos da cultura humana –, de-
senvolvemos as qualidades especificamen-
te humanas. Da mesma forma, as DCNEI 
(BRASIL, 2009, art. 8º, § 1º, II) defendem a 
“indivisibilidade das dimensões expressivo-
-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 
estética e sociocultural da criança”.

As DCNEI (BRASIL, 2009, art. 9º, IX) 
orientam que as práticas pedagógicas da Edu-
cação Infantil, tendo como eixos norteadores as 
interações e a brincadeira, devem promover “o 
relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes 
plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, 
teatro, poesia e literatura”. Se nos perguntas-
sem onde está a arte no nosso Currículo, pos-

BOM DIA, TODAS AS CORES! 
Ruth Rocha

CURRÍCULO EM MOVIMENTO 
DO DISTRITO FEDERAL
EDUCAÇÃO INFANTIL 

SEEDF

PROJETOS PEDAGÓGICOS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da 
Graça Souza Horn Penso



25

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

sivelmente seríamos tentados a responder de 
imediato que está em “Traços, sons, cores e 
formas”. No entanto, é possível encontrá-la em 
todos os campos de experiências.

Como exemplos, Miranda (2021a) cita 
alguns objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento expressos no Currículo em Mo-
vimento que abrangem a dimensão estética: 
“Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e 
histórias das comunidades brasileiras” (O eu, 
o outro e o nós); “Criar com o corpo formas 
diversificadas de expressão de sentimentos, 
sensações e emoções, tanto nas situações do 
cotidiano quanto em brincadeiras, dança, tea-
tro e música” (Corpo, gestos e movimentos); 
“Expressar-se livremente por meio de dese-
nho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 

criando produções bidimensionais e tridimensionais” (Traços, sons, cores e formas); “Ex-
pressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão” (Escuta, 
fala, pensamento e imaginação); “Vi-
venciar diferentes ritmos, velocidades e 
fluxos nas interações e brincadeiras, em 
danças, balanços, escorregadores” (Es-
paços, tempos, quantidades, relações e 
transformações).

Nesses exemplos, verificamos 
que os campos se intercruzam, assim 
como por si não asseguram experiên-
cias de educação estética, porque esta 
não se resume ao emprego desta ou 
daquela ação, pressupõe, antes, a re-
lação entre as pessoas. Portanto, não 
se trata de propor o fazer, o pintar ou 
desenhar ou dançar dissociado da rela-
ção, do foco na imaginação criadora, na 
educação das emoções.

A Teoria Histórico-Cultural, que 
fundamenta o Currículo da SEEDF, 
nasceu do interesse de Vigotski pela 
arte, em especial a literatura e o teatro. 

“A arte capacita um homem 
ou uma mulher a não ser um 

estranho em seu meio ambiente 
nem estrangeiro no seu próprio 

país. Ela supera o estado de 
despersonalização, inserindo 
o indivíduo no lugar ao qual 

pertence, reforçando e ampliando 
seus lugares no mundo.”

Ana Mae Barbosa
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Ele estava interessado não em aulas de arte, de maneira a instrumentalizar as crianças 
ou estudantes a produzirem obras de arte, mas em como nossos sentimentos se de-
senvolvem a partir da experiência artística, quer como produtores e autores, quer como 
fruidores e receptores.

Não se trata de negar que, por meio da apreciação e da produção artística, as crian-
ças podem aprender conceitos: cores, formas, espessuras, simetria, dimensões; operações 
mentais de generalização e abstração, comparação e classificação, análise e síntese; per-
cepção e discriminação de sons e símbolos, entre outros. Todavia, essas aprendizagens não 
são estanques, com fim em si mesmas, mas com vistas ao desenvolvimento do pensamento 
lógico, da linguagem, da atenção, das relações sociais, da autorregulação das emoções e do 
comportamento, enfim, das qualidades especificamente humanas.

Também não se nega a importância da técnica, posto que as obras artísticas não 
podem existir sem a unidade entre forma e conteúdo. Mas a proposta é superar por incorpo-
ração, de modo que na escola – e, no nosso caso, na escola das infâncias – o foco não deve 
ser apenas ensinar técnicas.

Os bebês e crianças têm direito ao conhecimen-
to introdutório de técnicas de desenho, pintura, 
música, dança, literatura, fotografia, cinema, 
escultura, colagem, por meio de ativida-
des lúdicas e que façam sentido para 
elas.

É preciso ir além da técni-
ca e promover o desenvolvimento 
dos sentimentos, da imaginação 
criadora e da consciência de si e 
do mundo por meio da experiên-
cia estética. Vigotski (2001) afir-
ma que a arte é a técnica social 
do sentimento, um meio de equili-
brar o ser humano com o mundo. 
A vivência estética ultrapassa a 
apreciação e entendimento lógico 
das obras de arte na medida em 
que pressupõe uma unidade entre 
afeto e intelecto.

Pela experiência estética, 
bebês e crianças podem vivenciar 
sentimentos de alegria, medo, 
susto, tristeza e saudades (MI-
RANDA, 2020), muito mais do que 
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quando utilizam bonecas 
que mudam de expressão 
ou gravuras para identifi-
carem as emoções nelas 
representadas.

A vivência estética 
ajuda no desenvolvimento 
ético, em que as crianças 
se colocam no lugar do 
outro, vivenciando senti-
mentos a partir do senti-
mento de outra pessoa; 
pensam sobre o que dese-
jam comunicar aos outros 
e como fazê-lo.

Outra importância 
fundamental da experiên-
cia estética na Educação 
Infantil é o fato de que 
ela promove o desenvol-
vimento da imaginação 
criadora, que é a principal 
neoformação da idade pré-escolar. Segundo a Teoria Histórico-Cultural, o desenvolvimento 
consiste no nascimento de algo novo, na neoformação. Na definição de Vigotski (2012, p. 
255), entende-se por formações novas “o novo tipo de estrutura da personalidade e sua ati-
vidade, as mudanças psíquicas e sociais que se produzem pela primeira vez em cada idade 
e determinam, no aspecto mais importante e fundamental, a consciência da criança”.

Imaginar é fundamental para que o ser humano se volte para o futuro, modifique o pre-
sente, encontre a solução para os problemas do cotidiano, bem como realize qualquer criação 
artística, científica ou técnica (VIGOTSKI, 2009). De acordo com Silva (2012), a imaginação é 
o alicerce do pensamento, criação e conhecimento do mundo.

Este diálogo reafirma que a Educação Infantil não acontece por meio de aulas exposi-
tivas, mas das atividades características das crianças: a brincadeira de faz de conta, e outras 
atividades lúdicas, e as artísticas: desenho, pintura, colagem, modelagem, música, literatura, 
dramatização, construção (MIRANDA, 2021b), respeitando o protagonismo infantil e os di-
reitos de aprendizagem e desenvolvimento. Se for por meio dessas atividades que bebês e 
crianças aprendem e se desenvolvem, conhecem o mundo e tomam consciência de si, dos 
outros e da realidade objetiva, agindo sobre ela. Vamos brincar e fazer arte com elas.
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A Educação Infantil do e no Campo
Edinéia Alves Cruz1

João Baptista de Souza Ramos Neto2

Maura Luciane C. De Souza3

A Educação do Campo considera a importância dos saberes locais e das matri-
zes culturais e artísticas das populações camponesas, de suas danças, das narrativas 
orais, dos contos e cantigas populares no processo formativo das crianças, de forma a 
estabelecer uma relação dialógica entre conhecimento formal/acadêmico e conhecimen-
to empírico/popular.

A escola tem que incorporar o saber, a cultura, o conhecimento socialmente 
construído. É preciso incorporar no currículo do campo, os saberes que prepa-
ram para a emancipação, os saberes que preparam para a realização plena do 
ser (ARROYO, 1999, p. 17).

Reconhecer a contribuição do campo e de seus povos para o desenvolvimento da 
nação, assim como a riqueza e a diversidade da sua cultura, tradições, saberes e fazeres é 
determinante para a valorização do potencial da criança camponesa em sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento.

1 Mestre em Administração. Professora da SEEDF atua como Supervisora Pedagógica da Escola Parque da Natureza de Brazlândia.
edineiacruz@edu.se.df.gov.br
2 Especialista em Educação do Campo pela UEMA. Professor da SEEDF e membro da equipe técnica da Gerência de Atenção à Educação 
do Campo/DIMESP/SUBEB. joaoneto@edu.se.df.gov.br
3 Mestranda em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Professora da SEEDF e atua na equipe técnica da Gerência de Atenção à 
Educação do Campo. mauraluciane02@gmail.com

Foto de Edinéia Alves Cruz
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Desse modo, compreender sua cultura e seu modo de vida como matriz para 
a organização de processos de ensino e aprendizagem, significativos e instigantes, 
é fundamental para o desenvolvimento de uma Educação Infantil contextualizada, de 
qualidade, conectada à realidade do campo e ao cotidiano específico das crianças que 
vivem no território rural.

Uma educação infantil que permita que a criança conheça os modos como sua 
comunidade nomeia o mundo, festeja, canta, dança, conta histórias, produz e 
prepara seus alimentos. Creches e pré-escolas com a cara do campo, mas tam-
bém com o corpo e a alma do campo, com a organização dos tempos, ativida-
des e espaços organicamente vinculados aos saberes de seus povos (SILVA; 
PASUCH, 2010. p. 2).

A Secretaria de 
Estado de Educação do 
Distrito Federal conta hoje 
com cinquenta e oito Uni-
dades Escolares que ofer-
tam Educação Infantil em 
comunidades localizadas 
em áreas rurais, o que evi-
dencia que a identidade do 
Distrito Federal é substan-
ciada, também, por bonite-
zas construídas por mãos 
que cheiram a terra pelas 
semeaduras de vida que 
realizam nela.

Criança é criança em todo lugar. Isso é fato, e dos mais bonitos de se constatar. 
No entanto, é preciso refinar constantemente os olhares das gentes crescidas para que 
se compreenda e se respeite outro fato importante: as infâncias enraizadas no campo 
são cheias de singularidades.

Quando há integração e sinergia entre 
escola e comunidade, uma se embebe da identi-
dade da outra e a emancipação humana encon-
tra espaço para florescer, frutificar em forma de 
justiça social, garantia de direitos, evolução nas 
formas de ser gente que faz, de fato, questão de 
ser gente, dentre outras sutilezas de que a hu-
manidade anda tão carente.

As infâncias camponesas são perme-
adas por experiências ímpares de contato com 
a natureza; possibilidades de movimento e apre-
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“Há escolas que são gaiolas e há 
escolas que são asas. Escolas 

que são gaiolas existem para que 
os pássaros desaprendam a arte 

do vôo”.

Rubem Alves
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ciação do desenvolvimento da vida pessoal, 
familiar e comunitária vinculadas ao trabalho 
com a terra; e desenvolvimento de habilidades 
artísticas relacionadas às ancestralidades, 
identidades comunitárias, culturas, originárias 
e historicidades das comunidades e pessoas 
que as compõem.

As crianças arteiras camponesas 
também expressam suas leituras de mundo 
de formas próprias, em elaborações que dia-
logam com os aspectos mais diversos e pro-
fundos de suas vidas. É na medida em que a 
escola reconhece essas formas de expressão 
e as encoraja. A importância delas vai sendo 
validada pelos sujeitos arteiros e pela comu-
nidade e assim vão construindo coragens e 
possibilidades de transposição de barreiras 
históricas, simbólicas e institucionalizadas.

A Educação Infantil do Campo deve 
proporcionar um ambiente acolhedor em que 
a criança possa identificar-se enquanto sujeito 
pertencente ao espaço escolar, motivada e com 
liberdade para criar e recriar os diferentes signi-
ficados que dão às coisas e ao mundo.

Em se tratando da Educação Infan-
til do Campo, pode-se considerar a cultura 
popular do artesanato como uma das mais 
expressivas e passíveis de estímulo no am-
biente escolar do campo, seguido das artes 
visuais, desenhos e pinturas, além da músi-
ca, cantigas e danças típicas. Constitui, as-
sim, um conjunto potente de possibilidades 
para que a criança do campo, sujeito de di-
reitos, faça arte e sinta-se parte importante 
do universo infantil inclusivo, sobretudo, em 
seus aspectos pedagógicos e de desenvolvi-
mento integral.

O artigo 1º da LDB/96 diz que a edu-
cação abrange os processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convi-
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vência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
nas manifestações culturais.

Dessa forma, a Educação do Campo pro-
põe uma formação que esteja vinculada com o 
modo de produção de vida das crianças campo-
nesas, considerando que esta desenvolve o sen-
timento de pertencimento, promove a convivência 
intercultural e o desenvolvimento cognitivo por 
meio de práticas educativas emancipadoras que 
possibilitam a imersão da criança no universo da 
cultura e das tradições locais, reafirmando as 
suas identidades.

O pensar criativo no contexto socio-
cultural e educativo, segundo Erika Soares 
Esteves, tem relação com os níveis indivi-
dual e cultural de cada um de nós. Indivi-

dualmente, através de experiências vividas, um 
processo de maturação eleva a potencialidade criativa, gerando grande es-

pontaneidade e liberdade criativa, uma vez que somos seres conscientes e sensíveis.

Culturalmente, através da experiência com o outro, temos a oportunidade de somar 
as nossas sensibilidades, potencializando a ideia de criação. Na sala de aula do campo é pos-
sível observar a força desse potencial criativo, pois detêm fontes imensas de material criativo 
disponível para serem desenvolvidas e valorizadas.

Fazer arte e fazer parte do processo de criação, por meio da linguagem artística 
própria das populações camponesas, produz formas de expressão e de comunicação de 
ideias e sentimentos como teatro, dança, música, artes visuais, cantigas de roda/popu-
lares, artesanato, folias, catira, contação de causos, culinária típica e relação criativa 
com a natureza.

As populações camponesas desenvolveram, ao longo de gerações ocupadas 
com o trabalho com a terra, conhecimentos a partir de seus espaços de 
produção da existência, que consolidaram modos de vida específicos, 

promoveram soluções inovadoras de utilização dos recursos naturais e foram 
produtores de uma rica cultura camponesa nos seus aspectos mais amplos. 

(Diretrizes Pedagógicas da Educação Básica do Campo, 2019).

É importante desenvolver práticas 
pedagógicas relacionadas com as 

matrizes culturais locais, a arte popular, 
a produção cultural do campo, haja vista 
que o território camponês, além de ser 

um espaço para o desenvolvimento 
da agricultura familiar e do trabalho, é 
um espaço de produção de cultura, de 

festividades tradicionais e geracionais, do 
brincar como direito de desenvolvimento 

integral da criança e de proteção a 
diversas formas de violação de direitos, 

como o trabalho precoce.
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A dimensão estética das crianças 
e dos professores das infâncias

Andreia dos  Santos Gomes Vieira1

Ione da Costa Melo Silva2

A experiência é o que nos passa
o que nos acontece, o que nos toca (Bondía, 2002).

A Educação Infantil, dada as especificidades 
do atendimento de bebês e crianças e a organização 
do trabalho pedagógico, traz a complexidade do pro-
cesso educativo cuja apropriação do conhecimento 
não se dá por meio da transmissão de informações, 
mas por vivências significativas que, pela atribuição 
de sentido por parte das crianças, são transformadas 
em experiências. Experiência evidenciada na epígrafe 
que abre este texto e que enfatiza o saber conectado 
à singular existência do sujeito naquilo que o passa, o 
acontece, o toca, o afeta.

Desde o ventre e após seu nascimento, 
em seus primeiros contatos com outros e com o 

mundo, a criança convive com diferentes manifestações sociais e culturais que contri-
buirão para seu desenvolvimento, para a formação de sua 
identidade pessoal e social.

A escola de Educação Infantil, como um dos pri-
meiros espaços de educação coletiva, constitui institui-
ção privilegiada para a descoberta, a experimentação e 
a aprendizagem. Por meio da atividade educativa, as 
crianças desenvolvem importantes relações com di-
versas linguagens e manifestações  que compõem 
o patrimônio cultural humano, entre os quais a arte 
e as suas vivências estéticas.

Vigotski (2001) compreende a arte como o so-
cial em nós, a técnica social do sentimento. Ao conceber 
o indivíduo em sua unidade afeto-intelecto, a perspecti-
va Histórico-Cultural evidencia as emoções como parte 
fundante no processo de desenvolvimento humano. 
1 Mestre em Educação pela Universidade de Brasília.  Professora de Educa-
ção Básica da SEEDF. andreia.pacp@gmail.com
2 Especialista em Educação Infantil pela Universidade de Brasília. Professora 
de Educação Básica da SEEDF. ionecostams@yahoo.com.br
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A arte, como educadora estética, abrange, acolhe 
e acessa expressões emocionais das crianças, 
assim como colabora para o desenvolvimento da 
imaginação, alicerce de toda atividade criadora.

Sob esta lente teórica, a criança en-
quanto ser cultural realiza atividades de criação 
e reprodução, sendo ambas de relevância para 
o desenvolvimento infantil. Tanto a atividade 
criadora quanto a reprodutora acontecem a par-
tir de algo que já existe. No entanto, quando a 
escola privilegia a atividade reprodutora em de-
trimento da criadora, está reduzindo as possibi-
lidades de vivências das crianças. Uma prática 
comum são as atividades em que as crianças 
são convidadas a reproduzir algo a partir de 
um modelo, um desenho, uma foto, uma escul-
tura, uma obra já existente. É importante que 
as crianças tenham contato com produções de 
outros, todavia essas atividades não devem se 
tornar restritivas, priorizando a mera cópia.

Não se trata, no entanto, de desqualifi-
car a atividade, mas de chamar a atenção para 
os objetivos que se quer alcançar com sua pro-
posição, pois, quando a criança realiza a atividade 
de reprodução apenas como recurso pedagógico, pau-
-tada na necessidade do adulto, está sendo privada de 
exercer sua atividade criadora, sendo que é essa atividade “que faz do homem um ser que se 
volta para o futuro, erigindo-o e modificando o seu presente” (VIGOTSKI, 2018, p. 16).

Martinez (2015) aponta para a diversidade de interpretações que a arte possibilita. Ao 
tratar da atividade reprodutora, chama atenção para a utilização da arte com a finalidade de 
propagar padrões morais, para a preparação de alguma data comemorativa, algo, por vezes, 
naturalizado nas instituições de Educação Infantil, ou ainda, com a finalidade de apresentar 
um produto para as famílias, o que descaracteriza o sentido das vivências artísticas. No de-
senvolvimento integral da criança, o mais importante é o processo de vivência estético propor-
cionado pela arte e não o produto.

Os murais são espaços pedagógicos que favorecem a visibilidade das produções 
infantis. Por meio desses é possível observar aspectos significativos do cotidiano das institui-
ções educativas. Alguns mostram imagens produzidas pelas crianças, produções realizadas 
pelos adultos como painéis coloridos, confecções em E.V.A. (Espuma Vinilica Acetinada) ou 
ainda produções selecionadas com a finalidade de enfeitar espaços escolares.
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Os murais explicitam o atendimento 
dado às crianças por meio das propostas de 
ação docente, expressas nos registros que os 
compõem. Refletir sobre o uso desse espaço 
educativo pode revelar concepções acerca da 
experiência estética e da forma como as crian-
ças vivenciam a arte amalgamada aos princí-
pios de educação, de infância, de organização 
pedagógica cultivados na instituição educativa, 
evidenciando também o protagonismo que a 
criança exerce nesse contexto.

Conceber a criança como sujeito de 
direitos implica intencionalidade pedagógica 
e reflexão acerca das proposições no contato 
com a arte para a constituição de seus sentidos 
estéticos, compreendê-la como atuante e pro-
tagonista demanda reconhecer suas potencia-
lidades. Existem escolas onde as crianças não 
têm acesso a experiências artísticas diversifica-
das, onde o trabalho exposto reflete apenas a 
estética dos adultos e a estética da criança é 
minimizada ou desconsiderada. O contexto his-
tórico social que compreendia a criança como 
“ser de falta”, “de vir a ser” pode ter contribuído 
para que professoras e  professores concebes-
sem que a estética adultocêntrica é agradável, 
deixa a escola colorida, transmite uniformidade 
e padronização na proposta institucional, porém 
deixam de refletir que tais práticas invisibilizam 
a criança e a sua expressão. Além de propor 
com intencionalidade o trabalho pedagógico 
é necessário levar em conta as experiências 
constituídas pelas crianças e suas vivências 
estéticas produzidas em outros contextos cul-
turais e sociais.

Escutar as crianças, conhecê-las, valo-
rizar suas elaborações, narrativas, produções, 
histórias e trajetórias, faz parte da postura do 
professor ou da professora que privilegia as 
múltiplas e singulares experiências infantis 
como base de seu trabalho pedagógico. Ins-
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creve-se na compreensão de que cada criança 
apresenta um repertório peculiar de interesses, 
necessidades e potencialidades que não cabem 
em um contexto unilateral subordinado ao pa-
drão estético do adulto.

Na perspectiva de escuta e acolhimen-
to das crianças, de uma educação cuidadosa, é 
importante também a participação da criança na 
organização das jornadas de experiências. As 
atividades tornam-se mais significativas quando 
lhe é possibilitada a expressão de seus interes-
ses, opiniões, escolhas, seu envolvimento no 
planejamento. Como observa Cohn (2005), as 
crianças não sabem menos que os adultos, sa-
bem coisas diferentes, produzem cultura de ma-
neira particular, e, na escola das infâncias essa 
produção precisa dialogar com a cultura adulta.

O enfoque exclusivo em uma expressão artística em detrimento às demais ou apenas 
no repertório docente, o contato com um padrão de forma, beleza, harmonia, gênero musical ou 
ainda, o uso da arte como elemento secundário para introdução de determinado conteúdo são vi-
sões restritivas considerando a Psicologia Histórico-Cultural e a Pedagogia Histórico-Crítica que 
define o trabalho educativo como “a produção, em cada indivíduo singular, da humanidade que 

é produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens ao longo da 
história” (SAVIANI, 2020, p. 248).

A ação pedagógica, com foco 
no desenvolvimento das crianças e com-
prometida com o enriquecimento das 
possibilidades educativas no profícuo 
campo da arte, deve favorecer um fun-
damento fulcral da Plenarinha: a criança 
como protagonista do seu processo edu-
cativo, assim como precisa evidenciar o 
protagonismo docente atento à criança, 
às suas plurais e diversificadas formas 
de expressão e a organização do meio 
social de aprendizagem.

Neste duplo protagonismo, as 
relações engendradas por intermédio 
da dimensão estética e da vivência da 

“A arte é o movimento da reflexão 
humana sobre o pensamento 

emotivo que nos move, é criação 
e recriação de todo contexto 
macrossocial que envolve o 

homem em sua complexidade, 
é instrumento pedagógico de 
percepção e aconchego da 
realidade e das frustrações 

humanas”.

Lev Vygotsky
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arte emergem como uma necessidade, 
considerando que o papel de professo-
ras e professores é colaborar para que 
as crianças aprendam e se desenvol-
vam a partir de suas experiências.

As aprendizagens infantis 
ocorrem em meio às relações sociais 
de forma coletiva e colaborativa, e 
no contexto da instituição educativa, 
professoras e professores desenvol-
vem a função de organizadores do 
espaço educativo (DISTRITO FEDE-
RAL, 2018). Diante do papel docente 

e pensando a educação voltada para a integralidade do processo educativo das crianças e 
para a apropriação da cultura humana, é importante refletir sobre as diferenças do repertório 
cultural do adulto e da criança. Considerando que quanto mais rica for a experiência da pes-
soa, mais elementos terá para o desenvolvimento da atividade criadora (VIGOTSKI, 2018), a 
importância da ampliação da experiência estética não pode se restringir às crianças.

Os profissionais da Educação Infantil precisam conhecer sobre o desenvolvimen-
to infantil, organizar os espaços, tempos e materialidades com a finalidade de propiciar a 
vivência de atividades significativas, observar as crianças, considerar seus interesses e 
necessidades, assim como investir em sua formação educativa. Um espaço pedagógico 
voltado para que as crianças conheçam, descubram, ressignifiquem e ampliem suas possi-
bilidades relacionais com a arte, articula-se com as relações que professoras e professores 
constituem com a diversidade das expressões artísticas e com abertura à estas manifesta-
ções, uma vez que não há um parâmetro único ou superior que define o que é bom, ruim, 
belo ou correto no contexto da arte.

Para além do aparato 
pedagógico e formativo docente, 
a dimensão estética na e para a 
Educação Infantil necessita de 
profissionais sensíveis, acessí-
veis e atentos que ao ampliar 
suas próprias experiências es-
téticas contribuam e transfor-
mem o ambiente institucional 
vislumbrando o máximo desen-
volvimento infantil. Tornar-se um 
pesquisador, nutrir-se de arte, va-
lorizar as diferentes e plurais pro-
duções artísticas como formas 
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de expressão humana são ações 
que devem fazer parte da consti-
tuição docente que visa disponibili-
zar às crianças o maior número de 
elementos que permita-lhes imagi-
nar, criar e se expressar.

O ato educativo diz res-
peito não apenas à apropriação 
do patrimônio cultural da huma-
nidade, expresso, por exemplo, 
na arte, mas também abrange 
práticas sociais que apresentam 
e inserem, na indissociabilidade do educar e do cuidar, as crianças à cultura. O contato e apre-
ciação de obras artísticas, o uso do objeto cultural livro, o assistir espetáculos, o frequentar 
salas de cinema, a escuta das narrativas, entre outras possibilidades, são saberes organiza-
dos social e culturalmente que tem relação com a vida cotidiana e com a vivência artística, 
constituem-se práticas curriculares na Educação Infantil.

Imergir na arte, importante dimensão constitutiva do humano, este é o convite! Expe-
rimentá-la, oportunizando-se explorar diferentes, pluriétnicas e diversificadas manifestações 
artísticas e partir daquilo que o toca, o passa, o acontece, o afeta, enriquecendo as experiên-
cias de bebês e crianças.

Materiais

Livros e impressos de modo geral, brinquedos, jogos, 
papéis, tecidos, fantasias, tapetes, almofadas, massas 
de modelar, tintas, madeiras, gravetos, figuras, folhas, 
sementes, giz, carvão, borrifadores, argila, areia, lixas, 
caixas de papelão, tela e o que mais a professora ou 
o professor imaginar para enriquecer as experiências 
das crianças. Os materiais podem ser recicláveis ou 
reutilizáveis, industrializados, artesanais, de uso indi-
vidual e/ou coletivo, sonoros, visuais, riscantes e/ou 
manipuláveis, de diversos tamanhos, cores, pesos e 
texturas, com diferentes propriedades.

Espaços

Todos os espaços devem ser utilizados para 
proporcionar diferentes situações de troca 

de vivências e experiências entre as crian-

ças, permitindo-lhes explorações individuais, grupais, 
simultâneas, livres e/ou dirigidas pelos profissionais 
da educação, não limitando a intencionalidade das 
atividades propostas.

Tempos

Os tempos devem considerar as necessidades e inte-
resses das próprias crianças, ou seja, o tempo desti-
nado às atividades precisa ser organizado a partir de 
suas manifestações, isso em relação às brincadeiras, 
seus momentos de descanso e outras situações que 
permeiam a organização do trabalho pedagógico no 
contexto da Educação Infantil. É importante que es-
tes sejam passíveis de atribuição de sentido por parte 
das crianças, e não sirvam apenas para mantê-las 
ocupadas ou controladas, afastando-as das experi-
ências de vivenciar seu protagonismo infantil no pro-
cesso educativo. (Distrito Federal, 2018)

Para imaginar e criar:
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Arte, imaginação e criação infantil
Ione da Costa Melo Silva1

Jaqueline de Souza Cândido Moreira2

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 com as criações dos gênios.

(Vigotski, 2018).

Esse texto tem como objetivo propor uma reflexão acerca da prática pedagógica para a 
primeira infância no contexto de trabalho com artes, pensando sobre de que forma nós, profes-
sores, podemos organizar o processo educativo de forma intencional, visando a aprendizagem 
e o desenvolvimento das crianças, sujeitos de sua própria história, ativas no processo educativo.

O Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil (2018) traz em sua 
proposta o reconhecimento de que a criança nasce imersa na cultura e passa a conviver com 
diferentes manifestações culturais veiculadas por meio da brincadeira, das dramatizações, da 
dança, dos jogos de faz de conta, das sonoridades e das cores presentes em seu cotidiano. 
O documento adota uma organização, à luz da Base Nacional Comum Curricular - BNCC  
(2017), que emerge dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, buscando assegurar às 
crianças condições para que aprendam em situações nas quais possam desempenhar papéis 
ativos em ambientes que lhes desafiem.

1 Especialista em Educação Infantil pela Universidade de Brasília. Professora de Educação Básica da SEEDF. ionecostams@yahoo.com.br
2 Licenciada em Pedagogia. Professora de Educação Básica da SEEDF. jaqueline.candido@edu.se.df.gov.br
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Dos direitos de aprendizagem emer-
gem os cinco campos de experiência, partindo 
dessa premissa, neste texto, chamamos aten-
ção para um específico, “Traços, sons, cores e 
formas”, no qual está mais fortemente destaca-
do o trabalho educativo que evidencia as mani-
festações artísticas.

Todavia, alertamos que a proposição de 
um trabalho com a arte deve permear todos os 
campos de experiências, não se restringindo a um 
ou outro, a fim de oportunizar à criança a vivência 
com arte em suas mais diversas expressões.

Tomando o professor como organiza-
dor do espaço social educativo, este, poderá 
expandir esse campo de experiência ao ofertar 
inúmeras possibilidades para as atividades da 
criança, trazer para a rotina da criança o ma-
terial produzido pela humanidade em diversos 
tempos e espaços, e oportunizar momentos em 
que seja possível a produção do novo no coti-
diano da Educação Infantil, se atentando para 
os cuidados necessários com a importância e o 
respeito à autoria.

Na Educação Infantil ao possibilitar às 
crianças oportunidades de se relacionar com os 
mais diversos materiais – a princípio através de 
exploração sensorial – ela passa às representa-
ções bidimensionais e à construção de objetos 
tridimensionais, com o fluir da imaginação e o 
contato com obras de arte, de acordo com Fra-
tari e Santos (2011).

Nesse sentido, pensando em uma pers-
pectiva do desenvolvimento infantil, o trabalho 
com artes pressupõe considerar as crianças 
como sujeitos sociais e culturais que produzem 
cultura e carregam consigo experiências e vi-
vências provenientes de suas relações em seus 
diferentes grupos sociais.

Cabe ao professor ou a professora da 
Educação Infantil, ao organizar o espaço educa-
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tivo, pensar a criança, como um ser de possibilida-
des que está exercitando sua atividade criadora, 
aquela que Vigotski (2009) define como a atividade 
em que o homem não somente conserva e repro-
duz o que foi experimentado, mas combina, elabo-
ra e cria algo novo. É preciso oferecer às crianças 
um ambiente capaz de proporcionar-lhes a ação 
do exercício imaginativo e criativo, seja em espa-

ço escolar ou não, considerando sua relação cotidiana 
com as famílias, suas vivências e seu acervo cultural.

A imaginação, segundo Vigotski (2018), base da ati-
vidade criadora, constitui-se nas experiências. Quanto mais experiências, maior será o reper-
tório de material para imaginar e criar. Os espaços educativos, que a depender de como forem 
organizados, podem possibilitar o exercício da imaginação e criação infantis ao proporcionar 
às crianças inúmeras possibilidades de escolhas em que possam experimentar, conhecer e se 
expressar e assim, contribuir para que a atividade criadora se materialize.

Ao se propor atividades que envolvam o convívio com a arte, deve-se ter o cuidado 
para oferecer vivências que abarquem múltiplas formas de expressão, atentando-se em não 
hierarquizar uma em detrimento da outra, levando em conta o julgamento pessoal. É neces-
sário atenção e respeito às expressões das crianças valorizando-as e as ampliando por meio 
do trabalho pedagógico intencional, oferecendo espaços, tempos e materialidades que não 
limitem o desenvolvimento infantil, mas que proporcionem diversas situações promotoras de 
criação, bem como fomentar a apreciação de suas próprias produções e de seus pares.

O brincar deve permear as atividades e jornadas de experiência, uma vez que, por 
meio da brincadeira a criança aprende e se desenvolve. Na primeira infância, os processos 
de criação e imaginação se expressam melhor por meio das brincadeiras manifestadas nos 
campos da vida cultural que possibilitam a criação artística, científica e técnica.

O Currículo em Movimento do Distrito Federal, Educação Infantil (2018), chama aten-
ção para o fato de que:

Enquanto sujeito histórico de direitos, atuante e protagonista na constituição de 
sua identidade pessoal e coletiva, a criança tem necessidades próprias, mani-
festa opiniões e desejos de acordo com seu contexto social e sua história de 
vida. Mediante suas interações, relações e práticas cotidianas, utiliza o brincar, 
a imaginação, a fantasia, a observação, as narrativas, os questionamentos, a 
experimentação, as suas aprendizagens na construção de sentidos sobre a na-
tureza e a sociedade e na produção de cultura (DISTRITO FEDERAL, 2018).

Cabe ao professor ou a professora da Educação Infantil ocupar seu lugar na or-
ganização do trabalho pedagógico voltado ao desenvolvimento das linguagens abarca-
das nos campos de experiência considerando que é impossível fragmentar a experiência 
infantil e o conhecimento, dada a multidimensionalidade das crianças e propor ativida-
des intencionalmente planejadas.

“A arte não consiste mais em 
um objeto para você olhar, achar 
bonito, mas para uma preparação 

para a vida.”

Lygia Clark
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Essa organização amplia as possibilidades infantis na relação à música e à criação 
musical, às vivências corporais, ao movimento, ao contato com as linguagens visuais envol-
vendo a pintura, desenho, colagem, expressões populares e de diversidade Étnico-raciais, en-
tre outros. É preciso que o organizador do espaço educativo volte seu olhar para uma escuta 
sensível e acolhedora ao que a criança expressa e, para tanto, precisa ampliar sua percepção 
no campo da arte.

Incentivar o contato com a arte auxilia a criança a construir um mundo real inicia-
do pela imaginação, se descobrindo através do faz de conta que é fundamental para o 
desenvolvimento infantil, pois “a criança em um determinado momento percebe que tudo 
que está depositado no papel partiu dela. Não lhe foi dado, foi inventado por ela mesma. 
Inaugura-se o terreno da criação”. (FERREIRA, 2015, p.11). A criança que imagina pode 
criar, pode interpretar os estímulos à sua volta, criar personagens, sons e brincadeiras. A 
arte favorece o trabalho docente no sentido de que a imaginação é condição necessária 
para o desenvolvimento infantil.

A imaginação é “condição totalmente necessária para quase toda atividade mental 
humana” (VIGOTSKI, 2009, p. 25), faz parte de nossas vidas, acompanhando nossas ações 
que acionam o pensamento, 
sendo capaz de transformar 
atividades comuns, combinan-
do antigas e novas soluções. 
Essa faculdade possibilita a 
elaboração dos nossos pen-
samentos, sentimentos e atitu-
des. Facilita a criação e cons-
trução de mundo da criança, 
configurando-se como porta 
para o aprendizado e permite 
a construção do pensamento e 
o registro das memórias.

A arte, por meio da 
imaginação, estabelece diver-
sas formas, combinações, re-
lações entre as experiências 
cotidianas e as diversas mani-
festações de pensamentos. As 
experiências se tornam signifi-
cativas durante os processos 
criativos onde a fantasia da 
criança passa a se relacionar 
com o mundo real.
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Ao vivenciar a arte, os sentidos da 
criança se tornam mais aguçados. Esse con-
texto explorado durante as atividades permi-
te manifestações das vontades, sentimentos, 
necessidades e curiosidades infantis. Expe-
rimentando atividades diversas como pintar, 
modelar massinhas, interpretar, cantar, dan-
çar, são proporcionadas às crianças seja em 
casa, no parque ou na escola o desenvolvi-
mento de emoções, capacidade de entender 
e reagir às mudanças. Nesse sentido, não 
cabe propor um trabalho com artes objetivan-
do formar artistas, mas sim segundo Tsuhako 
(2017) “o desenvolvimento cultural da crian-
ça - e de suas funções psíquicas superiores, 
como imaginação, pensamento, consciência 
estética e a atividade criadora” (p. 174).

Na infância, a arte proporciona a cons-
trução do conhecimento, permite a comunica-
ção e o desenvolvimento de sensibilidades 
que norteiam a noção estética do mundo. A 
presença da arte é fator construtivo para o de-
senvolvimento infantil.

Nós, professores e professoras das in-
fâncias, precisamos nos reinventar, repensar 
práticas, abrir horizontes para enxergar em 
nossas crianças, possibilidades e não limites. 
Pensar nas crianças como seres em pleno de-
senvolvimento, sujeitos ativos e atuantes, supe-
rando a ideia do vir a ser, pois elas já são ci-
dadãos de direitos. Deixamos aqui um convite 
para o desafio de pensar na organização de um 
trabalho educativo que valorize essas crianças, 
que proporcione a elas o exercício máximo de 
sua capacidade imaginativa e criativa, não re-
forçando estereótipos, principalmente no campo 
de trabalho com as artes. Que tal oferecer-lhes 
experiências e mais experiências, a fim de nutrir 
sua capacidade criativa?

Na escola de Educação Infantil os ambien-
tes educativos devem ampliar as possibi-
lidades de desenvolvimento das crianças 
que se constituem também no espaço so-
cial institucional.

Diferentes papéis podem ser fixados nas 
paredes, respeitando a altura das crianças, 
e no chão, a disponibilidade de materiais 
riscantes e de pintura precisam favorecer 
que as crianças tenham liberdade para uti-
lizá-los como preferirem.

Um espaço arejado e ventilado com fan-
tasias, roupas de adulto, perucas, acessó-
rios, sempre bem higienizado, diversificam 
e enriquecem enredos.

Além da sala de leitura e/ou a biblioteca, 
na sala de referência pode-se organizar 
um espaço com livros diversos, para dife-
rentes faixas etárias, tapetes e almofadas.

A audição de diferentes gêneros musicais 
favorecem o desenvolvimento da musicali-
dade infantil e o movimento, as propostas 
devem atender às necessidades corporais 
e gestuais das crianças
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A arte, a criança e as práticas 
pedagógicas na Educação Infantil

Patrícia Nunes de Kaiser1

EU QUERO MAIS...
Brincar.

Dizer o que penso.
Fazer o que quero.

Saber até onde posso.
Você junto de mim.

Meus amigos por perto.
Ouvir histórias.

Verdade.
Ter mais... a sua atenção.
Transformar este mundo.

Fazer um novo Atlas da vida...
[...]

EU VIVO.
Brinco.

Pinto, desenho, modelo.
Jogo.

Faço de conta que...
Viajo a outros mundos.

[...]
EU PRECISO

De AMOR.
Ver e enxergar.
Ouvir e escutar.
Tocar e sentir. 

Tentar e experimentar.
[...]

EU PEÇO
Olhe para mim e me veja por dentro.

Me ouça e tente me entender.
EU SOU 

ASSIM MESMO.
Criança.
Jovem.
Inteiro.

EU SOU.
E VOCÊ?

”(Trechos do texto “Carta de uma criança que ainda
há de ser” escritos por Adriana Friedmann).

1 Mestre em Educação pela Universidade de Brasília. Professora da SEEDF. patriciadekaiser@gmail.com
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O epílogo apresentado é referente a um recorte da obra de Adriana Friedman (2020) 
e reflete a intencionalidade desse breve texto que aborda reflexões e pensamentos relaciona-
dos a ideias, conceitos e concepções sobre arte, desenvolvimento infantil e criança. Será um 
desafio, porém convido todos à reflexão, enquanto profissionais da educação, pais e familia-
res, acerca da importância desses conceitos em nossas vidas e, dessa forma, no desenvolvi-
mento de nossas crianças.

Juntos, podemos desvelar 
caminhos de como pensar os en-
trelaçamentos que a arte possibilita 
com a criatividade, com a sensibi-
lidade e com o desenvolvimento 
da criança na escola da primeira 
infância de modo a contribuir no 
diálogo entre concepções de arte, 
desenvolvimento infantil e práticas 
pedagógicas. Vamos lá?

Partirmos do pressuposto 
de que “toda a experiência humana 
é mediada por meio de imagens, 
fala, sons, cores e pela cultura es-
tabelecida na sociedade, a qual 

carrega em si conteúdos históricos, sociais, artísticos e emocionais.” (NUNES, 1991). Trans-
pondo o sentido para a Educação Infantil entende-se que o cotidiano e as vivências infantis 
são permeados por esses elementos, que, se intencionalmente trabalhados e considerados 
nos objetivos de aprendizagens estabelecidos pelo professor, se tornam instrumentos de co-
municação e cultura aliados das práticas pedagógicas. Campolina (2014) trabalha a questão 
da arte nas práticas pedagógicas, afirmando que:

Dentro dos processos educativos, por meio do trabalho criador, a criança de-
senvolve a percepção, a imaginação, a observação, o raciocínio, trabalha com 
os sentimentos e com o respeito às singularidades dentro do coletivo escolar. 
O complexo processo de criação é tensionado por sentimentos e emoções, a 
criança aprende a lidar com seus sentimentos e a organizar-se em sua produção 
artística, produzindo significados e sentidos sobre o ser e o estar no mundo. 
(CAMPOLINA, 2014, p. 173).

No dia a dia da Educação Infantil, o uso da arte é intuitivamente incorporado ao 
trabalho pedagógico, mas é necessário refletir sobre a arte como meio de possibilitar 
experiências estéticas, de identificar e representar a cultura, a criação, a emoção e o de-
senvolvimento da criança enquanto sujeito (PONTES, 2001). Dessa forma, cabe uma pro-
blematização que guia esse texto e suas reflexões: que relações podem ser estabelecidas 
entre a arte e as práticas pedagógicas para a possibilidade do desenvolvimento integral 
da criança no contexto educativo?

Fo
to

 E
sc

ol
a 

C
la

ss
e 

C
AP



45

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

Como fio condutor dessa argumentação 
e das possibilidades de interfaces teóricas e epis-
temológicas, definimos que as concepções aqui 
discutidas estão ancoradas no enfoque da Pers-
pectiva Histórico-Cultural, reconhecendo a criança 
constituída e constituinte nas relações sociais e 
nas narrativas culturais da sociedade e da escola.

Vários autores se debruçam sob o prisma 
teórico da Perspectiva Histórico-Cultural e enfa-
tizam a maneira como a criança se constitui no 
grupo onde desempenha atividades. Essas ativi-
dades são experiências cotidianas vivenciadas no 
mundo real adulto e produzidas no universo lúdico 
infantil, ou seja, a criança se apropria da cultura 
construída historicamente no meio social em que 
está inserida e a reproduz por meio de brincadei-
ras, desenhos, esculturas, músicas e muita ima-
ginação com as outras crianças. (CONH, 2005).

Para Nunes (1991) e Pontes (2001), as 
possibilidades de conexões e inter-relações sobre 
a arte na sociedade e no contexto educacional, res-
pectivamente, se afirmam ao longo da história em expe-
riências humanas  mediadas por meio de imagens, sons, 
fala, formas, cores e pelo conteúdo da cultura estabelecida na sociedade na qual vivemos.

A criança desenvolve sua sensibilidade e imaginação, explora objetos e materiais, cores 
e formas ao realizar, contemplar ou compreender trabalhos artísticos. Ela caracteriza um modo 
único de ordenar e dar sentido às suas próprias experiências e às experiências coletivas.

O elemento fundamental é que, por meio de práticas pedagógicas com arte, é possí-
vel à criança estruturar seu pensamento, vivenciar emoções, criar significados e ser sujeito 
de seu desenvolvimento integral. Vigotski (2009) relata que as experiências e vivências que 
permeiam o mundo infantil são carregadas de processos imaginativos e criativos, os quais se 
tornam fundamentais para o desenvolvimento da criança na primeira infância. Essas experiên-
cias possibilitam o estabelecimento de vínculos muito importantes para o desenvolvimento in-
tegral da criança enquanto sujeito e protagonista dos processos de conhecimento do mundo.

Em outras palavras significa dizer que os processos experienciais vividos pela 
criança, em suas produções simbólico-emocionais, possibilitam o seu processo 
de conhecimento do mundo e de sua constituição enquanto sujeito na sociedade 
em que vive. (KAISER, 2017).

Vislumbra-se que a complexidade e a singularidade das discussões desses autores 
em reconhecer reflexões e experiências investigativas, artísticas e expressivas sobre as te-

O URSO DE TODAS 
AS CORES 

Stephen Michael King 
Brinque-Book

CORES
Milo Locket

Catapulta Junior

EU SOU UM 
ARTISTA

Marta Altés
Ciranda Cultural

VAN GOGH E O
PASSARINHO TÉO
Mércia Maria Leitã
Editora do Brasil
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máticas primeiramente levantadas nesse texto, 
podem possibilitar interlocuções que contribuam 
para pensar em como a criança se desenvolve a 
partir de suas produções simbólico-emocionais 
articuladas às práticas pedagógicas em arte no 
contexto educativo.

Trabalhar a arte, os processos criativos 
e imaginativos, por meio de práticas pedagógi-
cas significativas, dinâmicas e dialógicas, pode 
possibilitar olhares sensíveis, críticos e criati-
vos no contexto escolar. Conhecer os interes-
ses e as singularidades de cada criança dentro 
do processo educativo e cultural facilita o de-
senvolvimento de uma prática pedagógica que 
contribui para que a criança desenvolva ações 
e relações de respeito, igualdade, autonomia e 
criatividade. Isso porque o processo pedagógi-
co está inserido na vida social ativa, é a troca 
de vivências e experiências estéticas, artísticas, 
afetivas, cognitivas e sociais. As relações dialó-
gicas que permeiam o processo educativo e cul-
tural favorecem as possibilidades de produção 
de sentido frente ao vivenciado.

São questões atuais e complexas que 
permitem um pensamento capaz de entender a 
amplitude dos processos humanos e educativos 
numa perspectiva de reflexibilidade e participa-
ção do sujeito. A criança, ao imaginar, criar e se 
expressar, está formalizando seu conhecimen-
to, pensamento, sentimentos e emoções em um 
plano pictórico, visual e, principalmente, emo-
cional, o qual exemplifica a constituição multifa-
cetária dos fatores culturais, sociais, históricos e 
subjetivos da criança enquanto sujeito.

Compreender a criança na sua singula-
ridade é compreender que ela tem um papel na 
constituição das relações sociais e culturais na 
sociedade em que vive, é entender que a intera-
ção entre pares e adultos a constitui e ao mes-
mo tempo é constituída por ela.

Tarsila e o papagaio 
Juvenal 

Mércia Maria Leitão
Editora do Brasil
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Por outro lado, significa 
compreender que o social e o cul-
tural possuem um papel importante 
na identidade da criança para si e 
para os outros, e que a constituição 
de laços e de relações sociais ma-
terializam as circulações de sentido 
na constituição da criança. Enquan-
to sujeito, ela produz um sentido 
próprio ao mundo que a cerca, ou 
seja, ao mesmo tempo em que a 
criança atribui às suas ações – o 
brincar, o desenhar, o apreciar uma 
obra de arte e o imaginar – senti-
dos particulares, na interação com seus pares, ela também é constituída pelas configurações 
de sentido que o grupo, a qual ela pertence, produz por meio da cultura ali estabelecida.

Se por um lado as crianças atribuem significados às brincadeiras, aos objetos, às his-
tórias, aos desenhos e às cores, contribuindo para a materialização de um imaginário social, 
cultural e historicamente constituído sobre a cultura infantil; por outro, as possibilidades de 
manifestação da espontaneidade, da criatividade e da liberdade infantil nascem do universo 
simbólico exclusivo da condição do “ser criança”, caracterizando, assim, a cultura infantil.

Sem a menor intenção de encerrar a discus-
são, convido a todos a retomarem a problematização 
inicial. Lembro que o contexto social e cultural da 
localidade é único, singular e cheio de significados, 
embora todos vivam em um grande coletivo social. 
Que essa questão seja discutida, fomentada, anali-
sada e criticada nos espaços de circulação de senti-
dos: a coordenação pedagógica, a escola, a família 
e a comunidade.

A Missão Artística Francesa trouxe ao Brasil, no iní-
cio do século XIX, um grupo de artistas e artífices 
franceses para dinamizar o panorama das artes e 
introduzir seu estudo no sistema de ensino supe-
rior acadêmico. O grupo convidado pelo governo de 

Dom João VI era liderado por Joachim Le-
breton e acompanhado por dezoito artistas, 

pintores, arquitetos, escultores, gravado-

res, carpinteiros, serralheiros e ferreiros. Taunay, 
Debret e Montigny, entre outros produziram uma 
iconografia histórica admirável das paisagens bra-
sileiras enquanto se criava a Escola de Belas Artes 
do Rio de Janeiro para revisar a tradição barroca 
arraigada na cultura portuguesa e fortalecer o neo-
classicismo, tendência estética que despontava no 
cenário internacional.
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A dança vive na criança: o papel 
do professor no sentir e deixar fluir

Laryssa Mota Guimarães Rocha1

A dança vive na criança. Essa reflexão para, antes de tudo, resgatar que nós – en-
quanto educadores – não iremos introduzir a criança a uma vida dançante, mas sim, através 
de estímulos diversos, provocar essa criança dançante para que, por meio de seus instintos 
mais primitivos – que iniciam ainda no ventre da mãe ao responder com movimentos a voz dos 
próprios pais – retomem esse desejo pelo movimento expressivo.

As crianças, ainda bebês, respondem facilmente a estímulos sonoros de diferentes natu-
rezas, pode ser a voz de familiares, o som do ambiente, as músicas cantadas ou tocadas. Esses 
próprios sons lhes causam prazer. Essas respostas motoras acontecem de forma espontânea.

Acontece que, conforme a criança vai crescendo, a espontaneidade entre som e movi-
mento vai se perdendo a depender das influências do meio em que a criança vive. Geralmen-
te, em meio a nossa sociedade cada vez mais acelerada, os pais – os primeiros a poderem 
desenvolver esses estímulos dançantes na criança – estão muito ocupados ou não reconhe-
cem a importância desse tipo de atividade para a sua formação.

Então, vem a escola na vida dos pequenos – fase de muitas ex-
pectativas e novidades – porém, muitas vezes, por não ter de-

senvolvido uma cultura escolar dançante, acaba por se ver 
limitada nesse sentido.

Apesar disso, as escolas vêm avançando 
na inserção da dança como um conteúdo neces-

sário na vida da criança. Com isso, temos res-
significado o sentido da dança na sua forma-
ção desde a introdução na vida escolar. Assim, 
para reconhecer a importância da dança no 
desenvolvimento das crianças, precisamos re-
pensar a prática educacional dessa expressão 
artística na Educação Infantil, enquanto lingua-
gem estruturante imersa nos campos de experi-

ências. Ou seja, a dança como uma experiência 
fundamental para que a criança alcance sua for-

mação de maneira ampla e olhe para a sociedade de 
maneira crítica e consciente a partir da compreen-
são do próprio corpo e do seu ser no mundo.

1 Doutoranda em Educação Física Escolar pela Universidade de Brasília. 
Professora de Dança e Educação Física - UnB.
laryssamota@gmail.comVa
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Começar por repensar a preparação dos planejamentos pedagógicos de maneira a 
fomentar o estímulo a atividades que favoreçam o corpo e o movimento é uma iniciativa impor-
tante para que nós, professores, ampliemos as possibilidades expressivas da criança. A dança 
exerce um importante papel quando inserida no planejamento mediante uma intencionalidade 
de educar. Enquanto educadores, sabemos que a criança busca conhecimento de si mesma 
e daquilo que a rodeia a partir da mobilidade, do seu agir no mundo. É a partir do tocar, do 
experimentar, do explorar que a criança conhece o mundo. Assim, o movimento por si carac-
teriza-se como uma de suas principais linguagens que, com a mediação do professor, com as 
potencialidades motoras, afetivas e sociais unidas ao cognitivo, trabalham o desenvolvimento 
da inteligência, mental, corporal e emocional.

Essa visão integradora se afirma sobre recentes pesquisas feitas pelos neu-
rocientistas que estudam as relações entre o desenvolvimento da Inteligência, 
os sentimentos e desenvolvimento corporal, desafiando a visão tradicional que 
separa corpo e mente, razão e emoção. (PCN - Artes V. 6, p. 67).

A visão dicotômica, que separava o trabalho pedagógico em momentos voltados ao 
corpo e em momentos voltados à mente, vem sendo superada. Isso pode ser reconhecido em 
nossos currículos, mas, para além de superar a teoria, precisamos mudar nossa mentalidade 
no planejamento das práticas pedagógicas.

A dança é uma atividade que envolve ritmo, expressão, conexão consigo, conexão 
com o outro, movimento, interação. Por isso, consideramos um avanço o fato de ela ter sido 
validada em documentos educacionais oficiais, como a LDBEN (Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e a BNCC (Base Nacio-
nal Comum Curricular), que direcionam os currículos em âmbito regional, como o Currículo 
em Movimento do DF, e por escolas nos Projetos Político Pedagógicos. Mesmo que a dança 
ainda não tenha um campo disciplinar próprio nesses documentos, ela se encontra incluída 
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entre conteúdos de arte 
e educação física; e na 
Educação Infantil, nos 
campos de experiências.

Nos PCN de 
1997, entre os três blo-
cos de conteúdo de edu-
cação física, um deles foi 
dedicado às “atividades 
rítmicas e expressivas”, 
que trata de “danças e 
brincadeiras cantadas”, 
sendo complementar ao 
bloco de conteúdo “Dan-
ça” presente nos PCN 
de arte, como retrata o 
documento. Citaremos 
também, um documento 
mais recente, criado a 
partir da LDB, que veio 
para nortear os currículos 
das Unidades Federati-

vas: a Base Nacional Curricular Comum, BNCC (2017).  Entre os “Direitos de Aprendizagem e 
o Desenvolvimento na Educação Infantil”, poderíamos utilizar-nos da dança como ferramenta 
pedagógica para o desdobramento dos tópicos: Conviver; Brincar; Participar; Explorar, Ex-
pressar-se, Conhecer-se. Porém, vamos focar em dois: Explorar e Expressar-se:

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na 
escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas 
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emo-
ções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, 
por meio de diferentes linguagens. (BRASIL, 2017, p. 38).

Esses dois tópicos refletem sobre as possibilidades de descobertas e os caminhos 
variados para esse alcance, no que tange à essência do dançar e predispõe um rico espaço 
de trabalho para o despertar das crianças dançantes. Contudo, antes de iniciar esse trabalho, 
o ideal é que os educadores consigam compreender que seu papel nos espaços nos espaços 
nos quais a linguagem dança será desenvolvida, não se restringe apenas a professores que 
possuem essa afinidade, pelo contrário. Esse processo construtivo de resgatar a dança nas 
crianças e estimulá-las a níveis de liberdade maior entre o corpo e os movimentos expressivos 
também pode ser desfrutado pelos professores. Dessa maneira, haverá trocas pedagógicas, 
pois, como dizem: “quem ensina aprende duas vezes”.

Fo
to

 d
e 

M
ar

ia
na

 A
lm

ad
a



51

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

Assim, partindo para conceitos práticos, 
eu não preciso ser um professor dançarino para en-
sinar a dançar, mas preciso saber recorrer às ferra-
mentas certas. E quais seriam essas ferramentas? 
Partiremos do que já temos construído, as músi-
cas e dinâmicas que já fazem parte das jornadas 
de experiência na Educação Infantil, só que com a 
intencionalidade pedagógica do dançar.

Inicialmente, junto com a turma, o pro-
fessor pode construir coreografias para que as 
crianças aumentem seu repertório criativo e pas-
sem a se sentir à vontade para suas criações. 
Movimentações simples – como o bater de pal-
mas sincronizado, o mover de cabeça para um 
lado e para o outro, o desce e sobe agachando 
e levantando ao som de cantigas de roda são 
exemplos de como introduzi-los à dança.

Em nossos dias, somos bombardeados 
pelas redes sociais e mídias em geral, e a lin-
guagem da dança tem sido muito valorizada. To-
davia, de certa forma, as crianças já estão con-
dicionadas a movimentos específicos criados e 
reproduzidos pela cultura de massa. Essa reali-
dade não pode ser ignorada e, por muitas vezes, 
o nosso olhar de uma pedagogia tradicional deixa 
de atender às novas expectativas pedagógicas.

Precisamos aprender a canalizar es-
ses aprendizados externos, aproveitando a de-
senvoltura e a forma com que as crianças se 
sentem à vontade diante de certos sons. É im-
portante acrescentar novas possibilidades de 
movimentos de modo que elas mesmas propo-
nham movimentações novas.

A ideia é que, com a dança, os estí-
mulos e a valorização do que já faz parte do 
repertório motor dessas crianças, possamos 
ressignificar o dançar, para que construam sua 
autonomia não apenas na criação, mas também 
desenvolvam determinada consciência corporal 
que influenciará em sua formação para a vida.

QUE DANÇA É 
ESSA?

Fernanda de Souza 
Almeida

Summus Editorial

DE RODA EM RODA
Teca Alencar de Brito

Editora Peirópolis

CACHORROS NÃO 
DANÇAM BALÉ 

Anna Kemp e Sara 
Ogilvie 

Paz & Terra

DANÇANDO NO 
ESPELHO

Edna Ande e Sueli 
Lemos 
Edebê

ANA, GUTO E O 
GATO DANÇARINO

Stephen Michael King 
Brinque-Book

INTERAÇÕES: 
CRIANÇAS, DANÇA 

E ESCOLA
Isabel A. Marques

Josca Ailine Baroukh 



52

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

É fundamental uma educação que busque os sentidos e significados do corpo enquan-
to ser histórico que carrega consigo a necessidade do movimento. Movimentos que ampliam 
sua cultura corporal para a conscientização e expressão da cultura. Em razão disso, é impor-
tante que os professores tragam reflexões a partir dos movimentos apresentados e busquem 
compreender, junto às crianças, o significado daquele mover. Mover que pode ser uma mera 
reprodução de uma coreografia pronta, mas, também, pode representar outros momentos 
da vida da criança ou até 
mesmo anseios de algo 
que desejam alcançar. 
Muitas são as possibi-
lidades. Nosso papel é 
sermos sensíveis ao sen-
tir dessas crianças ao se 
expressarem. É permitir 
que flua, para que essas 
crianças alcancem níveis 
cada vez mais elevados 
de autoconhecimento e 
consciência corporal.

Percebemos a 
necessidade de uma 
educação que priorize a 
corporeidade, principal-
mente nesta fase tão significativa para o desenvolvimento como é a Educação Infantil. É 
necessário trazer à consciência da criança que somos o nosso corpo e não apenas que 
temos um corpo; que a forma como este corpo se comporta, como se expressa, como se 
relaciona é o que a representa diante do mundo. Representatividade na qual a dança é 
elemento primordial para a ativação dessa sensibilidade que leva o ser humano a com-
preender potencialidades deste corpo.

Trago parte de uma conversa da professora Maria Fux com uma criança dançante sur-
da, chamada Maria Fernanda, que lhe perguntou: “O movimento tem som?”; e ela respondeu: 
“O movimento tem vida!” (FUX, 1996, p.15). E seguiu a exemplificar diferentes formas de se 
perceber o ritmo, “Nós nos unimos e extraímos sons do corpo, que se convertem em voz. Eu 
a escuto e ela o sente”, se referindo à forma que auxiliou Maria Fernanda a compreender o 
ritmo (FUX, 1996, p.16).

Finalizo estas reflexões ressaltando o papel do professor de propor práticas peda-
gógicas de dança que ativem o sentir da criança e que, neste mesmo momento, encon-
trem espaço para deixar fluir sua inteligência criativa, emocional e cognitiva, por meio de 
movimentos expressivos ritmados, independentemente de música, compreendendo que 
existe um ritmo maior que rege a dança, passível de ser praticada e vivida por qualquer 
criança, pois a dança vive na criança.
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Vamos brincar de circo?
Andrea Cardoso Batista1

Leda Carneiro Aguiar2

Márcia Helena Lopes Pereira3

Regina Lúcia Pereira Delgado4

Teresinha Rodrigues da Silva5

A arte e a alegria estão presentes no dia a dia no mundo mágico do circo. Vivencian-
do a arte circense nas práticas pedagógicas, a criança tem a oportunidade de ser criança, 
de compartilhar situações, realizar experiências, desenvolver autonomia, expressividade e 
criatividade.

Prodócimo, et. al. (2010) relata que o interesse pelo circo tem se ampliado em diferen-
tes áreas da nossa sociedade, tanto como recreação e lazer, como em ambientes pedagógi-
cos nas escolas. O circo faz parte da cultura artística e lúdica de muitas sociedades, mas sua 
prática ficava restrita, em muitos casos, às famílias tradicionais circenses, sem muito acesso 
ao público geral.

Ao se tratar do circo em um ambiente educativo, deve-se estar atento, pois este dife-
re  muito de um picadeiro. Por esse fato, a palavra circo é substituída pelo termo “atividades 
circenses” (DUPRAT e BORTOLETO, 2007), buscando adequar as modalidades e possibilida-
des circenses a uma pedagogia inerente ao universo educacional.

1 Mestre em Fitotecnia pela Universidade de Brasília. Professora de Educação Básica da SEEDF. andcbat@gmail.com
2   Licenciada em Letras - Português pela Universidade Católica de Brasília. Professora de Educação Básica da SEEDF.
leda.aguiar@edu.se.df.gov.br
3 Licenciada em Letras - Português pela Universidade Estadual do Piauí. Professora de Educação Básica da SEEDF.
marcia.helena@edu.se.df.gov.br
4 Especialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Cândido Mendes.   Gerente de Atenção às Instituições Educacionais Par-
ceiras. delregina@hotmail.com
5 Graduada em Economia Doméstica. Professora de Educação Básica da SEEDF. anin0607@gmail.com
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O universo do circo é um contexto rico 
que permite inúmeras possibilidades de apren-
dizagens, pois permite ao professor diversas 
formas de aguçar o imaginário das crianças, 
levando-as a expressar suas ideias, sentimen-
tos, necessidades e desejos, contribuindo para 
o seu processo de desenvolvimento.

Para a criança que inicia a aprendiza-
gem das artes circenses, unir a proposta com 
o faz de conta pode ser um recurso pedagógi-
co relevante. Transformar a sala de referência 
e outros ambientes em espaços lúdicos facilita 
à criança experimentar, sentir-se mais segura 
para tentar e entregar-se ao objeto.

Atividades circenses podem ser ela-
boradas envolvendo situação de cooperação, 
trabalho em equipe, favorecendo a integração 
entre o grupo, promovendo o desenvolvimento 
social.

A prática circense contribui para o desen-
volvimento integral da criança, possibilitando expe-

riências diversificadas que aliam os componentes cog-
nitivo, emocional e motor. Além disso, permite estimular os 

aspectos sociais, representados pelo circo, tendo como base o brincar de forma lúdica e 
imaginária. A prática também incentiva a criatividade ao promover experiências significativas 
para a aprendizagem.

Estudos demonstram a importância das brincadeiras mediadas pelas atividades cir-
censes. Elas valorizam as ações lúdicas e espontâneas da criança, em especial, na Educação 
Infantil em que o brincar é amplamente valorizado e entendido como essencial para o desen-
volvimento das crianças pequenas. Nesta etapa da Educação Básica, as experiências vividas 
devem proporcionar o contato com variadas práticas culturais que motivam diferentes formas 
de expressão (GARANHANI, 2009).

Vasques, et al (2016) propuseram o desenvolvimento da temática circense, em meio 
às experiências na Educação Infantil e relataram a riqueza do circo enquanto constituinte de 
uma cultura própria, de possibilidades de experimentações diversas e de boa aceitação das 
crianças frente a este conteúdo.

Aproveitando todo esse mundo mágico do circo, o professor pode conduzir atividades 
pedagógicas que possibilitem despertar nas novas gerações o gosto pela arte circense, consi-
derando os valores atribuídos a elas, mergulhando no mundo da imaginação e fantasia.

CIRCO MUSICAL
Elisa Maria Cordeiro 
e Rafaela Zandonai 

Buchele
Autores Catarinenses

1, 2, 3 CIRCO
Guido Van Genechten

Positivo

TODO MUNDO VAI 
AO CIRCO 
Gilles Eduar

Companhia das 
Letrinhas

O CIRCO 
Ivan Zigg e Marcello 

Araujo
Nova Fronteira
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Campos de experiência e as atividades circenses na prática
Interações com a natureza e a sociedade
(O Eu, o outro e nós) Traços, Sons, Cores e Formas

• Participação na celebração de datas 
comemorativas, desde que associadas à história 
e às tradições, e discutidos os motivos pelos 
quais são comemoradas.
• Vivência de atitudes de colaboração, 
solidariedade e respeito, identificando aos 
poucos semelhanças, diferenças e diversidade 
em seus grupos.
• Reconhecimento das diferentes profissões 
existentes e sua importância para a sociedade.

• Atividades com música usada como fundo 
para a formação do repertório de memória e 
estimulação ao trabalho corporal livre.
• Observação e contato com artistas e suas 
obras, com ênfase na cultura nacional.
• Realização de atividades explorando os 
movimentos corporais (danças e gestos).

O Eu, o Outro e Nós Corpos, Gestos e Movimentos
• Reconhecer as diferenças culturais, 
estabelecendo relações de aprendizagem 
mútua, respeito e igualdade social.
• Conhecimento das diversas manifestações 
culturais, do seu grupo de origem e de outros 
grupos, demonstrando atitudes de interesse, 
de respeito e de participação, valorizando a 
diversidade.
• Respeito à diversidade e desenvolvimento de 
atitudes de ajuda e colaboração.
• Reconhecimento das diferentes profissões 
existentes e sua importância para a sociedade.
• Perceber e experimentar as possibilidades do 
próprio corpo, de movimentos e expressões.

• Interação com outras crianças por meio do 
movimento.
• Percepção de seus limites e potencialidades 
corporais.
• Confecção de brinquedos com materiais 
alternativos.
• Desenvolvimento da coordenação motora global 
por meio de atividades exploratórias de espaços 
estruturados com diferentes implementos - corda, 
bolas, barbante entre outros.
• Desenvolvimento das habilidades de 
manipulação por  meio de brincadeiras como 
segurar, lançar, receber, jogar.
• Participação em brincadeiras para que o 
equilíbrio corporal seja desenvolvido (andar 
sobre uma corda).

Linguagem oral e escrita (Escuta, fala, 
pensamento e imaginação)

Linguagem matemática (Espaço, tempos, 
quantidades, relações e transformações)

• Relato de experiências vividas.
• Ampliação e adequação progressiva do 
vocabulário.
• Reconhecimento do próprio nome e do nome 
dos colegas.
• Conhecimento do alfabeto, de forma paulatina 
associando-o a palavras familiares.
• Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita, de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão.

• Realização de contagem oral em situações 
diversas.
• Desenvolvimento de noções simples de 
estimativa e de cálculos mentais elementares.
• Identificação de figuras geométricas.
• Percepção, identificação e nomeação das cores 
nos objetos.
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Atividades pautadas nos eixos estruturantes: Educar e Cuidar, 
Brincar e Interagir

1. Roda de conversa

Iniciar a atividade conversando com 
as crianças sobre o que elas sabem sobre cir-
co. Pergunte se já foram a um circo, se gosta-
ram e do que mais gostaram.

“Hoje tem espetáculo? Tem, sim se-
nhor! Hoje tem marmelada? Tem, sim senhor! 
E tem também palhaços, malabaristas, equi-
libristas, domadores, ilusionistas, trapezistas, 
globistas”. A partir deste ponto, começar a 
conversar sobre o circo e pedir para as crian-
ças relatarem suas experiências.

Mostrar imagens de profissionais 
que trabalham no circo para reconhecimen-
to, em seguida montar um mural colocan-
do a imagem e o nome da profissão. Essa 
atividade oportuniza às crianças que não 

foram ao circo conhecer alguns elementos que compõem um espetáculo.

2. Trabalhando o equilíbrio

Equilibrista 1 Equilibrista 2 Material Material
Desenhe traços diferenciados 

no chão: retos, ondulados, 
curvas, círculos e proponha que 
as crianças brinquem de andar 
em cima do risco, em diferentes 
posições, como: na ponta dos 

pés, com os calcanhares, com as 
mãos na cabeça, com as mãos 
na cintura, segurando um copo 

d’água, entre outros, sem sair de 
cima dos riscos.

Desenhe uma linha no chão 
com fita crepe, dê a cada 

criança um objeto para que 
equilibrem sobre a cabeça. Elas 
terão que andar com um pé na 
frente do outro sem deixar cair 
o objeto. Essa também é uma 
atividade que contribui para 
o desenvolvimento motor e 

fortalece o senso de equilíbrio.

Fita crepe Corda, fita larga 
transparente, fita 
crepe, imagem 
de malabarista.

3. Exercício rítmico

A Bailarina Material
Conforme a professora lê o texto, as crianças 
devem executar os movimentos citados. Em 
seguida, colocar uma música para que as 

crianças dancem, ritmicamente, livremente.

Aparelho de som, música (piruetas - Chico 
Buarque), texto em papel pardo e pincel.
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4. Malabarismo

As crianças sentadas no chão em círculo, a professora distribui bolinhas 
e apresenta a dinâmica: jogar a bolinha para o alto e tentar pegá-la; 

jogar a bolinha de uma mão para outra; jogar para o alto, bater palmas 
uma vez e pegar a bolinha.

Material
Bolas, papel crepom, fita 
crepe e sobra de papel.

5. Perna de pau

Faça suas próprias pernas de pau 
usando latas de metal, do tamanho das de lei-
te em pó. Faça dois furos em ambos os lados 
de cada lata, perto do fundo. Meça o barbante 
para que o seu tamanho seja apropriado para 
a faixa etária. Enfie uma extremidade da corda 
em cada buraco e amarre pelo lado de dentro. 
Para andar com as pernas de pau, as crianças 
devem subir nas latas, segurando o barbante 
em suas mãos. Não é fácil, mas essa atividade 
ajuda no desenvolvimento motor das crianças.

6. Circuito

A proposta é colocar um colchão no 
chão, treinar cambalhotas com a ajuda da 
professora; colocar bambolês espalhados e 
brincar de pular dentro e fora, alternando; 
colocar bancos ou cadeiras e brincar de su-
bir e descer; brincar de pular com um pé só, 
plantar bananeiras, virar estrelas (de acordo 
com a faixa etária); brincar de equilibrar ob-
jetos leves em cima de varetas.

7. Poema e interpretação

Ler o poema e interpretá-lo com as crianças, procurando perceber o que compreen-
deram e estimular o relato de conhecimentos sobre o tema.

Ampliar o vocabulário das crianças a partir das palavras ainda desconhecidas; imitar 
o palhaço desenvolvendo expressão corporal, facial e teatral; desenhar o palhaço, nomeá-lo 
e elaborar um texto coletivo a partir da vivência proposta; colocar uma melodia no poema e 
cantá-la, dramatizando com as crianças.

Oh! Gente Alegre!
Ninguém enjoa
Ver o palhaço?
Que coisa boa.

Ele corre,
Cambalhota,

Pula e grita, ri e chora
Quando conta anedota

A boca é grande
E vermelhinha,

A cara é branca,
Que nem farinha
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As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem se apoiar nos direitos 
de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se conhecer. Todos eles emergem dos 
princípios éticos, estéticos e políticos expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16), que de-
vem pautar as propostas pedagógicas para a Educação Infantil.

Aprender sobre o universo circense é muito mais do que aprender a jogar bolinhas, 
equilibrar-se ou divertir-se. Além de representar a fantasia, o imaginário infantil e a diversão, 
os saberes circenses apresentam-se como um importante elemento pedagógico, não apenas 
para as questões corporais, mas também para as históricas sociais.

As crianças permanecem envolvidas com o lúdico, por meio do desenvolvimento da 
expressão corporal, do conhecimento sobre o corpo com jogos, das brincadeiras e atividades.

As linguagens artísticas desenvolvidas com as atividades circenses possibilitam às crian-
ças oportunidade de expressar seus sentimentos, ter novas experiências e exercitar a sua auto-
nomia, momento em que elas percebem que são seres capazes de realizar atividades artísticas 
e de produzir uma cultura, fazendo com que possam acreditar em si mesmas e em seu potencial.

No dia 27 de março é comemorado o dia do circo. 
A data é uma homenagem ao palhaço Abelardo 
Silva, conhecido como Piolim, que nasceu nesse 
dia. Piolim era filho de circenses e iniciou sua car-
reira com contorcionismos e acrobacias
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Dedoches e fantoches na 
Educação Infantil: um olhar 

pedagógico
Luciana Alves de Oliveira1

Abordar a experiência do teatro com bone-
cos na Educação Infantil é acreditar na potência 
da ludicidade para o desenvolvimento de crianças 
nesta fase. Ferreira e Falkembach (2012) afirmam 
(...) De acordo com as autoras, “o teatro é uma lin-
-guagem que envolve diversas linguagens” (p.13.

Fischer (2003) pressupõe que a vivência 
com as artes é extremamente importante para o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças 
tanto dentro das escolas quanto fora delas. O teatro, as 

brincadeiras e os jogos contribuem na construção cogni-
tiva do ser humano e permitem ao indivíduo desenvolver di-

ferentes concepções a partir de suas experiências. Incentivar a 
criatividade da criança desde 

cedo é papel da escola da in-
fância e, para tanto, é necessário 

proporcionar o contato dos peque-
nos com recursos pedagógicos que de-

senvolvam a oralidade, a expressão, o dinamismo 
e a criatividade.

Ostrower (1987) destaca que o estabelecimento 
das relações lúdicas na Educação Infantil acontece por 
meio da interação com objetos e pessoas de modo a pos-
sibilitar o estabelecimento de relações entre percepção, 
sensibilidade, consciência e compreensão.

A percepção delimita o que somos ca-
pazes de sentir e compreender, por-
quanto corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria uma barreira 
entre o que percebemos e o que não percebemos. Articula o mundo que nos 
atinge, o mundo que chegamos a conhecer e dentro do qual nós nos conhece-
mos. Articula o nosso ser dentro do não ser. (OSTROWER, 1987. p.13).

1  Mestra em Artes pela Universidade de Brasília. Docente no SENAC- DF. lucianaoliveira.ead@gmail.com
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Barbosa (1998) reitera esse entendimento e sintetiza que a arte, e em especial o tea-
tro, possui o papel modificador da sociedade, complementando o sentido do ensino e apren-
dizagem por meio do teatro de bonecos.

Através das artes é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreen-
der a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo 
analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar 
a realidade que foi analisada (BARBOSA, 1998. p. 16).

De acordo com Kishimoto (2011), 
as brincadeiras oferecem às crianças opor-
tunidades de explorar e aprender com suas 
ações. A riqueza do faz de conta e da con-
tação de histórias são práticas comuns nas 
instituições que atendem Educação Infantil 
e sua significância em resultados é notória. 
O professor, ao fazer uso de técnicas tea-
trais em sua prática pedagógica, incentiva o 
uso dos sentidos da criança, olfato, percep-
ção, audição e tato, de forma a correlacio-
nar o brincar e os atos de criação presentes no processo cênico.

A contação de histórias mediada por recursos pedagógicos como fantoches e dedo-
ches engrandece a prática pedagógica do professor e possibilita às crianças uma maior com-
preensão e interação com as narrativas.

A criança vê nos objetos utilizados na contação de histórias, como nos brinquedos, 
por exemplo, um meio de interação e pertencimento. As vivências ligadas à arte teatral na 
Educação Infantil são significativas para o alcance de diferentes objetivos de aprendizagem 
presentes no Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil.

Os jogos teatrais podem ser utilizados por meio das brincadeiras e canções infantis 
como recurso pedagógico de modo a propiciar às crianças o desenvolvimento integral em 
seus aspectos físico, psicológico e intelectual, conforme determina o artigo 29 da LDB, como 
finalidade da Educação Infantil. Nesses aspectos abarca-se a importância da atividade cêni-

ca em questões que envolvam a cooperação e 
as interações entre a criança e os adultos e a 
criança e seus pares.

O uso de bonecos nas apresentações 
teatrais e encenações na escola da infância 
aproxima os professores das crianças, estrei-
tando os vínculos afetivos entre as pessoas e 
entre as pessoas e a arte. A interação com os 
bonecos possibilita aos professores e crianças 
a criação de narrativas originais e recriação 
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de histórias lidas e ouvidas, além de exercícios 
narrativos com textos prontos específicos para 
esta tipologia de teatro.

Para Santos (2004), os fantoches nos 
carregam ao mundo da imaginação e do faz de 
conta. As vivências com fantoches são enten-
didas como uma experiência capaz de ampliar 
a capacidade de percepção e criatividade das 
crianças, pois por meio delas, poderão interpre-
tar artística e esteticamente seus saberes, pen-
samentos e sentimentos.

As potencialidades das brincadeiras 
teatrais com fantoches e dedoches permitem, 
também, o desenvolvimento da expressão oral, 
capacidade motora, concentração e atenção. 
Ao contrário do que afirma o senso comum, o 
teatro na educação infantil não serve somente 
para entreter. As crianças aprendem e se de-
senvolvem, constroem sua identidade e autono-
mia brincando com bonecos em jogos teatrais.

O trabalho pedagógico com brincadei-
ras de teatro com fantoches, livres ou dirigidas, 
abarca todos os campos de experiência e ofe-
rece como resultado a pluralidade de formas de 
expressão. Aprender brincando com os jogos 
teatrais proporciona às crianças ver e sentir o 
real e o imaginário em um mesmo momento, 
tornando-se um instrumento indispensável ao 
trabalho pedagógico na escola da infância.

E afinal, não é essa uma das funções 
da arte?
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Música, som, arte e diversidade
Andréia Pereira de Araújo Martinez1

O milagre da vida! Do encontro do óvulo com o espermatozóide, origina-se uma única 
célula. A partir desse momento, o “filhote humano” começa a se constituir em meio a múltiplas 
transformações. Do zigoto, a divisão e a multiplicação das células. Do embrião, com seu sis-
tema circulatório rudimentar, o coração começa a bater, e o crescimento é acelerado. O siste-
ma nervoso está em pleno desenvolvimento. “Rosto, pescoço, dedos das mãos e dedos dos 
pés têm perfis mais desenvolvidos e o embrião começa a assumir aparência mais humana” 
(GALLAHUE, OZMUN, 2003, p. 157). “O sentido mais intimamente associado à pele, o tato, é 
o primeiro a desenvolver-se no embrião humano. (...) Nesse estágio de seu desenvolvimento, 
o embrião ainda não tem olhos ou orelhas. Contudo, sua pele já está altamente desenvolvida” 
(MONTAGU, 1988, p. 22). No período embrionário, todas as estruturas que constituirão o re-
cém-nascido, são “desenhadas” (FONSECA, 1998).

A partir da nona semana de gestação, inicia-se o período fetal. No terceiro mês, o 
feto cresce rapidamente, as cordas vocais aparecem, “o feto abre e fecha a boca, engole” 
(GALLAHUE; OZMUN, 2003, p. 157). Ainda nesse mês, o feto pode realizar uma multiplicida-
de de padrões de comportamentos, movimentos motores espontâneos, dentro do ambiente 
líquido (FONSECA, 1998). A partir da vigésima semana de gestação, o feto é capaz de realizar 
respostas motoras reflexas a estímulos auditivos e visuais, podendo discriminar a voz mater-
na, entre outros movimentos e percepções.

Toda essa compreensão da riqueza de deta-
lhes da constituição da vida intrauterina é um fenôme-
no recente, a partir dos anos de 1970, com o advento 
do ultrassom, que permitiu acesso a uma perspectiva 
do útero de uma forma mais apurada. Esses avanços 
romperam entendimentos que consideravam as fun-
ções sensoriais como que praticamente adormecidas, 
senão completamente inexistentes.

O “filhote humano” inicia sua trajetória no ven-
tre materno, em meio a múltiplas transformações natu-
rais que, aos poucos, vão se fundindo na imersão com 
a cultura. Essa dinâmica de acontecimentos e abun-
dância de eventos sensoriais e motores vão compor 
um histórico de experiências. Da vida intrauterina para 
o mundo exterior, dando continuidade ao desenvolvi-
mento humano, no encontro com os demais seres da 
mesma espécie.

1 Doutora em educação pela Universidade de Brasília. Professora de Educação 
Básica - SEEDF. andreiamartinez4@gmail.comVa
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A batida do coração, a circulação sanguínea, o sistema nervoso, o cérebro, a formação 
do corpo revestido pela pele, a formação das cordas vocais, a boca, orelhas, olhos, a escuta, 
os movimentos, percepções, entre outros acontecimentos que vão constituindo o ser humano 
no ventre materno, e ao romper esse espaço, essa constituição tem continuidade de diversas 
maneiras, contribuindo para o processo de desenvolvimento da musicalidade humana.

Começamos essa escrita destacando todo o processo de desenvolvimento intrauteri-
no, repleto de sensações, sentidos, percepções e movimentos, envolvendo o tocar, o ouvir, o 
sentir, entre outros, destacando que há poucas décadas, esse acontecimento era considerado 
inexistente, e com os avanços científicos e tecnológicos, essa visão mudou. Outro entendi-
mento que também está em processo de mudança, é a forma como a criança é compreendida. 
Se antes era vista como um vir a ser, destacando o que não tinha ou não sabia, hoje se enfa-
tiza a potencialidade dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, como elucida 
as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 
5/2009), em seu Artigo 4º, ao definir

a criança como sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e prá-
ticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e cons-
trói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Nesse sentido, desde a mais tenra infância, pensando na ação educativo-musical, 
a professora ou professor precisa perceber o potencial de cada criança, considerando suas 
possibilidades musicais, e compreendendo que cada uma já traz consigo um manancial de 
experiências que envolve o tocar, o ouvir, o sentir e o expressar (das mais diversas formas).

Essas experiências precisam ser consideradas e respeitadas, pois tratam da história, 
identidade e constituição de cada criança. Além disso, a escola das infâncias precisa ser um 
espaço de ampliação de saberes e conhecimentos, envolvendo também, a atividade musical.

Nessas poucas linhas, alguns aspectos se destacam e precisam ser constantemen-
te alvo de reflexões, discussões e de um repensar da prática pedagógica nas escolas de 
Educação Infantil: a criança compreendida como ser de possibilidades desde seus primeiros 
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dias de vida; a atividade musical como conhe-
cimento humano histórico-cultural; o respeito a 
identidade musical de cada criança e família; e 
a ação educativo-musical no contexto da escola 
das infâncias.

O primeiro aspecto, já iniciado, desta-
ca a importância de perceber a criança como 
sujeito histórico e de direitos, que está em ple-
no processo de desenvolvimento, curiosa para 
aprender a cada dia sobre tudo o que compõe 
o mundo existente. E nesse sentido, se faz ne-
cessário pensar em um ambiente educativo que 
promova a escuta atenta e sensível à criança 
em suas mais diversas formas de expressão, 
envolvendo os bebês, crianças bem pequenas 
e crianças pequenas. Um ambiente que se or-
ganiza de forma,  e de fato, considerar os seis 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento da 
criança: conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se; de forma a contribuir 
com sua constituição ética, política e estética, 
nas mais diversas vivências da vida humana.

O segundo aspecto a ser destacado 
pela relação direta com o título desse texto “Mú-
sica, som, arte e diversidade”, trata da compre-
ensão da música como uma atividade humana, 
que extrapola a ordem biológica. Como tal, não 
pode ser enquadrada como algo “pertencente a 
poucos, o que fortalece a propagação da ideo-
logia do “dom”, do preconceito entre as diferen-
tes possibilidades humanas e, também, a ideia 
de uma educação que limita o desenvolvimento 
musical, já na primeira infância, deixando mar-
cas desse rótulo por toda a vida” (MARTINEZ e 
PEDERIVA, 2020, p. 22). A crença no mito do 
dom musical, de poucos e para poucos, acaba 
por provocar um distanciamento entre os seres 
humanos e a música, gerando a descrença das 
possibilidades musicais e, assim, a exclusão 
dessa atividade do alcance de grande parte de 
pessoas (PEDERIVA e TUNES, 2013, p. 18).
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Em relação ao contexto da Educação Infantil, isso é muito preocupante, pois a própria 
professora ou professor, por não ter uma formação musical específica, passa a acreditar em 
sua “incapacidade” de compartilhar saberes e experiências musicais com as crianças, privan-
do-as de desenvolver esse conhecimento humano.

A música é uma atividade humana que surgiu no processo de desenvolvimento da 
humanidade ao longo da história, a partir da observação, da contemplação, da percepção, da 
experimentação, em diferentes contextos, de forma individual e coletiva.

A música está presente na vida humana de diversas formas e nos mais diversos gru-
pos sociais. A música é arte, e nas palavras de Vigotski (1999, p. 315), “a arte é o social em 
nós”. O autor complementa, “a arte é a mais importante concentração de todos os processos 
biológicos e sociais do indivíduo na sociedade, que é um meio de equilibrar o homem com o 
mundo nos momentos mais críticos e responsáveis da vida” (VIGOTSKI, 1999, p. 328).

Martinez e Pederiva (2020, p. 99 e 100) esclarecem:
A vivência da musicalidade, por meio da atividade musical, promove no ser hu-
mano a consciência sobre suas próprias emoções que, ao contrário da fala hu-
mana, que generaliza o mundo, a musicalidade particulariza as emoções viven-
ciadas pelo ser humano (PEDERIVA e TUNES, 2013). Lembrando que vivência 
é a relação que temos com o mundo de modo particular e singular. Cada pessoa 
tem uma vivência única de sua própria musicalidade.

A música sendo arte, ressalta a unidade pessoa-meio e a unidade afeto-intelecto, per-
mitindo que o ser humano seja afetado e vivencie suas emoções na relação com o outro, com 
a cultura, e em meio a seu processo de internalização sonoro-musical.

Como elucidado anteriormente, o feto, desde a vigésima semana de gestação, é ca-
paz de perceber os sons internos do corpo de sua genitora e os sons externos e é capaz de 
responder a esses estímulos realizando diversos movimentos. O feto é capaz de distinguir a 
voz materna, mesmo em meio a outros sons.

Ao nascer, o bebê se depara com uma enormi-
dade de sons das vozes humanas, da natureza e do 
meio social e cultural em que vive. O bebê produz sons 
com seu próprio corpo, e aos poucos, começa a regu-
lar esses sons. Conforme a criança cresce, os sons se 
multiplicam e sua relação com essa sonoridade é viven-
ciada das mais diversas formas.

O contexto da Educação Infantil precisa privile-
giar os momentos de escuta. Escuta de si, do outro, do 
coletivo, da natureza, do meio social e cultural. Contem-
plar esses sons, perceber os sons, identificá-los, criar 
sons, organizá-los, expressá-los com a boca e demais 
partes do corpo, com objetos musicais convencionais ou 
qualquer outro tipo de material que possa emitir som. Fo
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Pode, também, pesquisar entre as 
crianças e seus familiares as músicas que 
costumam ouvir, as sensações vivenciadas 
em meio a essa escuta, as memórias a per-
meiam essa escuta, realizando momentos de 
cantá-las, de tocá-las, criando grupos mu-
sicais com as crianças, em que elas podem 
imaginar que são artistas e apresentando 
umas para as outras.

É importante destacar que a atividade 
musical não precisa fazer parte da escola da 
infância apenas quando se deseja ensaiar com 
as crianças para que elas realizem alguma 
apresentação para a comunidade escolar em 
datas específicas. É preciso vivenciar a música 
muito além desses momentos mecanizados e 
limitados. Além disso, é preciso problematizar 
a importância desses momentos na Educação 
Infantil e se, realmente, tem algum sentido 
para as crianças.

Cantar para e com os bebês, movimen-
tar seu corpo, produzir sons com o corpo para 

provocar a percepção, produzir sons com o cor-
po dos bebês. Realizar percussão corporal, sonori-

zar histórias, trabalhar paisagem sonora, confeccionar 
instrumentos musicais, criar instrumentos musicais, criar 

sons e músicas a partir do corpo, de elementos da natureza 
ou de qualquer objeto existente no contexto da escola da infância. Recitar parlendas, poemas, 
cordéis, repentes. Ouvir diferentes estilos musicais do seu território, do Brasil e de outros pa-
íses, contribuindo para a ampliação de repertório musical, acompanhar essas músicas movi-
mentando o corpo, dançar, sentir a vibração. Outro ponto de reflexão e problematização é em 
relação ao que é “música de criança”? Criança só escuta essas músicas? O que elas ouvem?

Desenvolver a escuta sonoro-musical, a percepção sonoro-musical, a expressão so-
noro-musical, o corpo musical, a imaginação e a criação musical, contemplar os sons e as 
músicas, se encantar e se emocionar com os sons e as músicas, desenvolvendo sua vivência 
estética por meio de diversificadas experiências musicais.

Essas atividades são alguns poucos exemplos do que a escola de Educação Infantil 
pode oportunizar aos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, em que as pro-
fessoras ou professores não precisam ter uma formação específica para realizá-las, mas que 
podem contribuir para o desenvolvimento musical na infância e, nesse sentido, já abordamos 
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o quarto aspecto a ser destacado em nossa 
discussão, que é a ação educativo-musical 
no contexto da escola das infâncias.

O terceiro aspecto que merece des-
taque é o respeito à identidade musical da 
criança e sua família. Anteriormente mencio-
nada como ideologia do “dom”, essa abor-
dagem rotula o que pode ser considerado 
música e o que não pode ser. Isso contribui 
para o preconceito em relação às diferentes 
manifestações musicais. Lembrando que a 
arte dialoga com a identidade cultural do ser 
humano e, como tal, exige respeito.

Este texto reforça a importância do 
reconhecimento do potencial musical existente em cada criança desde a mais tenra infância. 
É preciso respeitar sua identidade musical e ao mesmo tempo ampliar seu repertório musical, 
compartilhando diferentes e diversificadas experiências musicais, contribuindo assim, com a 
vivência estética.

A forma como a professora ou professor se percebem musicalmente, pode contribuir 
para o distanciamento das crianças dessa atividade humana tão essencial para o seu desen-
volvimento integral.

Reflita sobre isso!
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Fotografia: a arte dos grandes 
registros com pequenos olhares

Leiliana Monte1

Eu gosto do absurdo divino das imagens

Manoel de Barros

A escola das infâncias e a arte
A experimentação da arte em suas facetas plásticas, visuais e performáticas está 

intrinsecamente ligada às atividades realizadas nas escolas que ofertam a Educação Infantil. 
No início do ano letivo, refletimos sobre as expectativas da sociedade, da escola, dos profes-
sores, das famílias, das aprendizagens, mas muito pouco ou quase nada nas expectativas 
das crianças, no que elas querem aprender, no que elas já sabem e no que elas precisam 
desenvolver.

O Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil é um documento 
que orienta a prática dos profissionais que atuam nas escolas das infâncias, salientando que:

Com pressuposto de que todos que trabalham nas instituições de Educação 
Infantil participam e promovem as aprendizagens e o desenvolvimento integral 
das crianças, o Currículo deve ser lido, discutido e incorporado por tais profissio-
nais que integram o espaço educativo: diretor, vice-diretor, supervisor pedagógi-
co, secretário escolar, técnico administrativo, orientador educacional, professor, 
coordenador pedagógico, equipes especializadas de apoio, monitor, cozinheiro, 
auxiliar da limpeza, equipe de conservação, vigilância, dentre outros. (DISTRITO 
FEDERAL, 2018, p.10).

O Currículo ressalta que “a criança é um ser 
em constituição e em processo de humanização, 
como esclarece Vigotski (2012a), pois ao apropriar-
-se da cultura acumulada ao longo da história, a 
criança renasce como ser social”.

Nesse sentido, os educadores e toda comu-
nidade das escolas das infâncias, ao interagir social 
e intencionalmente com as crianças por meio de 
práticas pedagógicas, tornam-se organizadores dos 
tempos, espaços e materialidades para as aprendi-
zagens e a humanização.

As crianças utilizam recursos como gestos, 
fala, desenho, escrita e encenação para manifestar 
1 Especialista em Educação Infantil na perspectiva Histórico-Cultural pelo Ins-
tituto Saber. Professora de Educação Básica da SEEDF.
leiliana.monte@edu.se.df.gov.br Va
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desejos e expressões, atos pro-
priamente humanos que, semea-
dos no campo fértil das escolas, 
acolhem os primeiros contatos 
dos pequenos com o universo 
criativo. A arte registra, informa e 
emociona o ser humano. Para Vi-
gotski (1999) a arte é a ferramen-
ta das emoções.

O trabalho pedagógico fo-
cado na cópia e na produção em 
massa sufoca o olhar das crian-
ças e apaga suas singularidades. 
As produções artísticas infantis 

devem voltar-se à sensibilidade, à valorização do ato criador e à construção de respostas sin-
gulares, garantindo-lhes a participação em diversas experiências artísticas.

Cabe às instituições de Educação 
Infantil estruturar uma rotina estimulante e 
agradável que desafie o que cada criança ou 
grupo de crianças já sabe. A escola deve uti-
lizar a arte para construção da identidade, do 
sentimento de pertencimento, da ampliação 
de repertório, bem como para ajudar as crian-
ças a se expressar, comunicar e criar, além 
de organizar pensamentos e ideias, conviver, 
brincar e interagir; trabalhar em grupo e apro-
priar-se de diferentes linguagens e saberes 
que circulam em nossa sociedade.

Dessa forma, as vivências com a arte 
nas escolas das infâncias devem oportunizar 
emoções. “Arte é liberdade, liberdade de criar, 
vivenciar, afetar e ser afetado. Liberdade de 
sentir, além da apropriação das técnicas e fer-
ramentas culturais relativas a essa atividade, 
para sua expressão, apreciação e criação.” 
(PEDERIVA; OLIVEIRA, 2021 p. 7).

A Plenarinha, “Criança Arteira: faço arte, faço parte, convida para, juntos, viven-
ciar as artes não como um componente curricular, mas como uma forma de produzir e 
pertencer à humanidade.

Faça arte! Faça parte! Emocione-se.
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A fotografia: uma manifestação artística e um recurso para a 
expressão das emoções e interesses das crianças.

Desde os tempos mais remotos da 
história da humanidade, nos expressamos 
utilizando diversas formas de linguagens. A 
história da fotografia é recente, surgiu no sé-
culo XIX, resultado de pesquisas científicas e 
experimentais. Desde os retratos de família 
em preto e branco, a fotografia chega aos re-
gistros digitais instantâneos, compartilhados 
ou arquivados e deixa de ser um mero regis-
tro estático para se tornar uma manifestação 
artística e cultural impregnada de sentido e 
sentimento.

No uso da fotografia na Educação Infan-
til como um recurso artístico, numa perspectiva 
de protagonismo infantil, as crianças passam de 
fotografados a fotógrafos, levando em conside-
ração os direitos de aprendizagem e desenvol-
vimento. Conforme previsto na BNCC, as crian-
ças têm o direito de:

Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, des-
cobertas, opiniões, questionamentos, registros de conhecimentos elaborados a 
partir de diferentes experiências que envolvam a produção de linguagens e a 
fruição das artes nas suas diversas manifestações. (BRASIL, p. 38, 2017).

A experimentação da linguagem fotográfica é uma manifestação artística na Educa-
ção Infantil que transpassa o sentido documental e torna-se, pelas mãos das crianças e seus 
olhares peculiares, uma canal de expressão e registro de  emoções, dada a espontaneidade 
e a sutileza das crianças.

Olha o passarinho!

O que as crianças falam sobre os 
espaços da escola?

O que chama a atenção delas no 
ambiente?

O que gostariam de deixar 
registrado?

O que acham belo?
Para onde estão direcionados seus 

olhares?
O que é relevante para elas sobre os 
espaços em que vivem sua infância?
Brincar de fotografar os espaços por 
elas ocupados, pode revelar uma 
abordagem inovadora sobre 

esses lugares e como 
interagimos neles

Na fotografia brasileira se destacam os fotógrafos: Se-
bastião Salgado, Walter Firmo, Vânia Toledo, Boris Kos-
soy, Bob Wolfenson, André Carrieri e Evandro Teixeira.

No Distrito Federal o destaque é dos fotógrafos Luis 
Humberto Martins Pereira, Kazuo Okubo e André 
Kazuo, Diego Bresani, Zuleika de Souza, Mariana Al-
mada e Pryscilla Dantas.
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Deixar as crianças registrarem seus 
interesses através da fotografia, permitir que 
sejam fotógrafas do seu cotidiano e registrem 
aquilo que as tocam, oportuniza aos educado-
res a transformação de um cotidiano esvaziado 
de sentido para uma dinâmica de experiências 
repletas de narrativas infantis e de diálogos di-
retos com os interesses, visões e necessidades 
dos pequenos.

A fotografia é arte, é expressão! A crian-
ça arteira, faz arte, desenha, pinta, cola, ence-
na, recita, canta e fotografa, ela faz parte.

Os clicks capturados pelas crianças são 
um convite aos educadores a um olhar sensível aos 
acontecimentos que fazem sentido a elas. Faz-se ne-
cessário transpor a visão limitada do uso da fotografia 
como recurso pedagógico apenas para a interpreta-
ção de imagens feitas por adultos.

O diferencial da fotografia é a intencio-
nalidade permitida às crianças como fotógrafos, 
capazes de registrar e analisar suas emoções e 
percepções, atentos ao que querem investigar, 
pesquisar, vivenciar, experimentar, estimular 
as narrativas próprias das infâncias, somar na 
aquisição de conhecimento de mundo e ampliar 
a participação das crianças na organização de 
um planejamento participativo.

Quando uma criança cria um registro fo-
tográfico, ela se torna parte, está dentro e junto. 
Ela demonstra aos docentes o que sabe, o que 
lhe toca, o que quer saber. A criança empresta 
seu olhar aos adultos para ser percebida como 
autor e produtor de cultura e, assim, desenvol-
ver integralmente suas capacidades humanas. 
A potência do olhar infantil transforma nossas 
percepções e sentidos para a educação nas es-
colas das infâncias.

Então, que tal deixar a criançada foto-
grafar, registrar e criar memórias?

Diga X! Click!
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Os desenhos infantis
como obra de arte

Aldecilene Cerqueira Barreto1

Os desenhos na escola da infância
A Educação Infantil é uma eta-

pa fundamental para o desenvolvimen-
to das crianças. Esse período pode ser 
caracterizado por um tempo de desco-
bertas sobre si e a respeito do ambien-
te físico, cultural e social ao seu redor. 
Nesse momento, as crianças se mani-
festam de diferentes formas para se co-
municar e expressar seus sentimentos 
e emoções. Uma delas é por meio dos 
desenhos infantis, indicados pelos an-
tropólogos Margareth Mead e George 
Bateson como uma das mais importantes formas de comunicação e expressão das crianças 
(SARMENTO, 2014), pois evidenciam significações sobre suas experiências, permitindo com-
preender seu cotidiano escolar (BARRETO, 2018).

Os desenhos representam fontes documentais que anunciam as crianças e a infância em 
diversos contextos históricos, sociais e culturais (GOBBI, 2009). Além disso, Wiggers et al.(2021, p. 
178) destacam que “o desenho como produto infantil é reconhecido também como uma forma de 
registro único de compreensão de mundo, em alguns casos até como auxiliares de políticas voltadas 
para a infância”. Os desenhos também podem contribuir para a formação da identidade e autonomia 
das crianças na medida em que revelam sua imagem corporal, discernindo a si e ao outro.

Sarmento (2011) ressalta que os desenhos infan-
tis, além de revelar a personalidade única das crianças, in-
serem-se na produção simbólica da infância. Durante o ato 
de desenhar, as crianças pensam e expressam suas ações 
evidenciadas nas relações sociais, de maneira simbólica.

De acordo com o Currículo em Movimento do 
Distrito Federal – Educação Infantil, 2ª edição (DISTRI-
TO FEDERAL, 2018, p. 58), as aprendizagens das crian-
ças “devem se apoiar nos direitos de conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar e se conhecer”. Esses 
surgem dos princípios éticos, estéticos e políticos ex-
1 Doutora em Educação Física pela Universidade de Brasília. Professora de Educa-
ção Básica da SEEDF. aldecilene@hotmail.com

Va
ld

ér
io

 C
os

ta

Fo
to

 d
e 

M
ar

ia
na

 A
lm

ad
a



73

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

pressos nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Infantil - DCNEI (BRASIL, 2010a, 
p. 16) que, por sua vez tecem os seis direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento, de acor-
do com a BNCC (BRASIL, 2017).

Nessa direção, destaco os desenhos 
como recurso significativo na proposta pedagógi-
ca a fim de atingir os princípios das DCNEI. A par-
tir dos desenhos infantis, as crianças podem: con-
viver com seus pares e com o adulto partilhando 
diferentes ideias e conhecendo o outro; participar 
do planejamento e da gestão da instituição esco-
lar; explorar a imaginação e a criatividade; bem 
como se expressar por meio da linguagem visual 
como sujeito ativo e de direito, conforme preconi-
za a perspectiva da sociologia da infância.

O Currículo em Movimento do Distrito Fe-
deral destaca ainda “O mundo infantil imerso em 
campos de experiências” (DISTRITO FEDERAL, 
2018, p. 58).  Esses campos emergem dos direi-
tos de aprendizagem e desenvolvimento e corres-
pondem a: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos 
e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Es-
cuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações 
(DISTRITO FEDERAL, 2018). Apesar dos dese-
nhos estarem inseridos em todos os campos, o 
presente texto salienta o campo traços, sons, co-
res e formas, considerando a temática da X Ple-
narinha: “Criança arteira: faço arte, faço parte”.

Os desenhos infantis como instrumento 
de comunicação não verbal das crianças possi-
bilitam mostrar suas experiências cotidianas e 
seus saberes, reverberando, assim, as culturas 
da infância. As crianças, ao produzirem as cultu-
ras infantis, passam pelo processo de reprodução 
interpretativa (CORSARO, 2011), que diz respeito 
à produção e reprodução das informações pro-
venientes do universo adulto. Nesse sentido, os 
desenhos das crianças podem ser considerados 
como um caminho de acesso às suas culturas.
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Os desenhos infantis e a arte
A Psicologia Histórico-Cultural apresenta as 

crianças com uma dramaticidade singular e ineren-
te ao seu desenvolvimento (DISTRITO FEDERAL, 
2018). Isso significa que elas são capazes de lidar 

de forma consciente com sentimentos e emoções.

As crianças reelaboram as situações vivencia-
das ao seu redor por meio da interpretação de papéis; utili-

zando as variadas formas de linguagens. Dentre elas, destaco os desenhos que se manifes-
tam como expressão da arte, retratando o ponto de vista das crianças sobre o mundo.

Os desenhos infantis são compreendidos como obras de arte, pois representam sím-
bolos. Por conseguinte, têm uma função artística que reverbera a intenção do artista. Embora 
Cognet (2014, p. 24) afirme que a criança não é um puro artista, mas sim um artesão da arte, 
“...pois não tem consciência de sua arte e nem adquiriu igual maestria”, entendo que as crian-
ças – desenhistas – podem ser consideradas como artistas na medida em que manifestam 
seus pensamentos e sensibilidade.

Para que uma obra seja vista como arte, é necessário examinar o contexto histórico 
e cultural, bem como o conceito de arte (CUNHA; GONÇALVES, 2015). A arte corresponde a 
atividade humana que pode ser realizada por meio de múltiplas linguagens – dança, teatro, 
música, escrita, desenho, entre outras.

Assim, os artistas expressam suas percepções e sensações, do mesmo modo sua 
visão do mundo real ou imaginário (CUNHA; GONÇALVES, 2015). A criação artística ocorre a 
partir da percepção do mundo, associada ao cená-
rio histórico e cultural onde o artista está inserido. 
Destarte, cada obra de arte tem um significado e 
sentido próprio.

Da teoria à prática
As crianças utilizam os desenhos para se 

comunicar, no processo de produção gráfica, ocor-
re o desenvolvimento cognitivo, emocional e a per-
cepção do mundo, no qual as crianças são agen-
tes ativos. Ao desenhar, as crianças se deslocam 
no espaço, traçam construções efêmeras, criam e 
imaginam estruturas que se alinham em direção às 
suas ideias.

A ação de desenhar, pela criança, abrange 
múltiplas aprendizagens (MARTINS, 2010) e pode ser 
realizada de diversas maneiras, com diferentes mate-

“Precisei de uma vida inteira para 
aprender a desenhar como as 

crianças.”

Pablo Picasso
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riais, tais como: utilizando lápis, cane-
tas, giz, papéis, entre outros; criando 
livremente figuras humanas, cenários, 
objetos, animais; registrando experi-
ências de lugares, pessoas e objetos; 
criando formas geométricas e mapas 
para localizar pessoas e objetos; repre-
sentando estratégias para resolução de 
situações-problema e apresentando vi-
vências do cotidiano escolar.

Esses procedimentos podem 
ser alcançados conversando com as 
crianças para buscar sugestões. Por 

exemplo, a partir da fala delas podem surgir ideias como: desenhar a representação de per-
sonagens de um filme que acabaram de assistir; do trajeto de sua casa até a escola, a fim 
de mostrar o que veem pelo caminho, como cores, curvas, pontos, retas – isso possibilita ao 
professor trabalhar diversos conceitos. Também podem desenhar suas preferências pelos 
brinquedos e brincadeiras, elementos da natureza, reproduzir imagens e pessoas do ambien-
te escolar, assim como o cenário da sala de referência, disposição dos móveis, da professora 
e do professor e dos colegas de turma. A produção dos desenhos pode ser realizada em dife-
rentes lugares da escola. As crianças também podem expor e comentar suas produções em 
uma roda de conversa.

Finalmente, os desenhos devem ser inseridos na rotina da Educação Infantil. Contu-
do, é fundamental que os professores se atentem não apenas ao produto, mas ao processo 
de produção, visando compreender como as crianças se apropriam das culturas e se estabe-
lecem em suas relações sociais.

Ademais, é possível perceber elementos que envolvem a criatividade e a imaginação, 
sendo esta essencial na perspectiva Histórico-Cultural. Desse modo, os professores podem 
alcançar os “propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas” (BRASIL, 
2013, p. 95) e elucidar o protagonismo das crianças.

Os benefícios da arte para educação de pessoas 
com deficiência são de grande valia para conhecer 
e desenvolver as suas potencialidades. Esse traba-
lho requer talento por parte do educador, compromis-
so político e ético, para bem educar e compreender 
as necessidades específicas de cada criança, bem 

como esforços para buscar meios de aten-
dimento ao perfil de cada necessidade. A 
música, a pintura, a dança, a poesia, o 
artesanato, a culinária são algumas das 

inúmeras extensões da arte que contribuem na so-
cialização com seus pares, favorecendo de forma 
significativa a elevação da autoestima, na aquisição 
de cultura, valores e especificidades da vida cotidia-
na. A amplitude do ensino de artes na educação de 
pessoas com deficiência permite fazer e contextua-
lizar o processo educativo através dessa linguagem 
universal que não demanda tradução. Sua aplicação 
se sustenta no sentido de ccontribuir com o despertar 
de seu potencial individual.
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O potencial pedagógico do grafite
Arthur Lara Camarão1

Graziela Jacynto2

A pintura, se considerarmos como a técnica de aplicar tinta sobre uma superfície com 
o objetivo de construir imagens, é uma perícia que a humanidade vem desenvolvendo há pelo 
menos quarenta e seis mil anos. De fato, um dos primeiros vestígios que nós temos de ativi-
dade humana é um javali pintado na parede de uma caverna, o que mostra o nosso hábito de 
modificar os ambientes onde vivemos, de pintar os muros e trazer cor ao nosso convívio, é tão 
antigo quanto a própria humanidade.

Quando uma criança pinta a parede de casa, está agindo a partir de um impulso co-
mum a toda humanidade: o de experimentar a fronteira entre o próprio corpo e o ambiente, 
pode ser uma vontade ou necessidade de interagir e modificar o ambiente externo, para que 
ele, em alguma medida, reflita seu ambiente emocional interno.

Ao desenhar nas 
paredes da sala de refe-
rência na escola da in-
fância ou nas paredes 
de casa, existem vários 
fatores em ação sobre a 
criança. Muitos deles são 
energias que, se bem di-
recionadas pelo professor, 
pai, mãe ou outro adulto 
com intenção pedagógica, 
serão imensamente enri-
quecedoras.

Assim sendo, po-
de-se oportunizar a ex-
periência de desenhar e 
colorir utilizando materiais variados. Ao se deparar com essa situação, o adulto pode tomar 
várias atitudes ao invés de reprimir, ou punir a criança por um comportamento natural. O adul-
to pode redirecionar essa energia para uma vivência que seja simultaneamente exultante para 
a criança e segura para a integridade do ambiente.

A criança não existe em um vácuo, ela experimenta o mundo e, mesmo sem a super-
visão de adultos, forma opiniões próprias sobre tudo que vê.

Essa situação pode ser explorada pelo professor e pela professora da Educação In-
fantil, já que, assim, estará colocando a criança no centro do seu planejamento curricular, 
1 Bacharel em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. art.hur0camarao@gmail.com
2 Mestre em Educação pela Universidade de Brasília.  Professora de Educação Básica da SEEDF. graziela.lara@edu.se.df.gov.br
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como preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009) em seu Artigo 4º:

a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identi-
dade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, ex-
perimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. (BRASIL, 2017).

A legislação brasileira referente à Edu-
cação Infantil, mais especificamente a Base Na-
cional Comum Curricular, traz para esta etapa da 
Educação Básica o princípio estético como garan-
tia “da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 
e da liberdade de expressão nas diferentes mani-
festações artísticas e culturais’’. (BRASIL, 2017).

A Educação Infantil tem como eixos nortea-
dores as interações e a brincadeira, ao mesmo tempo 
que trazem a prerrogativa das diversidades de experiên-
cias como suporte para o processo pedagógico. A arte na Educação Infantil não deve ser in-
serida como uma disciplina estanque, com tempo ou espaço definido. Nesta etapa, o processo 
pedagógico é uno, portanto não pode ser desmembrado. Aliás, é por esse motivo que a BNCC 
propõe  a organização curricular em campos de experiência, por sua vez o Currículo da Edu-
cação Infantil adota a organização em campos de experiências e não em disciplinas.

No campo de experiência “Traços, sons, cores e formas”, é demonstrado que a crian-
ça é imersa em um meio cultural desde a mais tenra idade e com ele interage o tempo todo, 

por meio de suas interações com os adultos, nos 
momentos de cuidado, de descontração, bem como 
nas brincadeiras livres com as outras crianças na 
rua de casa, no parquinho da pracinha ou na escola.

Nesses momentos, existindo intencionali-
dade pedagógica ou não, há cultura e criatividade, 
se assim for permitido. Autonomia e imaginação 
são ferramentas valiosas que, quando possibilita-
das à criança, expandem sua visão de mundo ao 
ponto de marcar as experiências para a vida toda.

A arte urbana oportuniza a experiência do 
contato com a arte visual, suas cores e formas, 
personagens. O grafite, o pixo e as outras expres-
sões visuais urbanas fazem parte das vivências de 
qualquer criança que habita e circula nos ambien-
tes urbanos.

“Toda criança é um artista. O 
problema é como manter-se 
artista depois de crescido.”

Pablo Picasso
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É impossível evitar que entrem em con-
tato com essas formas de expressão, os edu-
cadores podem apenas escolher quais ferra-
mentas entregar para a criança para que ela 
consiga fazer sua própria assimilação dessas 
manifestações artísticas e oportunizar o aces-
so a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens 
de diferentes linguagens.

Se bem articuladas, essas ferramentas 
podem permitir que a criança desenvolva uma 
relação de orgulho consigo mesma, com sua co-
munidade e com o ambiente em que vive e veja 
que os artistas à sua volta são tão merecedores 
de exaltação quanto os que circulam nos mu-
seus ou na televisão.

O grafite é um instrumento para estimu-
lar a criatividade e imaginação, pois muitas das 
imagens são ricas em cores, formas e perso-
nagens curiosos. São elementos encantadores 
para as crianças e a partir deles é possível ela-
borar histórias e brincadeiras.

Embora o grafite não seja o único lugar 
de exposição a esse tipo de estímulo, a escala e 
o contexto do grafite pode ter um impacto trans-
formador, pois ao ver as imagens se espalhan-
do pelas paredes, ao invés de contidas em um 
livro ou uma tela, a criança se sente autorizada 
a imaginar suas próprias histórias, cores e per-
sonagens como possibilidades materiais. O que 
a criança imagina pode existir no mundo real, o 

que existe na sua cabeça pode existir aqui e agora e 
ocupar uma parede inteira!

A elaboração do Projeto Político Pedagógico da 
escola e a consequente execução e materialização dos projetos aí contidos deve ter sem-
pre o foco na criança como centro do planejamento, sujeito histórico e de direitos, garan-
tindo sua autonomia e protagonismo individual e coletivo.

Presente no Projeto Político Pedagógico da escola, o grafite pode habitar as paredes 
dela. Há situações em que isso acontece involuntariamente, onde os artistas pintam os muros 
clandestinamente, sem se importar com a significância de ser o muro de uma escola. A escola, 
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por sua vez, simplesmente se opõe, apaga, cobre o gra-
fite, sem se importar com a sua significância, ou permite 
que a imagem se mantenha de forma passiva, sem apre-
ciar, interagir ou validar as obras de qualquer maneira.

Essa oposição é muito complexa e envolve pa-
péis ideológicos tanto da escola quanto do grafite, ex-
pondo uma relação intrincada que é muito mais compli-
cada do que seria possível explorar aqui.

O que é possível afirmar é que várias esco-
las conseguiram assimilar o grafite em seus muros 
de forma saudável e efetiva, seja contratando artistas 
específicos, aceitando ações voluntárias, seja pro-
movendo festivais de grafite. Como resultado, essas 
escolas conseguiram não apenas um efeito estético, 
mas melhoraram a sua relação com a comunidade 
onde estão inseridas.

A arte permite que a comunidade se reconheça na escola, e que a escola se sinta 
parte da comunidade, possibilitando vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconheci-
mento da diversidade.

Sob essa ótica, podemos fazer uma leitura mais ampliada da arte de rua contemporânea. 
O grafite, que além de uma forma de expressão anti-hegemônica, pode ser visto como exemplo de 
uma longa linhagem de artistas que pintaram seus muros. O grafite pode ser parte da vida da escola 
como experiência dinâmica quando conquista espaço no Projeto Político Pedagógico da escola.

Expor uma criança ao grafite, autorizar a apreciação em sua totalidade como obra 
de arte, pode mudar sua vida; cria um senso de autoconfiança, de orgulho por sua cultura 
e sua comunidade; ao se sen-
tir empoderada, porque ela é 
capaz de criar algo incrível. E, 
criando uma nova relação com 
a sua cidade, percebe a bele-
za e intenção nas obras de 
arte que habitam as paredes 
ao seu redor. Por fim, o grafite 
permite que a criança, em um 
nível inconsciente, se conecte 
com toda a história da huma-
nidade, desde o primeiro ser 
humano que pintou um javali 
na parede de uma caverna.
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Crianças narradoras e(m) 
performances na escola da 

infância
Débora Cristina Sales da Cruz Vieira1

O limão entrou na roda
Ele passa de mão em mão

Ele vai, ele vem
Ele ainda não chegou 
E no meio do caminho

A pessoa pegou!

(Domínio público)

As práticas de ouvir, contar e ou recontar histórias sustentam o desenvolvimento do 
discurso narrativo da criança pequena. Estas experiências constituem qualitativamente seu 
repertório e potencializam seu processo de humanização através da palavra narrada. Todavia, 
ressalta-se que este desenvolvimento se dá de forma multilateral, engendrando as dimensões 
afetivas, intelectivas e corporais em unidade.

A canção em epígrafe é um convite especial para 
uma jornada de escuta de histórias contadas por crianças 
na escola2. Cantam, sentadas no chão em roda e a criança 
que pegar o limão ao término da música3 inicia a contação 
de uma história de sua livre escolha, seja ela vivida, ouvi-
da ou inventada.

Neste jogo, cada história narrada pelas crianças 
constitui uma criação no âmbito da arte verbal, engendra-
da nas relações sociais estabelecidas na comunidade nar-
rativa, pois como preconiza Lev Vigotski (2001, p. 315) a 
“arte é o social em nós”. A produção narrativa se constitui 
culturalmente por apresentar os elementos fundamentais 
de materialidade e significação, e, seu desenvolvimento 
se dá a partir das práticas sociais que envolvem o ato de 
ouvir e de contar histórias em diferentes contextos (VIEI-
RA, 2015). 

1 Professora de Educação Básica da SEEDF.
2 Sugestão de atividade lúdica para crianças do Ateliê do Brincar (UnB). Conferir em 
Protagonismo Infantil e Contação de histórias (HARTMANN, 2021, p. 155).
3 Pode-se utilizar o limão ou uma bola pequena, a depender do contexto da realização 
do jogo.Fo

to
 d

e 
N

au
an

na
 M

ou
ra



81

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

Algumas dimensões da relação entre as crianças pequenas e as narrativas orais, 
compreendidas como arte performativa, serão abordadas neste capítulo, conforme: a) perfor-
mances narrativas de crianças pequenas; b) autoria da criança narradora; c) escola da infân-
cia como comunidade narrativa.

Performances narrativas de crianças pequenas
Gilka Girardello (2014) afirma que a tradição narrativa envolve uma tripla competência 

“saber fazer, saber dizer e saber ouvir” de modo que a comunidade se relacione consigo mes-
ma e com o ambiente, constituindo laços sociais. Quando o limão entra na roda, as crianças 
assumem a ação e a palavra. A roda de conversa, como espaço dialógico, convida para o 
encontro e para a escuta atenta das histórias contadas pelas crianças pequenas, pois a roda:

(...) é viva, desafia, problematiza. Nela podemos dar as mãos, olhar no olho, 
falar, dialogar, escutar, nos tocar, nos sentir. Um espaço que pode ser concebido 
muito mais do que uma simples e organizada disposição circular dos partici-
pantes, e, neste caso, essencialmente carregado de intencionalidade, e onde 
se buscou escutar e refletir sobre as narrativas espontâneas das crianças no 
movimentar do cotidiano da Educação Infantil e contribuir para o enriquecimento 
da prática pedagógica no tocante da importância de uma escuta respeitosa da 
criança como sujeito do seu espaço, tempo e sensibilidade (OLIVEIRA; RODRI-
GUES, 2018, p. 55).

As histórias narradas pelas 
crianças, sejam na roda de conver-
sa ou em outros espaços e tempos 
da escola da infância, requerem ou-
vintes atentos. Neste sentido, Lu-
ciana Hartmann (2014a; 2014b), a 
partir das contribuições de Richard 
Bauman, afirma que a performance 
é compreendida como um modo de 
comunicação verbal que consiste na 
tomada de responsabilidade de um 
performer para uma audiência, atra-
vés da manifestação de uma compe-
tência comunicativa. Esta competên-
cia apoia-se no conhecimento e na 
habilidade que possui para falar nas 
vias socialmente apropriadas. 

Desse modo, a performance 
narrativa, como atividade criadora, 
articula dois planos dialeticamente: o 
de quem narra, o criador da história 
com sua corporalidade, voz, presen-
ça e imaginação; e o de quem ouve, Fo
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que produz sentidos sobre a experiência estética vivenciada na escuta da história narrada. 
Narrar como performance vivenciada envolve a produção ativa simbólico-emocional de quem 
vive essa experiência e produz individualmente para singularizá-la como sua, pois “(...) a 
forma com que as histórias são contadas, inseparável de seu conteúdo, faz diferença na 
compreensão e no efeito estético que elas desencadeiam nos ouvintes e no próprio narrador.” 
(GIRARDELLO, 2018, p.81).

Autoria da criança narradora
No jogo do limão, a criança que termina a música com o limão na mão tem a oportuni-

dade de narrar uma história para o público ouvinte sentado em roda, assumindo a palavra. Há 
um caráter revolucionário ao diminuir as assimetrias nas relações intergeracionais de poder 
na educação das crianças pequenas, quando estas assumem o protagonismo na narrativa e 
contam suas histórias, ocupando o lugar de prestígio destinado hegemonicamente aos adul-
tos (HARTMANN, 2021).

Na educação, a partilha de histórias contadas pelas crianças tem um papel muito 
importante em contextos de diversidade sociocultural. O incentivo que as crian-
ças narrem contos e casos de suas culturas de origem, fazendo ouvir seus di-
ferentes sotaques e formas de narrar, enriquece o mar de fios de histórias que 
banha o grupo e o senso de comunidade narrativa que toda a sala de aula deve 
abrigar. E mais potentes serão essas partilhas quanto mais presente estiver a 
dimensão de autoria das crianças narradoras. (GIRARDELLO, 2018, p.17).

Esta possibilidade de autoria das crianças narrarem oralmente pode ser ampliada 
quando a professora e o professor da escola da infância optam pelo registro das histórias 
narradas em gravação de áudio e ou registro escrito, de modo que a narrativa assume a 
materialidade, acústica e gráfica, e a criança visualiza sua voz e a dos seus colegas em 
palavras escritas.

É interessante ain-
da que as crianças pequenas 
ilustrem as suas histórias nar-
radas, ampliando a sua capa-
cidade de representação sim-
bólica da narrativa.

A produção de cole-
tâneas e livros com as narra-
tivas das crianças pequenas, 
para além de uma atividade 
pedagógica, é a criação de um 
objeto estético, com sentidos 
singulares para os pequenos 
autores. Pois, no processo de 
criação das narrativas conta-
das, recontadas e inventadas Fo
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pela criança, “revelam-se modos de pensar e 
sentir o mundo da cultura. Isso significa dizer 
que a criança não somente reproduz a cultu-
ra, mas efetua reinvenções criativas.” (COSTA; 
SILVA; SOUZA, 2013, p.69).

Escola da infância como 
comunidade narrativa

A escola da infância como um espaço 
relacional se constitui como lócus privilegiado 
para ouvir e contar histórias, todavia é neces-
sário um engajamento das e dos profissionais 
da educação para que se organize como uma 
comunidade narrativa genuína, potencializando 
práticas dialógicas autênticas entre crianças e 
adultos, que superem os procedimentos de do-
cilização dos corpos infantis e silenciamento de 
suas vozes no cotidiano da Educação Infantil.

Nesse sentido, a comunidade narrati-
va é “um grupo de pessoas que compartilham 
histórias oralmente, quer sejam histórias de 
sua vida e experiências importantes, ou ain-
da, histórias presentes nos livros de literatu-
ra infantil.” (OLIVEIRA, 2016, p.68). E assim 
como no jogo, o movimento circular do limão 
ao passar de mão em mão, as histórias nar-
radas pelas crianças criam uma circularidade 
de gestos, vozes e eventos que constituem a 
comunidade narrativa nos tempos e espaços 
da escola da infância.

As crianças aprendem comunitariamen-
te a utilizar o formato narrativo para contar os 
eventos vividos, pois “[...] a participação das 
crianças na narração de histórias, nas descri-
ções e nas charadas se estende à encenação 
de formas culturalmente valorizadas de fazer as 
coisas, praticando e brincando com rotinas so-
ciais e papéis em sua comunidade.” (ROGOFF, 
2005, p. 240). O processo de produção narrati-
va se constitui como um marco cultural na vida 
da criança, pois ao dominar a técnica narrativa, 
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este sujeito-criança se inscreve como um ser apto a 
narrar suas próprias histórias, as histórias ouvidas e 
as histórias inventadas, de modo a compartilhar este-
ticamente os seus significados com o mundo.

Convidamos você, professora e professor 
a fazer parte da roda e constituir uma comunidade 
narrativa com as crianças na sua escola da infân-
cia, pois a infância é “um período marcado pela ora-
lidade, pelo corpo vivido, pela experiência intensa 
de busca das novidades do mundo” (MACHADO, 
2010, p. 125) e “(...) toda vivência poética age como 
se acumulasse energia para ações futuras, lhes dá 
uma nova direção e faz com que o mundo seja vis-
to com outros olhos.” (VIGOTSKI, 2003, p.234).

Antes da chegada dos europeus ao continente ame-
ricano, a porção central do Brasil era ocupada por 
indígenas do tronco linguístico macro-jê, como os 
acroás, os xacriabás, os xavantes, os caiapós e os 
javaés, populações brasileiras cujas experiências 
estéticas estão presentes em variadas linguagens 
como a produção de objetos para transporte, como 
cestos, panelas de barro, redes de dormir, arcos e 
flechas resultantes de técnicas manufatureiras.

A atividade estética indígena está presente nas pin-
turas corporais e das suas casas e aldeias onde se 
encontra refletida a sua concepção de espaço e de 
organização social. A cosmovisão das aldeias indí-
genas serve-se do formato circular com caminhos 
radiais como intenção estética ameríndia de ampliar 
espaços e abrir novos domínios.

Outras técnicas e propósitos artísticos estão relacio-
nados à oralidade, aos movimentos, à execução de 
instrumentos musicais, aos relatos míticos, à música 
vocal e instrumental, assim como cânticos de cura, 
danças e evoluções coreografadas também se cons-
tituem como experiências artísticas da vida cotidiana 
e ritual indígena. A cultura indígena é ampla e está 
relacionada à diversidade dos povos originários exis-

tentes no Brasil, com traços estilísticos e estéticos 
singulares inerentes ao modo de vida de cada grupo.

No contexto multiétnico brasileiro, as características 
da arte africana estão presentes na funcionalidade e 
na sensibilidade estética brasileira. Na tradição africa-
na, a música, a dança, a contação de histórias, a pin-
tura, a escultura expressam valores coletivos, morais 
e religiosos a partir da presença da figura humana.

Para a construção de significados são utilizadas co-
res vibrantes, esculturas em argila e madeira, tecela-
gem artesanal, máscaras e pintura em tecidos como 
formas de arte que referenciam a cultura africana ao 
recorrer a uma estética plena de espiritualidade e tra-
dições milenares.

O estudo da história da arte afro-brasileira favorece 
a valorização de múltiplas expressões e identidades, 
colaborando para a desconstrução de estereótipos 
e para a democratização da arte onde todos se ve-
jam incluídos. Refletir sobre as relações entre o con-
tinente africano e o Brasil a partir de uma 
fundamentação expressiva contribui para 
a compreensão do papel dos povos dias-
póricos na formação cultural brasileira.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NO YOU TUBE

Fafá conta: 
A cor de Caroline

Qual é a cor de Saturno?
Dois passarinhos

Varal de Histórias:
Ciranda das cores

O Monstro das cores
Bom dia todas as cores
A caixa de lápis de cor  

A rainha das cores 
As cores de chapeuzinho vermelho

Histórias desenhadas

Nossas raízes
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Literatura na escola da infância: 
a arte da palavra que as crianças 

lêem, escutam e produzem
Ana Neila Torquato1

Convite

Poesia
é brincar com palavras

como se brinca
com bola, papagaio, pião.

Só que
bola, papagaio, pião

de tanto brincar
se gastam.

As palavras não:
quanto mais se brinca

com elas
mais novas ficam.

Como a água do rio
que é água sempre nova.

como cada dia
que é sempre um novo dia.

Vamos brincar de poesia?

(José Paulo Paes, Poema para Brincar)

 Embalados pela poesia de José Paulo 
Paes, o convite é que, entre os brinquedos e 
brincadeiras, possamos refletir acerca da litera-
tura como arte da palavra escrita, falada, canta-
da, ouvida e sentida na escola da infância.

É preciso lembrar que os sons, os rit-
mos, as palavras e tudo mais o que é abarcado 
pelo mundo da linguagem está presente na vida 
das crianças desde muito cedo.

As canções de ninar, por exemplo, fa-
zem parte do patrimônio literário oral e, por meio 
delas, os bebês têm contato com elementos se-
mânticos, métricos, fônicos e rítmicos, que enri-
quecem sua linguagem e, pouco a pouco, junto 
com outros tantos elementos, formam o seu re-
pertório linguístico. Assim, as canções de ninar 

são um misto de poesia e música que, em sua riqueza, educam para o afeto. Para o poeta e 
pedagogo Georges Jean (apud Macedo, 2018, p. 37):

1 Especialista em Educação Infantil e psicopedagoga. Professora de Educação Básica da SEEDF. ananeilatorquato@gmail.com
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(...) canção de berço introduz, desde muito cedo, no ouvido, no corpo, na vida da 
criança, um tipo de discurso diferente dos outros, com palavras vindas de alhures, 
escansões e ritmos variados e que nos leva (...) ao “país dos sonhos”. (...) Por 
outro lado, a memória conversa toda a vida com as primeiras canções de berço da 
infância e elas permitem ao indivíduo que teve a felicidade de as ouvir não perder 
completamente a faculdade de se encantar. (...) A criança habituada desde muito 
cedo a ouvir canções de berço, canções está treinada para aprender intuitivamen-
te esta “matriz rítmica”, espécie de modelo rítmico ideal prévio ao verso.

Assim, enquanto embalamos, acalentamos, cantamos com bebês e crianças, estare-
mos construindo a base para o entendimento e o gosto pela arte da palavra e, a poesia – como 
gênero literário e expressão humana – estará salva.

Seguindo o mesmo raciocínio, professores – como organizadores dos espaços, tem-
pos e materialidades do ambiente educativo – precisam estar atentos à riqueza da arte pre-
sente nas canções de roda, parlendas, adivinhas, lengalengas e outras expressões da cultura 
popular, por meio das quais damos um banho de linguagem nos bebês e crianças que nos 
rodeiam. Segundo Vigotski (2018, p. 24), “a atividade criadora da imaginação depende direta-
mente da riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa porque essa experiência 
constitui o material com que se criam as construções da fantasia”.

Assim, é preciso apresentar o mundo aos pequenos para que possam mergulhar em 
determinada cultura e humanizarem-se. As experiências e o aprendizado dependem, neces-
sariamente, das vivências proporcionadas por parceiros mais experientes, pois é na relação 
com o outro e com os objetos da cultura que a criança 
aprende a falar, cantar, jogar, brincar, organizar, repre-
sentar, pintar, desenhar e, nesse processo que mescla 
afeto e intelecto, desenvolve-se.

Num tempo em que o convívio com irmãos, 
primos e colegas de rua diminuiu consideravelmente, 
seja pela redução do número médio de crianças nas 
famílias, seja pela insegurança e ritmo acelerado da 
vida nas cidades, a escola da infância assume um 
importante papel na apresentação do que ouso cha-
mar aqui de literatura transvertida de brincadeira.

Essa colocação não tem a intenção de dimi-
nuir o lugar da família que, detentora de histórias, 
costumes e valores bem particulares, tem o dever 
de repassar sua herança aos que chegam a este 
mundo vinculados às suas raízes; mas, chamar a 
atenção para o poder da escola como espaço pri-
vilegiado de aproximação e vivência da arte em 
suas diversas linguagens, contando, inclusive, 
com a parceria das famílias.

Bebês são grandes leitores!

Para escolher livros para este público 
considere:

 - Narrativas Curtas

 - Personagens próprios do universo 
infantil: animais, brinquedos...

 - Rimas e repetições

 - Ilustrações chamativas

 - Material mais resistente
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Educadores precisam estar seguros 
de que convidar pais e responsáveis para fa-
zer parte deste momento de descobertas é 
dar a oportunidade de revisitar suas próprias 
infâncias e de viver momentos de encanta-
mento, que ficarão para sempre na memória 
afetiva da família.

É preciso acreditar, também, que cha-
mar as crianças para os diferentes espaços 
da instituição e proporcionar-lhes experiências 
com rimas, trava-línguas, jograis, cirandas, é in-
seri-las no mundo das palavras.

Segundo a Teoria Histórico-Cultural, a 
brincadeira é a principal atividade da criança. 
Considerar esta colocação no momento do pla-
nejamento pedagógico é, certamente, uma ma-
neira certeira de iniciar a caminhada que levará 
os pequenos a ultrapassar o universo da orali-
dade com a palavra falada, recitada, cantada, 
animada, até o lugar da escrita.

Ao refletir acerca da escrita como pro-
cesso de registro humano, é curioso fazermos 
um resgate histórico que nos faz voltar às ca-
vernas adornadas com a arte rupestre dos que 
vieram antes de nós, onde esse processo de re-
gistro começou.

Não é incrível pensar que, assim como 
nossos antepassados, continuamos a expres-
sar nossas ações e emoções por meio dos de-
senhos antes de dominarmos o sistema de es-
crita convencional? Primeiramente, por meio de 
desenhos, fala e música; depois, por meio da 
escrita, os homens contam suas histórias e ex-
pressam seus sentimentos através dos tempos, 
de geração para geração.

Segundo Vigotski (2009), a arte é jus-
tamente este movimento da reflexão humana, 
é criação e recriação que envolve o homem em 
sua complexidade.
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Na atualidade, a palavra 
escrita ocupa um lugar de desta-
que em nossa sociedade. Muito 
provavelmente, a ação de ler e 
escrever de forma convencional 
fará parte das conquistas e da 
rotina de nossas crianças.

Durante a primeira in-
fância, a relação com a cultura 
escrita tem algo de especial que 
merece estar para além da codi-
ficação e decodificação de sig-
nos. A cultura escrita na escola 
da infância deve ser instrumento 

para o encantamento, a curiosidade, a imaginação.

Dentro das diversas possibilidades de apresentação da cultura escrita para as crianças 
– jornais, revistas, cartazes, outdoors, placas –, o livro de literatura para a infância destaca-se 
como um objeto que carrega em si diversas linguagens artísticas e muitas possibilidades.

Pensar no livro de literatura como suporte de arte nos convida a abandonar a ideia 
de utilizá-lo como mero instrumento pedagógico para passar o tempo ou apresentar de-
terminado assunto.

É preciso enxergá-lo como suporte de comunicação e manifestação humana, e estar 
disposto a se aventurar na leitura dos textos e paratextos, explorando capas, tipos de letras e 
ilustrações junto com as crianças, dando-lhes oportunidade de expressar-se a partir de outras 
criações artísticas.

As linguagens artísticas são uma maneira de expressão humana diretamente ligada 
aos sentimentos. Para Torquato (2022), ao oferecer livros às crianças, ofertamos mistério e 
fantasia, incentivamos a imaginação, a percepção das situações apresentadas e as prepara-
mos para lidar com os sentimentos que decorrem dessas experiências.

- Nas histórias contadas, o narrador se 
vale da memória do próprio corpo, de obje-
tos e fantoches para apresentar o enredo.

- Na leitura compartilhada o livro é o objeto 
central da atividade. Além da narrativa, ele 

nos possibilita a exploração de sua mate-
rialidade (papel, ilustração, cheiro...)

- Ler e contar histórias são atividades dis-
tintas e importantes. Ambas envolvem ex-
pressões da arte. Invista nas duas!

Qual a diferença entre ouvir e contar histórias?
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Como possibilitar experiências significativas com livros de literatura na escola da in-
fância? O primeiro passo talvez seja considerar que a literatura perpassa todos os campos de 
experiência explicitados no Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil. 
Os referidos campos organizam-se de modo a:

(...) não fragmentar os conhecimentos e considerar a multidimensionalidade das 
crianças (...) a organização curricular por meio dos campos de experiência propi-
cia um novo olhar em relação à criança e exige considerar que as aprendizagens 
e o desenvolvimento sejam propiciados por uma multiplicidade de linguagens. 
(DISTRITO FEDERAL, 2018, p. 61).

Assim, apesar de serem apresentadas, mais especificamente no campo da “Escuta, 
fala, pensamento e imaginação”, a literatura encontra terreno fértil em todos os demais cam-
pos. Ela é abrangente, é imaginativa, é impulsionadora. Nela, cabem todos os mundos: os 
reais e os inventados.

Outro ponto importante 
é a qualidade literária do que 
apresentamos aos pequenos. 
Este conhecimento exige tem-
po, vivência, pesquisa, expe-
rimentação, desprendimento 
das imagens e cores estereoti-
padas, vocabulário simplório e 
finais sempre óbvios e felizes. 
Bons livros são aqueles que 
abrem portas para diálogos 
intertextuais, releituras e enri-
quecimento da linguagem sem 
subestimar o leitor. São aque-
les nos quais conseguimos en-
contrar nós mesmos, o outro, o 
mundo. O mundo que está per-
to e longe de nós.

Nesse sentido, a mediação de leitura é fundamental. Para mediar leituras é pre-
ciso ler. É papel do professor garimpar e selecionar livros que possibilitem o acesso à 
diversidade de gêneros literários, ilustrações, temas, materiais e projetos gráficos. Seja 
leitor! Apaixone-se! Forme, pouco a pouco, seu repertório leitor. É impossível dar o que 
não temos. Consequentemente, um professor que não lê, terá dificuldades em incentivar 
leituras e visualizar as possibilidades estéticas dessa expressão artística.

A prática da leitura – compartilhada de textos literários – tem importância fundamental 
no processo de formação de leitores e apreciadores da arte literária. Ao tratar do termo, Tor-
quato elucida que:
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O termo compartilhar, que significa fazer parte de algo com alguém, traduz bem 
a ideia presente no convite para que leiam com os bebês e crianças. A expres-
são ler com aparece em destaque porque a intenção de ler com/em companhia/
de forma compartilhada é sempre mais significativa que ler para, na medida 
que extrapola a dimensão solitária de quem lê e passiva de quem escuta, nos 
remetendo à uma ação participativa onde todos os envolvidos podem refletir e 
se expressar por meio das conversas geradas a partir das leituras. (2022, p. 18).

A escuta, a fala e as conversas iniciadas a partir do contato com a literatura fazem 
a diferença no desenvolvimento dos bebês e crianças. Invista em planejamentos que exijam 
uma leitura atenciosa da obra, espere dos pequenos mais que um “desenho da parte do livro 
que mais gostou”. Os livros literários são objetos de arte e podem fazer parte de processos 
criativos tão desafiadores quanto interessantes.

Aposte na parceria da literatura com o teatro, a dança, os textos coletivos, a monta-
gem de cenários e figurinos; organize pesquisas; identifique os temas prediletos das crianças; 
saiba seus interesses; entre em contato com os escritores da cidade e, mais que qualquer 
coisa, acredite no que você, suas crianças e a literatura podem fazer juntos.

Então, aceitam o convite?

- A experiência leitora da criança.

- Temas que sejam do interesse dos pequenos.

- A qualidade gráfica e artística da obra.

O que é importante considerar no momento de 
selecionar um livro de literatura para as crianças?

Fo
to

 d
e 

M
ar

ia
na

 A
lm

ad
a

Fo
to

 d
e 

N
au

an
na

 M
ou

ra



91

X Plenarinha - Criança arteira: faço arte, faço parte.

A arte contemporânea e
a vida das crianças

Mariana Americano1

...a areia escorre pelos dedos e ele fica olhando, sentindo, acompanhando os 
grãos caindo, extasiado, envolvido como se o mundo todo tivesse parado e seu 
único movimento fosse aquele do cair dos grãos e suas implicações. A sensação 
em sua pele, o movimento, os sons quase imperceptíveis e a imagem formada 
com a nova configuração... (Diário de Bordo – 11.08.2021)

Uma cena reveladora de uma verdadeira experiência estética, algo que a criança vive 
por inteiro, percebe suas cores, cheiros, sons, todos os detalhes que a compõem. Um mo-
mento de encantamento no qual ela se entrega à sua própria pesquisa sem a preocupação em 
chegar a algum lugar ou atender a algum desejo que não seja o próprio.

Na Educação Infantil buscamos a formação integral, um espaço pensado e orga-
nizado de tal forma que as crianças possam viver suas experiências em sua inteireza e 
complexidade sem que sejam categorizadas, fragmentadas ou separadas. Alinhados com 
o pensamento de que educar, cuidar e brincar são indissociáveis, também consideramos 
que não é necessário um momento para 
parar a brincadeira e realizar uma pintu-
ra. O brincar e a arte podem conversar 
naturalmente e se complementarem, ex-
pressar-se através da arte será mais uma 
das possibilidades de interagir.

A vida é composta de todas as 
experiências e para os artistas e crian-
ças é por meio delas que sua existência 
como ser inteiro ganha um sentido mais 
profundo. É assim que a arte contempo-
rânea nos inspira, uma arte que convida 
o espectador a participar da obra, a entrar com todos os sentidos abertos sem necessidade 
de separar em linguagens ou áreas de conhecimento. Uma arte que não fala do que é certo 
ou errado, que não exclui, mas oferece diferentes caminhos, que abrem os nossos olhos e 
sentidos para o inusitado.

Ampliar o conceito da arte para além de suas linguagens específicas como a pintura, 
desenho, colagem, escultura e modelagem não é uma novidade. Historicamente, se iniciou, 
aqui no Brasil, com Hélio Oiticica na década de 60. Enquanto pintava seus quadros, começava 
a se inquietar sobre a função destes enquanto apenas um suporte para a pintura e revelava 
seu desejo de libertar esta técnica.
1 Especialista em Educação Infantil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Formadora de educadores do Instituto Avisa Lá. 
americano.mariana@gmail.com
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A partir desse questionamento, inicia 
sua pesquisa em buscar “um novo corpo para a 
cor”. Como se a cor fosse realmente dotada de 
vida e pudesse ocupar outro espaço para além 
das paredes. Por que a pintura precisaria so-
mente acontecer daquela forma? Segundo Pau-
la Braga (2013, p. 13): “A grande contribuição 
de Hélio Oiticica é a passagem da pintura para 
a vida: o dia a dia é uma obra de arte.”

Nessa mesma época sua amiga, Ly-
gia Clark, pesquisava novas formas de fazer 
arte que lhe fizessem sentido e como Renata 
Sant’Anna e Valquíria Prates (2006, p.25) es-
crevem: “A descoberta das sensações que suas 
criações provocavam no espectador levou a ar-
tista a produzir obras relacionadas ao tato e à 
ação de colocar objetos em contato com o cor-
po”. Sua arte convida o espectador a tornar-se 
um participante da obra, como se para existir 
ela precisasse dessa interação.

A arte contemporânea é provocadora. 
Incomoda, atrai, apaixona, repulsa, encanta, te 
inquieta, dificilmente deixa as pessoas neutras. 
Pode existir uma mensagem para passar, mas 
o que importa não é a mensagem em si, é a 
forma como toca cada um, sem a intenção de 
que se tenha um entendimento único, tal qual 
as propostas oferecidas para as crianças, que 
partem de um planejamento cuidadosamente 
elaborado com objetivos definidos, porém quan-
do o convite é feito, o que se espera é a cone-
xão de cada uma das crianças, cada qual com 
seu modo e não que se passe uma mensagem 
única ou uma forma exclusiva de se responder 
a esse convite.

Não existe certo ou errado. Existem 
pesquisas, descobertas e experiências singu-
lares, momentos de testar, ensaiar, estabelecer 
relações entre os materiais e descobrir o que 
pode ser feito com eles do mesmo modo como 
o processo de criação dos artistas.

ARTE CONTEMPOR 
NEA E EDUCAÇÃO 

INFANTIL CRIANÇAS 
OBSERVANDO, 

DESCOBRINDO E 
CRIANDO.

SUSANA VIEIRA DA 
CUNHA E RODRIGO 

SABALLA DE 
CARVALHO

COLEÇÃO FOLHA. 
GRANDES 
PINTORES 

BRASILEIROS 
HÉLIO OITICICA
Vários Autores

Ciranda Cultural

LYGIA CLARK - 
LINHAS VIVAS

Renata Santanna, 
Valquiria Prates

PaulinasMODERNISMO
Gênese Andrade 

Companhia das letras 

BABY-ART. OS 
PRIMEIROS 

PASSOS COM A 
ARTE

Anna Marie Holm 
MAM

INTERAÇÕES: 
ONDE ESTÁ A ARTE 

NA INFÂNCIA
Stela Barbieri

Bucher

ELMER, O 
ELEFANTE XADREZ 

David Mckee 
Martins Fontes
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Essas experiências serão mais ela-
boradas quando conversarem com experi-
ências estéticas anteriores, com tudo o que 
vai sendo internalizado pela criança. Somos 
constituídos por tudo o que vivemos, senti-
mos e temos contato, mas uma experiência 
significativa se dá na interlocução entre o 
já vivido, já conhecido e o que está sendo 
apresentado, e assim vai ganhando signi-
ficado a cada interação, a cada encontro, 
revelando a importância da repetição.

Um bebê, para conhecer um objeto, o pega de várias formas. Coloca na boca, bate 
no solo, vai percebendo o seu peso, temperatura, cheiro e a cada repetição dá significados a 
ele até que o torna conhecido.

Hélio Oiticica e Lygia Clark são considerados os precursores da arte contemporânea 
no Brasil e aqui gostaria de destacar esses dois conceitos: a arte como vida e o corpo em 
contato com a obra. Mas o que isso tem a ver com as crianças pequenas e com a Educação 
Infantil? Observando seus modos de agir, de brincar, de aprender, percebemos o quanto as 
crianças aprendem através dos sentidos, entrando em contato com os materiais e tendo a 
possibilidade de viver uma experiência profunda. Elas estão com seus corpos em ebulição, 
aprendendo a se movimentar e se dando conta dos sentidos.

Assim, os professores devem proporcionar espaços promotores de uma experiên-
cia que une a arte ao brincar, que revela a arte como uma expressão da própria criança 
e não algo para se tornar um produto, para atender à expectativa de outra pessoa. Não 
se produz com determinada finalidade, a produção em questão é um processo cheio de 
descobertas e aprendizagens.

Na Educação Infantil cada 
vez mais temos de valorizar a pos-
sibilidade da produção efêmera da 
criança, aquela que é vivida naque-
le instante e que a satisfaz e termina 
quando ela própria se dá por satis-
feita sem as expectativas dos adul-
tos por produtos finais idealizados. 
Permitir que as crianças possam se 
expressar através dos diferentes ma-
teriais oferecidos, que suas coleções 
se transformem em arte e também 
façam parte de sua brincadeira sem 
ter que distinguir uma coisa da outra.
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Assim como a obra de arte já 
não é o objeto em si porque ela se funde 
com o processo criativo, espera-se que 
junto dessa criança tenha um educador 
sensível que possa revelar a riqueza da 
sua ação e perceber o valor daqueles 
grãos de areia escorrendo pelas mãos.

Somos responsáveis, enquanto 
educadores, pela formação estética dos 
pequenos, a tudo o que lhes oferecemos 
e como apresentamos. Um espaço de 
brincar é composto de muitos elemen-
tos e é imprescindível que cada educa-
dor pense na estética, em organizar este 
espaço de uma forma que fique bonito, 
convidativo, que se preocupe com as ma-

terialidades ali presentes e sua disposição. Cores, formas, texturas, disposição espacial tudo irá 
interferir no convite que é feito e nas experiências que podem ser vividas ali. Tudo deve ser cui-
dadosamente pensado. Hipóteses são levantadas e nasce aí uma pauta de observação que se 
preocupa em acompanhar cada pesquisa realizada.

Para que tudo isso aconteça precisamos de educadores alimentados! Educadores 
que bebam da arte produzida no seu tempo, que se libertem de seus pré-conceitos, se permi-
tam serem tocados pelos artistas e possam então se inspirar para escolher materiais e criar 
espaços ricos em possibilidades. 

No momento que os materiais, espaços e tempos fizerem sentido para o educador es-
tará tudo pronto para ser apresentado às crianças: um convite significativo será feito para que 
essas crianças vivam experiências profundas cheias de aprendizagens, ao lado de um adulto 
que, com sua presença, tenha os sentidos abertos para uma escuta verdadeira.

Em 2022, celebra-se o centenário de um encontro de 
artistas com novas ideias estéticas que modificou o 
cenário da arte e da literatura brasileira. A Semana 
de Arte Moderna teve o propósito de romper o con-
servadorismo vigente no panorama cultural da época 
e foi marcada pela apresentação de novos conceitos 
artísticos, como a poesia através da declamação, a 
música por meio de concertos e corais populares e a 
arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes 
de arquitetura, com desenhos arrojados e modernos.

 Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Mário de Andrade, Víc-
tor Brecheret, Plínio Salgado, Oswald de Andrade, 
Heitor Villa-Lobos e Guiomar Novais foram alguns 
dos partícipes dessa busca coletiva pela experimen-
tação por meio da renovação da linguagem artística 
e da libertação criadora.  Na “Semana de 22” não ha-
via um conceito unificador nem um progra-
ma estético definido, mas a intenção de 
abraçar a modernidade e trazer o sentido 
de vanguarda para a arte nacional.

Semana de Arte de 1922
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As linguagens 
artísticas na 
Educação Infantil: 
contribuições 
dos Centros 
de Vivências 
Lúdicas - Oficinas 
Pedagógicas na formação 
continuada da SEEDF

Cláudia Teixeira do Nascimento1

Cristina Aparecida Leite2

Deise Avelina Felipe Saraiva3

Maristela Papa da Silva4

Sara Paraguassú S. do Vale5

Simone Moura6

Você já ouviu falar do trabalho dos Centros de Vivências Lúdicas - Oficinas Pedagógi-
cas, CVLOP7 da SEEDF? Não? Então, esse texto é um convite para você conhecer! Já! Nesse 
caso, apresentaremos detalhes que você nem imagina! Por exemplo: você sabia que o projeto 
iniciou devido a uma necessidade da Educação Infantil? Pois é! Desde 1986 essa parceria foi 
estabelecida e permanece forte até hoje!

Os Centros de Vivências Lúdicas – Oficinas Pedagógicas são espaços destinados 
à formação continuada de professores, nos quais se almeja colaborar para a construção 
de um perfil profissional ludicamente inspirado, que reconhece e valoriza o emprego de 
propostas lúdicas e artísticas na Educação Básica, especialmente nas salas de referência 
da Educação Infantil.

1 Especialista em Gestão Escolar e Orientação Educacional  pela Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin. SEEDF.
claudia.teixeira@edu.se.df.gov.br
2 Doutoranda em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. SEEDF. cristinaleite@edu.se.df.gov.br
3 Doutoranda em Educação pela Universidade de Brasília. SEEDF/UnB. escritora.deisesaraiva@gmail.com
4 Especialista em Teatro Educação Faculdade Dulcina (DF). SEEDF/AAH. maristelapropostas@gmail.com
5 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora . SEEDF/UFJF. sara.vale@edu.se.df.gov.br
6 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora . SEEDF/UFJF. sara.vale@edu.se.df.gov.br
7 As Oficinas Pedagógicas, foram oficialmente denominadas: Centros de Vivências Lúdicas - Oficinas Pedagógicas, a partir da portaria Nº 
388, de 29/11/2018.
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Desde 1986, os CVLOP têm percorri-
do um caminho de possibilidades a partir de 
experiências lúdicas e artísticas diversas, ini-
ciadas a partir da parceria de dois professo-
res que, juntos, começaram a produzir jogos 
pedagógicos para atender as necessidades 
dos docentes da Educação Infantil, antiga 
pré-escola (LIMA, 1989).

Atualmente, as Oficinas Pedagógicas 
alcançam toda a rede de ensino pública e con-
veniada do Distrito Federal em 14 pólos situa-
dos nas 14 Coordenações Regionais de Ensino 
(CRE), contribuindo na formação continuada lú-
dica e estética de professores e de professoras 

tanto do ensino regular como do especial.

Tal abrangência tem construído, ao longo dos 
anos, uma cultura lúdica ao oportunizar aos docentes mo-

mentos de formação a partir de um vasto repertório cultural de histórias, brincadeiras, músicas e 
jogos além das possibilidades artísticas diversas desde a arte milenar do origami a pinturas, bone-
cos, fantoches e técnicas de scrapbook intencionalmente propostas para o contexto educacional.

Em seus inúmeros cursos ofertados em quase quatro décadas de existência, os 
CVLOP potencializam os recursos materiais e otimizam o trabalho pedagógico a partir de dife-
rentes linguagens numa dimensão estética, cultural e criativa de ensinar e de aprender desde 
a Educação Infantil ao Ensino Médio, passando pela Educação Especial, pela EJA e pelas 
Escolas do Campo.

As linguagens artísticas têm um papel muito importante na formação integral da crian-
ça, já que são capazes de propiciar o seu encantamento por meio da fantasia, da descoberta 
e da aventura, possibilitando o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade desde os 
primeiros anos de vida.

A arte mobiliza, convida o olhar para as diferenças, aguça a escuta, amplia as visões 
de mundo, ajuda o sujeito a se colocar no lugar do outro e oferece inúmeras oportunidades 
para que as crianças comuniquem emoções, 
sentimentos, hipóteses e opiniões sobre si mes-
mas e sobre o mundo.

Nesse sentido, defendemos que, especial-
mente no que se refere aos bebês, às crianças bem 
pequenas e às crianças pequenas, a dimensão lú-
dica precisa ser atendida no cotidiano escolar, uma 
vez que o brincar é a atividade guia do desenvolvi-

CONTAR 
HISTÓRIAS COM 
ARTE E ENSINAR 

BRINCANDO. PARA 
A EDUCAÇÃO 

INFANTIL E SÉRIES 
INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira 

Wak

O PAPEL DO ATELIÊ 
NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: A 
INSPIRAÇÃO DE 
REGGIO EMILIA

Lella Gandini, Lynn 
hill, Louise Cadwell e 

Charles Schwall
Penso

“A infância é o tempo de maior 
criatividade na vida de um ser 

humano.”

Jean Piaget
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mento infantil (VIGOTSKI, 2021), promove 
a criatividade e o pensamento divergente 
(ROLDARI, 2010; BOLDIOLI, 1996) e é 
fundamentalmente uma necessidade psi-
cobiológica que emerge na mais tenra ida-
de e acompanha o ser humano por toda 
a vida ainda que com diferentes objetivos 
para o Homo Ludens (HUIZINGA, 2010). 
Do mesmo modo, a proposição de vivên-
cias e de atividades com as diversas lin-
guagens artísticas tornam-se fulcrais para 
a constituição da pessoa ainda nova.

Dessa forma, seria possível propor 
uma educação estimulante, alegre, criativa 
e brincante às crianças, permeada pela 
vivência de várias proposições artísticas? 
Sim! As Oficinas Pedagógicas perseguem 
esta meta na formação de professores e 
professoras, pois podem vivenciar ativida-
des lúdicas e artísticas numa perspectiva 
de unidade teoria e prática, despertando a 
alegria da infância (CHATEAU, 1987).

Atende também ao que solicita a legislação vigente, que prevê a obrigatoriedade 
do ensino das artes na Educação Básica (Lei 9.394/1996, Lei 13.278/2016, PCN/1997, 
BNCC/2017)1, os CVLOP buscam apresentar o seu trabalho permeado pelas linguagens 
artísticas, em todos os cursos que oferecem.

Fazem-se presentes: a música, a contação de histórias, jogos teatrais, várias pro-
postas de trabalhos manuais como dobraduras, pinturas, colagens, além dos diversos jogos 
e brincadeiras. Há certos conhecimentos sobre os quais não basta teorizar: é importante vi-
venciar. Professores e professoras participam de formação em que são protagonistas de suas 
aprendizagens a partir de sugestões propulsoras de vivências, reflexões e, principalmente, 
troca de experiências entre os pares.

Por não serem especialistas em uma determinada linguagem artística, os professores 
podem sentir-se inseguros com relação às proposições a serem executadas em sala de aula. 
A formação continuada oferecida pelos CVLOP apresenta possibilidades com experimenta-
ções, reflexões e conexões possíveis de serem vivenciadas pelas crianças, uma vez que 
“podemos dizer que entre pares e em serviço, os professores devem discutir metodologias; 
maneiras diferentes; ressignificar os seus saberes” (ANDRADE; ABREU, 2019, p. 13).

No modelo presencial já foram oferecidos vários cursos específicos para a Educação 
Infantil, em que, para muitos deles houve a formação de formadores em nível central, ou seja, 
1 Para maiores detalhes, consulte as referências indicadas.
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os professores-formadores das Oficinas Pedagógicas participaram da formação para, pos-
teriormente, ministrá-las em suas CRE. Em algumas versões, houve a participação direta e 
efetiva de profissionais da Diretoria de Educação Infantil, DIINF.

Dessa maneira, já foram ministrados: Brincar é aprender (1996); Criando e Recrian-
do (1996, 1997, 1998); Educação Infantil e suas abordagens (1996); Alfabetização em jogo 
(1996); Aprender com prazer (1997); Educação Infantil: uma abordagem lúdica e interdiscipli-
nar (1999); Brincadeira é coisa séria (2001); Construindo o saber - uma proposta para Educa-
ção Infantil (2002); A magia de aprender brincando (2007); Fazer e brincar na Educação Infan-
til (2007); Brincar é coisa séria (2009 e 2010); O brincar no espaço infantil (2010); Brincando 
com o saber na Educação Infantil (2012); Brincar e aprender na Educação Infantil (2013); A 
Linguagem Musical na Educação Infantil (2013); Brinquedos, jogos e brincadeiras na Educa-
ção Infantil (2015); Oficina de jogos para Educação Infantil (2016); V Plenarinha da Educação 
Infantil – discutindo seus resultados (2017); A importância do brincar na infância (2017), além 
de inúmeros atendimentos, por meio da oferta de oficinas temáticas de curta duração median-
te demanda das escolas.

O atendimento lúdico aos bebês e às crianças com deficiência também é uma linha de 
trabalho dos CVLOP, já tendo sido ofertados os seguintes cursos: Oficinas Especiais (1996); O 
lúdico para o Deficiente Auditivo (1997); Brincando e aprendendo (1997); O lúdico na Educa-
ção Especial (2001 e 2002); Oficinas de materiais pedagógicos adaptados para ANEE (2007); 
Método TEACCH (2013 a 2019).

Em 2020, no desafiador e crítico início da pandemia, a referida etapa também foi 
amplamente atendida por meio de várias oficinas1 remotas, quais sejam: Experiências sono-
ro-musicais para a Educação Infantil; A importância dos brincos e acalantos para os pequeni-
nos; Atividades pedagógicas lúdicas para autistas na Educação Infantil em tempos de ensino 
remoto; Vivências criativas para práticas iniciais de leitura; Jogos, brincadeiras e materiais 
1 Todas as oficinas mencionadas encontram-se disponíveis no canal das Oficinas Pedagógicas no Youtube, no link: https://www.youtube.
com/channel/UCc005tMn1hW7Cm_2uqqpX9Q
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para a alfabetização. Em 2021, no modelo remoto, foi oferecida aos docentes da Educação 
Infantil a formação: Práticas Pedagógicas Lúdicas: cantar, brincar e contar histórias na Educa-
ção Infantil. Para o ano de 2022, existe uma proposta em planejamento de atendimento para 
a referida etapa.

Convém destacar, no entanto, que os CVLOP trazem em sua metodologia uma carac-
terística importante: são vários os cursos oferecidos em que não há público-alvo específico, 
uma vez que a proposta é fomentar o lado criativo e criador dos participantes, adequando as 
vivências e proposições à sua realidade.

Assim cursos, como: A arte de contar histórias, Rodas de Brincar I e II, Scrapbook Pe-
dagógico, A Arte dos Bonecos, Estratégias Criativas, Mala de Jogos Matemáticos, Cirandeira 
das Artes, A Magia do Origami, Musicalidade em ação: saberes e vivências, dentre outros, têm 
a participação expressiva dos professores e das professoras da Educação Infantil, conforme 
seus interesses.

As linguagens artísticas se fazem presentes nos cursos ofertados cuja frequência é 
determinada pelos objetivos das formações. É fundamental dialogar e garantir a interação 
com as crianças com liberdade de expressão e de descoberta para tudo que a cerca por 
meio do reconhecimento do genuíno olhar artístico e criativo da criança curiosa que inventa 
e reinventa. Esse é um caminho construído a muitas mãos, especialmente pensado para a 
formação continuada.

Gostou de nos conhecer um pouquinho? Quer saber mais? Inscreva-se nas nossas 
formações e embarque conosco na aventura de aprender e de ensinar numa perspectiva 
lúdica, artística, criativa e singular, oferecida pelos Centros de Vivências Lúdicas - Oficinas 
Pedagógicas do DF.
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Amoras DF e as artes integradas: 
por infâncias encantadas e 

encantantes
Cristina Aparecida Leite1

Sara Paraguassú Santos do Vale2

Thais Felizardo Resende3

As Amoras vieram aqui
Só pra cantar, pra contar, pra brincar com vocês!

Amoras, amorzinho, amores, amorarou
Muita alegria com vocês!4

É cantando e com muito entusiasmo que convidamos vocês a viajarem conosco nas 
reflexões que começaremos a traçar a partir de agora. Nessa viagem, existe uma espécie de 
portal acionado por três palavrinhas: “Era uma vez”. Basta que alguém diga: “Era uma vez” 
que o nosso imaginário abre as portas para o sonho. Foi acreditando em um sonho que, no 
início de 2020, em um colorido em um colorido piquenique no Taguaparque, aconteceu o lan-
çamento oficial do grupo “Amoras DF”.

Era a materialização do sonho de três professoras que acreditavam no poder trans-
formador, encantante e encantado das linguagens artísticas no mundo infantil. Aquele foi o 
primeiro encontro dos muitos que haviam sido planejados e que foram modificados em virtude 
da pandemia e que estão sendo retomados pouco a pouco. O presente texto objetiva refletir 
sobre a potência das artes integradas no contexto das infâncias, versando, ainda, sobre a 
Abordagem Triangular do ensino das artes.

Formado pelo trio de brincantes e pesquisadoras Cristina Leite, “Crismora”, Sara do 
1 Doutoranda em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. SEEDF. cristinaleite@edu.se.df.gov.br
2 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora . SEEDF/UFJF. sara.vale@edu.se.df.gov.br
3 Mestranda em Artes Visuais pela Universidade de Brasília. SEEDF/UnB. Contato: thaisfelizardo@edu.se.df.gov.br
4 Música de abertura dos eventos do grupo.
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Vale, “Samora” e Thais Felizardo, “Thamora”, professoras da Secretaria de Estado de Educa-
ção do Distrito Federal (SEEDF). O grupo surge no intuito de levar linguagens ar-

tísticas como literatura, brincadeira, dança, música entre outros componentes 
da arte, em suas performances. Veem nas artes e no brincar a possibilidade 
de momentos com mais potência de alegria à vida das pessoas, acreditando 

numa escola da infância mais cantada, mais brincada, mais 
dançada, e, principalmente, mais prazerosa para as crian-

ças e toda a comunidade escolar.

Como seres que vamos sendo constituídos na medida em 
que somos expostos a experiências diversas, é de suma importân-

cia que os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas 
possam ter acesso a vivências com as linguagens artísticas desde a mais 
tenra idade. Pautando-nos na Abordagem Triangular para o ensino das ar-

tes (BARBOSA; CUNHA 2010), o fazer, o ver e o contextualizar devem estar 
presentes em eventos, no audi-
tório, no pátio de modo a contri-
buir para a fruição e a recepção 
de atividades que colaboram 
na constituição da dimensão 
estética do conhecimento tão 
importante quanto os sabe-

res intelectivos.

Muitas crian-
ças só têm acesso a 
eventos artísticos na 

escola, espaço com a missão de abrir os ho-
rizontes dos pequeninos favorecendo tais mo-
mentos com a participação dos professores 
e das professoras ou mesmo de convidados 
externos. Essa vivência se faz necessária na 
constituição da identidade do espectador. Não 
queremos dizer com isso que as crianças de-
vem ser passivas e apenas receptoras desses 
momentos, ao contrário.

É importante que haja participação e 
envolvimento das crianças antes, durante e 
após as ações, com o cuidado de não utilizar 
as artes exclusivamente como recursos peda-
gógicos, mas também para o experienciar. Em 
concordância com Érica Lima (2011):
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ABORDAGEM 
TRIANGULAR 

NO ENSINO DAS 
ARTES E CULTURAS 

VISUAIS
Ana Mae Barbosa

Cortez

TEXTOS E 
PRETEXTOS SOBRE 
A ARTE DE CONTAR 

HISTÓRIAS 
Celso Sisto 

Aletria

LITERATURA 
INFANTIL

Fanny Abramovich
Scipione

LER E CONTAR 
CONTAR E LER

Francisco Gregório 
Filho

Letra Capital
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(…) geralmente somos levados a pensar a experiência artística enquanto ativi-
dade educacional, o que requer que alarguemos o sentido da palavra educação. 
Penso que não se trata apenas de usar o teatro como ferramenta para transmitir 
um conteúdo disciplinar ou valores morais, mas de acreditar no valor da experi-
ência autônoma do sujeito com a arte (LIMA, 2011, p. 57).

A autora cita o teatro, mas a defesa pode ser expandida a outras linguagens 
artísticas. Precisamos nos lembrar sempre do valor da experiência subjetiva com as ar-
tes. Este seria o primeiro pilar: ver a obra, apreciar, construir sentidos e a dimensão da 
fruição e da estesia.

O professor da escola da infância deve contex-
tualizar a ação artística com a vivência da criança, por 
meio do diálogo, constituindo-se outro pilar da Abordagem 
Triangular, dimensão crítica e reflexiva. Além disso, torna-
-se importante que as crianças sejam protagonistas dessas 
ações. Que haja espaço de expressão nas mais di-
versas linguagens artísticas, por meio da dança, 
da música, da interpretação teatral, da brincadeira 
e da dimensão da expressão e da criação. Fazer 
arte é, sim, fazer parte. Fazer é o último pilar da 
Abordagem Triangular do ensino das artes, mas não 
menos importante que os anteriores.

Assim, com os princípios da Abordagem Triangular, es-
tamos colaborando para desenvolver as dimensões do conhe-
cimento em arte, de forma integrada, já que “os conhecimentos 
e as experiências artísticas são constituídos por materialidades 
verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, plásticas e so-
noras. É importante levar em conta sua natureza vivencial, expe-
riencial e subjetiva.” (BRASIL, 2018).

Como funciona essa integração entre as artes? Pre-
sencial ou remotamente, o grupo Amoras DF se utiliza de ce-
nário, figurino e adereços para compor a atmosfera especial 
que o momento requer. Busca-se, também, selecionar 

Visite a página Amoras DF no Youtube

O Grupo AMORAS realiza apresentações em escolas, brincadeiras cantadas,contação de his-
tórias, jogos teatrais e formação continuada para professores com uma abordagem lúdica.

Quer conhecer mais o grupo Amora?
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ações a partir de um 
tema gerador. Como 
exemplo, podemos es-
colher o tema: meios 
de transporte. Que mú-
sica, jogo teatral, brin-
cadeira, dança podem 
ser selecionados? As-
sim, vamos fazendo a 
pesquisa e, com esse 
tema, podemos traba-
lhar a música: O jipe do 
padre; o jogo teatral: Eu sou 
um explorador; a dança coreografada: Eu vou pegar o trem e, para finalizar a sequência, 

a dobradura de um avião1. Dessa forma, pesquisando, fazendo es-
colhas, cantando, dançando, atuando, propondo atividades 

lúdicas e artísticas, seguimos convidando as crianças de 
todas as idades a entrarem na esfera mágica e simbóli-
ca, trazendo encantamento à vida das pessoas.

Esperamos contribuir para levar a magia das ar-
tes ao cotidiano das nossas crianças, fazendo com 

que seja prazeroso estar na escola da infância. As 
artes têm o potencial de elevar a energia de vi-
ver, propiciando experiências estéticas importan-
tes para os pequeninos. É uma necessidade vi-

tal, existe desde sempre e colabora para fomentar 
o lado sensível, criativo e lúdico de modo a contribuir 

para a formação integral do ser humano.

1 Sugestões de atividades disponíveis no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=drO-i38syHs
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“É na arte que o homem se 
ultrapassa definitivamente.”

Simone Beauvoir

O jacaré - Música com castanholas de jacaré

Tucano que cutuca a fruta- cantiga para trabalhar alimentação saudá-
vel- De Sara do Vale

Três atividades musicais com sacola- MUSICALIZAÇÃO

Seis instrumentos musicais alternativos que você pode fazer.

Para dançar, cantar e se divertir procure no Youtube:
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Arte e patrimônio na infância do 
Quadradinho

Maria Paula Taunay1

Samara Madureira Brito Korb2

Vanessa Nascimento Freitas3

Crianças são curiosas. Aprendem rápido, absorvem o ambiente e vivem no aqui e 
agora. Reparam em detalhes: a cortina furada, a natureza em transformação e as luzes da ci-
dade. Após atravessar os limites do seu quarto e da sua casa, o inevitável encontro da criança 
com a cidade apresenta inúmeras possibilidades de experiência sensorial, espacial, social e 
afetiva. O seu sentido de espacialidade e a sua concepção de lugar vão se ampliando e ga-
nhando novos significados e valores.

Caminha-se pela cidade para trabalhar, estudar, levar pessoas e conhecer lugares. 
No entanto, existem outras formas de vivenciar a cidade com as crianças por meio do patri-
mônio e da arte.

As experiências educativas são mais efetivas quando integradas às demais dimen-
sões da vida das pessoas (FLORÊNCIO et al., 2014), sobretudo na infância, em que as trans-
formações cognitivas estão a todo vapor. Construídos processualmente, os repertórios de 
experiências adquiridos nessa fase são fundamentais para a percepção da criança sobre si e 
sobre o mundo.

1 Doutora em Educação e Tecnologia pela Universidade de Brasília. Diretora de Educação Infantil da Secretaria de Educação do Distrito 
Federal. mariapaulataunay@gmail.com
2 Mestre em Cognição e Neurociências do Comportamento pela Universidade de Brasília. Professora de Artes Plásticas da SEEDF onde 
integra a Equipe Gestora do Nível Central responsável pela Política de Educação Patrimonial. samarambk@gmail.com
3 Doutora em Museologia pela Universidade do Porto, Portugal. Integra a Equipe Gestora de Educação Patrimonial da SEEDF.
nasfre.vanessa@gmail.com
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Assim, apesar de pequeninos, a arte e 
o patrimônio do nosso Quadradinho, forma ca-
rinhosa de denominar o quadrilátero do Distrito 
Federal, juntamente com o seu Plano Piloto de 
Brasília, são espaços ricos que podem compor 
o repertório de campos de experiência, tanto na 
escola como na sua vivência na cidade com a 
arte e seus territórios culturais.

Semente de modernidade, Brasília “não é 
uma urbs, é uma civitas”. Sua concepção urbanística 
pensada para ser “cômoda, eficiente, acolhedora e íntima. 
E ao mesmo tempo derramada, concisa, bucólica, funcional” (COSTA, 1957, p. 32), tem atri-
butos de monumentalidade “não no sentido de ostentação, mas no sentido palpável, por assim 
dizer, consciente daquilo que vale e significa”. Uma capital ambiciosa cuja urbanidade ultra-
passa o ideal doméstico e profissional ao ambientar a cultura e a estética.

No aspecto humano, a cidade foi riscada sobre o plano educacional, da lavra de Aní-
sio Teixeira (1900-1971) para articular seu plano urbanístico às diretrizes de um modelo de 
educação inovadora na nova capital e para todo o país. Desenvolvido a uma sociedade em 
constante transformação, o Plano de Construções Escolares de Brasília (1961) previa atendi-
mento escolar integrado e em diferentes níveis. “O Centro de Educação Elementar compreen-
de pavilhões de “jardim de infância”, de “escola-classe”, de “artes industriais”, de “educação 
física”, de “atividades sociais”, de “biblioteca escolar” e de “serviços gerais”. É, portanto, algo 

como se fosse uma Universidade Infantil” (TEIXEI-
RA, 1961, p. 195).

A ambição estética presente desde o nas-
cimento da cidade argumentava que desde o per-
curso de casa para a escola, a cidade oferecesse 
oportunidades reais para despertar a noção de be-
leza e cultivar talentos.

Nesse sentido, Oliveira e Xavier (2011) tra-
çam uma linha do tempo sobre a criação de espa-
ços de arte na cidade a partir da fundação da capi-
tal. São escolas, instituições acadêmicas, centros 
de idiomas, bibliotecas, galerias, salões de arte, pi-
cadeiros, revistas, espaços de concertos ao ar livre 
e auditórios, que desde sua construção se dedi-
cam ao despertar da sensibilidade dos brasilienses 
educando-os para a arte.

Este movimento inicial foi gradualmente 
ganhando força e encontrando novos espaços nas 

“Como a medicina, a educação é 
uma arte. E arte é algo de muito 
mais complexo e de muito mais 
completo que uma ciência. Arte 
consiste em modos de fazer”.

Anísio Teixeira
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regiões administrativas e no entorno do Distrito 
Federal. Além dessa linearidade histórica, Oli-
veira e Xavier (2011) evidenciam essa tendên-
cia ao constatar que Brasília foi sede nacional 
do 1º Encontro de Especialistas de Arte e Edu-
cação, em 1973. Como uma tendência, a cria-
ção da Escolinha de Criatividade 104/304 Sul 
atende crianças desde 1969 para reconhecer 
e valorizar a arte-educação como referência no 
processo de formação estética das crianças. Do 
mesmo modo, o Centro de Criatividade da 508 
Sul, hoje Espaço Renato Russo, conta uma lon-
ga história de descoberta da arte e do teatro na 
infância com beleza e deslumbramento.

As regiões administrativas do Distri-
to Federal seguem o fluxo criativo da capital e 
vêm, cada vez mais, disponibilizando espaços 
voltados para a arte que evidenciam o seu pa-
trimônio. Entre inúmeros lugares acessíveis às 
crianças, para citar alguns, destaca-se: a Casa 
do Cantador, em Ceilândia, reduto de riqueza 
cultural nordestina; em Planaltina, são ofereci-
dos espaços de apropriação histórica e ecoló-
gica como o Parque Ecológico Sucupira, o Vale 
do Amanhecer, a Pedra Fundamental e o Morro 
da Capelinha. No Núcleo Bandeirante se ex-
perimenta a arte na Feira Permanente, onde a 
estética candanga está presente em alimentos, 
utensílios e objetos artesanais. Taguatinga tem 
a Praça do Relógio, palco de cultura em even-
tos, feiras e fontes luminosas. No Gama, a Ca-
pela São Francisco de Assis, edificada no Nú-
cleo Rural Casa Grande, reverencia o verde e a 
natureza com simplicidade e harmonia. O Guará 
tem a feira e o Teatro de Arena do CAVE, Centro 
Administrativo Vivencial e Esporte, que integra 
a Rota Brasília, Capital do Rock1;       Brazlândia, 
o Santuário do Menino Jesus de Praga; Cruzei-
ro, a ARUC; e Samambaia, o Centro Cultural 
Multiuso.

1 SETUR/GDF. Rota Brasília Capital do Rock. Disponível em 7.5.-Rota-
-Brasília-Capital-do-Rock-1.pdf (agenciabrasilia.df.gov.br)
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No Plano Piloto, por sua 
vez, encontram-se diversas obras, 
tanto em espaços públicos quanto 
em locais privados. Na Praça dos 
Três Poderes, temos as esculturas 
“A Justiça” (1961), de Alfredo Ces-
chiatti (1918 - 1989), e “Os Can-
dangos” (1959), de Bruno Giorgi 
(1905-1993). No Centro Cultural 
Banco do Brasil, há a obra intera-

tiva “Casulo” (2008), de Darlan Rosa (1947), que relaciona o brinquedo à arte sendo acoplado 
a engenhos sonoros, que propiciam a transversalidade do brincar e da música. E os diversos 
painéis de azulejos de Athos Bulcão (1918 - 2008) espalhados pela cidade? Até a areia do 
parquinho das quadras e os espelhos d’água da Torre de TV favorecem a experiência artística 
e sensorial no cotidiano da criança brasiliense.

Destacam-se os Centros de Artes e Esportes Unificados, os CÉUS, espaço de inte-
gração de ações culturais, práticas esportivas e de lazer voltadas para a qualificação para o 
mercado de trabalho e a promoção da cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social. 
Essa iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania está presente no Recanto das 
Emas e em Ceilândia.

No Quadradinho, é possível participar de ações que envolvem arte e patrimônio tanto 
na vivência de expressões culturais locais, no contexto urbano ou do campo, como em equipa-
mentos destinados à promoção da arte e da cultura. Esses espaços desenvolvem a cidadania 
e estão em consonância com o modelo de educação idealizado por Teixeira, ao contemplar a 
integralidade do indivíduo em seus campos estéticos e sociais.

A fim de fortalecer a Política de Educação Patrimonial (Portaria nº 265/2016), da Secretaria 
de Estado de Educação do Distrito Federal, convidamos as professoras e os professores, juntamen-
te com as crianças, para uma imersão nos contextos que lhes são próprios, com o objetivo de resga-
tar a identidade infantil das vivências na cidade, revisitar memórias locais e desenvolver o sentido de 
pertencimento nas crianças, por meio de 
Projeto Territórios Culturais. Como parte 
das ações referentes a essa política, e 
desde 2017, em gestão compartilhada 
com a Secretaria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa, seis professores da 
SEEDF foram selecionados e formados 
para atendimento aos estudantes do 
DF. O projeto visa aproximar as unida-
des escolares ao Patrimônio Cultural do 
Distrito Federal e, assim, possibilitar às 
crianças momentos e experiências que 
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A construção de Brasília foi um marco na identidade 
estética brasileira, sobretudo no campo da arquitetu-
ra e do urbanismo. Suas largas avenidas elevaram o 
padrão de cidade nacional ao romper com os mode-
los tradicionais estabelecidos no litoral.

Para realizar o projeto grandioso de autoria de 
Lúcio Costa, um time de estetas foi convidado 
para a empreitada de modernizar a face urbana 
do país com o uso de novas técnicas construtivas 
e artísticas como o concreto armado, os vitrais, os 

jardins suspensos, os espelhos d’água, as super-
quadras e as tesourinhas.

Oscar Niemeyer desenhou os palácios, Burle Marx, 
os jardins, Athos Bulcão, os azulejos e artistas como 
Cândido Portinari, Alfredo Ceschiatti, Mariane Peret-
ti, Maria Martins, Bruno Giorgi, Alfredo Volpi, Vini-
cius de Moraes, Tom Jobim e tantos outros 
provocaram o universo artístico nacional 
trazendo ao planejamento da nova capi-
tal amplidão de espaços e refinamento.

sejam capazes de evocar temas ligados 
à identidade, memória, pertencimento, 
cuidado e afeto.

Os Territórios Culturais pre-
vistos para atendimento são: Museu 
Nacional e Biblioteca Nacional (Con-
junto Cultural da República), Centro 
Cultural Três Poderes (constituído 
pelo Panteão da Pátria e da Liberda-
de Tancredo Neves, pelo Espaço Lú-
cio Costa e pelo Museu Histórico de 
Brasília); Museu do Catetinho; Museu 

Vivo da Memória Candanga; Memorial dos Povos Indígenas e Cine Brasília.

É importante destacar que o conhecimento e a experiência com arte ou patrimônio na 
infância não se faz, necessariamente, para formar artistas; não é o objetivo nem o momento 
adequado. Uma criança educada desde pequena para apreciar ou experienciar a arte, valo-
rizar o seu patrimônio e conhecer a sua própria história terá maior capacidade de observar 
criticamente o mundo, de desenvolver o apreço pela diversidade e autoestima identitária.

Assim, é preciso chamar a atenção de nossas crianças para a arte em suas diferentes 
linguagens – artes cênicas (teatro), dança, música e artes visuais (plásticas) –, bem como se 
faz necessário integrá-la ao seu patrimônio cultural e afetivo, em consonância com a ideia 
de que a essa experimentação lúdica e cognitiva, sensível e afetiva do poetizar, do fruir e do 
conhecer arte (MARTINS, 1998) começa na escola, e também na vida. É no fazer e conhecer 
arte que as crianças percebem seu lugar no mundo.

Embalados por essa breve reflexão sobre arte e patrimônio na infância, esperamos 
que os professores da Educação Infantil participem do Projeto Territórios Culturais. Se assim 
desejar, faça seu pré-agendamento pelo e-mail geapla.deint@edu.se.df.gov.br.

Esperamos por vocês!
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Cronograma

Janeiro

Divulgação do Tema: artes 
eleito pelos profissionais e 

crianças da Educação Infantil 
e turmas de 1º anos das 

escolas da rede de ensino.

Abril

Webinar - X Plenarinha. 
1º Dia de Formação da 

Educação Infantil.

Fevereiro

Divulgação do tema: 
“Criança arteira: faço arte, 

faço parte”.

Maio

Continuidade do 
desenvolvimento do projeto 

nas unidades escolares 
públicas e parceiras.

Março

Proposição de início de 
estudos sobre o tema para 
a organização dos projetos 

nas unidades escolares 
públicas e parceiras.

Junho e Julho

Continuidade do 
desenvolvimento do 

projeto e realização das 
Plenarinhas locais (nas 

unidades escolares públicas e 
parceiras).
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Agosto

Prosseguimento das ações 
relacionadas ao projeto e 

realização das Plenarinhas 
Regionais. Ação de parceria 

entre Coordenadores 
Intermediários - CRE/UNIEB 

e Coordenadores Locais - 
Unidades escolares.

Novembro

Envio do formulário de 
Avaliação da X Plenarinha 

da Educação Infantil para os 
respondentes das 14 CRE.

Setembro

Continuidade do 
desenvolvimento do projeto 

nas unidades escolares 
públicas e parceiras.

Dezembro

Finalização da Avaliação 
da X Plenarinha e 

levantamento do Tema 
para o ano de 2023.

Outubro

Desenvolvimento do projeto 
e realização da Plenarinha 
Distrital, com participação 

representativa das unidades 
escolares públicas e parceiras 

das 14 Coordenações 
Regionais de Ensino

Observação:
Pensando no contexto de cada unidade escolar, bem como das Regionais de Ensino, a Diretoria 

de Educação Infantil, mais uma vez, entende que não há a necessidade de unificar datas, 
ficando a critério a definição das datas dentro dos meses indicados.
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Para registrar…
O registro das atividades realizadas no dia a dia da escola mostra o percurso da práti-

ca pedagógica. Como pensar em uma forma de registro, quando se está trabalhando com um 
tema tão rico como a arte? Durante o desenvolvimento do Projeto Plenarinha, com certeza, 
a depender da expressão da arte, por meio da qual as crianças tiverem a possibilidade de 
vivenciar experiências, será possível produzir diferentes tipos de registro.

Porém, antes mesmo de pensar em um “produto” há que se atentar para a necessi-
dade de ampliar as experiências das crianças, para que assim possam ter material para criar 
e imaginar, imaginar e criar.

Organize todo o material produzido (desenhos, 
pinturas, modelagens, vídeos, fotografias, composi-
ções musicais…) de forma a obter um acervo que 
irá compor a mostra visual das plenarinhas locais, 
regionais e também a distrital, pois esses são alguns 
dos diferentes momentos que marcam o projeto. O ma-
terial produzido pelas crianças, sob a supervisão das 
professoras e professores, poderá compor as mostras 
visuais que poderão ser compartilhadas com as diver-
sas turmas da escola, com as diversas regionais.

Todo e qualquer material produzido pelas crian-
ças deve ser considerado e respeitado como sendo de 
sua autoria, valorizando assim seu ato criativo. Lembre-se 
que o registro vai além do que as crianças produzem. Regis-
trar o percurso é de fundamental importância. Por isso, profes-
sor e professora fiquem atentos e observem como as crianças 
trabalham, aprendem e se divertem juntas. Aproveite esses 
momentos para registrar por meio de fotos, vídeos e fa-
zer o registro das narrativas das crianças, de forma 
atenciosa de todo o percurso da produção.

A Diretoria de Educação Infantil espera 
que todos os momentos vividos ao longo deste 
ano, fiquem registrados em nossas memórias e 
de nossas crianças, na certeza de que o proces-
so de descobertas e vivências com as artes nos 
envolva e nos inspire e que vá além da elabora-
ção de um produto final. Va
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