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A grande inovação das últimas décadas na área educacional foi a criação, implantação e 
aperfeiçoamento de uma nova geração de sistemas de Educação a Distância (EaD) que pas-
sa a abrir novas possibilidades de se promoverem oportunidades, tanto quantitativas como 
qualitativas para a educação. A EaD, em linhas gerais, surge da necessidade do preparo 
profissional e cultural de milhões de pessoas que, por diversos motivos, não apresenta-
vam possibilidades de frequentar de forma presencial as escolas regulares. Dentre essas 
principais dificuldades encontradas, solucionadas em grande parte pela EaD, o aluno não dis-
punha de uma escola próxima a sua casa, ou de tempo suficiente para conciliar o horário fixo 
das escolas convencionais com o período de trabalho. Na EaD é possível o acompanhamento 
individualizado do participante, respeitando os ritmos e diferenças de aprendizagem.

A EaD tem se firmado no Brasil e no mundo como uma modalidade de educação capaz de 
equacionar o desafio do aprendizado contínuo e de proporcionar uma adequação espaço-tem-
poral que melhor se ajuste às modernas necessidades dos aprendizes. 

Histórico da EaD
• O ensino a distância foi registrado pela primeira vez nos EUA, em Boston, na Gazette de 

Boston, em 20 de março de 1728, pelo anúncio de um novo método de se ensinar a distân-
cia ministrado por Caleb Philips.

• No Brasil, a Educação a Distância foi oferecida pelo Instituto Monitor em 1939 e pelo Ins-
tituto Universal Brasileiro em 1941.

• Em 1996, a EaD passa a fazer parte oficialmente, como modalidade de educação, da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 
1996, artigo 80.

• A evolução da EaD no Brasil deu-se por vários ciclos, que estão relacionados com o desen-
volvimento das mídias e de suas diferentes linguagens:

(Fig.1_ciclos_ead)
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Educação a distância: histórico, definições, características e especificidades

Um Pouco Mais Sobre a EaD
A EaD é uma modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada 
por instituições e que utiliza tecnologias de comunicação (MAIA, 2007:06). “Caracteriza-se a 
educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica 
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de in-
formação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas 
em lugares ou tempos diversos” (BRASIL, 2005).

Nesta modalidade, identificamos uma separação geográfica e espacial entre os participantes 
dos processos de ensino e de aprendizagem – essa é uma das principais diferenças entre essa 
modalidade e o ensino presencial. Se observarmos que na sociedade da informação o conheci-
mento não é restrito à sala de aula, poderemos compreender que é possível aprender e cons-
truir novos saberes utilizando um ambiente virtual.

IMPORTANTE
Para diminuir a sensação de distanciamento, é necessário que 
você acesse o ambiente Moodle e participe das situações propostas 
frequentemente; procure se comunicar com o seu tutor e também com 
todos os seus colegas. Você identificará a riqueza que se constrói a 
partir da troca de experiências, de conhecimentos e de pontos de 
vista diferentes.

Sincronia X Assincronia
Além da separação física, os alunos e professores também experimentam uma separação tem-
poral nos cursos a distância. Tal separação permite que o participante estude e realize as ati-
vidades sem que necessariamente o tutor esteja no mesmo instante participando do processo.

SAIBA MAIS
Você pode perceber que em função dessa separação temporal, o 
participante tem uma maior flexibilidade de horário para organizar 
seus estudos e suas tarefas.

Mesmo não existindo a obrigatoriedade de a equipe do curso e alunos estarem no mesmo 
instante interagindo no ambiente, é importante esclarecer que o tutor proporá situações cha-
madas síncronas, chat principalmente.
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IMPORTANTE
As situações síncronas são aquelas em que a comunicação entre os 
participantes do processo acontece em tempo real. No mesmo instante 
tutor e aluno poderão conversar em um chat ou até utilizar o recurso 
da Webconferência – ferramenta que utilizemos em nossas aulas 
presencias. Você poderá ver, ouvir e conversar com os participantes.

As situações de comunicação que não acontecem em tempo real são chamadas de assíncro-
nas. Podemos citar o fórum e as mensagens/os e-mails como exemplos dessa categoria.

A separação física, geográfica e temporal são características próprias da educação a distância 
e, por esse motivo, você deve prestar muita atenção e se organizar efetivamente para realizar 
o seu curso onde e quando você quiser e puder. 

Em EaD, o aluno é mais autônomo e também mais responsável pela sua aprendizagem. Você 
deve estar comprometido com o curso, realizar e participar realmente de todas as atividades, 
de modo a sentir-se inserido no processo de aprendizagem e poder aproveitar todo o potencial 
que essa modalidade oferece por meio das diferentes mídias e recursos disponibilizados.

Comunicação Assíncrona: Fórum Social
O fórum será o meio de comunicação para enviar suas dúvidas, comentários, relatos de expe-
riências, além de ler as mensagens dos colegas e tutores.

1. Para enviar mensagens ao fórum, clique no “Fórum” disponível de acordo com o assunto:

2. O fórum poderá ter vários tópicos (Figura 2) que serão abertos pela equipe do curso, e 
servem para direcionar e organizar as mensagens por assunto.

(Fig.2_tópicos)
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3. Após acessar o tópico desejado e ler as postagens, clique em “Responder” (Figura 3) para 
adicionar um comentário. Você redigirá sua mensagem - e se o fórum permitir, poderá 
anexar um arquivo (Figura 4). Em seguida, clique o botão “Enviar mensagem ao fórum” 
(Figura 4).

(Fig.3_responder_fórum)

(Fig.4_anexar_e_enviar)

IMPORTANTE
O aluno possui experiências de trabalho e de vida que poderão 
contribuir com os estudos e as discussões propostas no curso.

Participe ativamente dos fóruns e dialogue com o tutor para trocar 
ideias, compartilhar saberes e construir novos conhecimentos.
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A Tutoria no EaD
Dentre os diversos membros da equipe do curso, apresentados no guia do participante – área 
comum, e que trabalham articuladamente, destacamos as atribuições do elo mais visível o 
professor-preceptor, denominado como tutor virtual – acompanhará ações no moodle, essen-
cialmente e tutor presencial – acompanhará aulas presenciais, essencialmente. 

O tutor virtual apoiará o conjunto de ações educativas propostas no moodle; de orienta-
ção quanto às leituras, desenvolvimento de atividades, esclarecimento de dúvidas. Ele tem o 
contato direto dos professores dos módulos e, desse modo, pode favorecer a articulação de 
pontos, questões indicados no coletivo de seu grupo de participantes com os professores dos 
módulos.  Suas ações são desenvolvidas, em um espaço e tempo diferenciado, com vistas a 
acompanhar o desempenho de cada participante, moderar discussões assíncronas (correio, fó-
runs) e síncronas (chats). É ele também que, com o acompanhamento do professor formador, 
do supervisor de tutoria e da coordenação, avalia as atividades. Para além dessas atribuições, 
o tutor é uma figura de destaque na superação dos obstáculos que você poderá enfrentar 
em seu percurso de estudo à distância.  

“O fato de não haver o contato face a face não significa que a relação seja impessoal ou fria. 
Cada vez mais as tecnologias avançam no sentido de superar essa sensação de isolamento e 
impessoalidade. A educação a distância, ao contrário do que se pode imaginar, impõe interlo-
cução permanente e, portanto, proximidade pelo diálogo. Afinal, na educação a distância, ao 
contrário do ambiente em sala de aula, a interlocução entre cursista e tutor/a é exclusiva, em 
linha direta” (PEDREIRA, MOREIRA, 2009, p. 22).

Por isso, utilize frequentemente as ferramentas que dispomos no moodle - chats, fóruns, troca 
de mensagens – para favorecer esse contato direto e contínuo com seu tutor virtual.

Outro elo central em nosso curso é o tutor presencial. Será ele quem conduzirá as aulas pre-
senciais, planejadas pelos professores do módulo. Também é fundamental que você esteja 
próximo ao seu tutor presencial, outro grande aliado em seu percurso. 

Vale lembrar que você também pode ter acesso direto à coordenação, supervisão e professores 
dos módulos e professor formador. Estamos todos conjuntamente no sentido de concreti-
zar o sonho: concretização do Curso de Educação Infantil, Infâncias e Arte! 

Estudando a Distância

Muitas vezes, os participantes que iniciam um curso a distância sentem muita ansiedade e 
solidão. Conheça algumas situações que poderão amenizar esses sentimentos e contribuir para 
o seu bom desempenho no curso:
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• Leia todo o material disponível com atenção e faça alguns registros destacando as ideias 
que você considera mais relevantes e, para isso, escolha um ambiente adequado para o 
estudo;

• A EaD permite flexibilidade no horário dos estudos, organize suas atividades do curso de 
acordo com os prazos das disciplinas e sua escala de trabalho semanal.

• Faça uma agenda de estudo para melhor organizar seu tempo disponível em relação às 
suas responsabilidades e às solicitações do curso.

• Busque orientação junto ao tutor sempre que tiver alguma dúvida ou dificuldade.

• Vá além, na medida do possível, explore o material complementar, navegue na Internet e 
nos sites sugeridos;

• Dedique-se ao curso e aos estudos, o sucesso do curso está em suas mãos e o bom desem-
penho depende muito de você;

• Vivencie esta experiência com toda intensidade porque ela é única em sua vida e com cer-
teza você será uma pessoa diferente quando o curso terminar.

A Educação a Distância não é melhor nem pior do que o ensino presencial, ela é diferente e 
por isso você deverá aproveitar todas as situações para aprender, crescer e fazer descobertas.

Netiqueta

Imaginamos que você possa estar se perguntando: netiqueta, o que é isso? Já de início, infor-
mamos que é algo bem simples, mas que precisamos ter uma atenção especial em nosso curso. 
São as regras de etiqueta na internet, de uma comunicação e convívio que assegure a boa 
convivência em rede. Precisamos conhecer algumas orientações básicas para que as interações 
sejam produtivas, para que estabeleçamos interações respeitosas, que realmente somem o nos-
so aprendizado. Apresentamos a seguir algumas delas1:

• Respeite os direitos autorais do material que você for utilizar, ou seja, se for realizar algu-
ma citação é necessário apresentar a fonte, pois temos no Brasil os direitos autorais que 
precisam ser preservados

• Nunca mande correntes, simpatias e boatos via correio eletrônico. 

• Ao escrever um e-mail, inicie com um cumprimento, por exemplo, “Oi André”, “Olá Eduar-
do” ou “Caro amigo”. 

• Não deixe alguém esperando por sua resposta em chat. É importante ser gentil e atencioso.

• Se quiser interromper uma conversa, avise e se despeça antes de desligar. 

• Não envie aquilo que você não gostaria de receber. 

• É importante procurar responder a todos os e-mails. Mesmo que não tenha tempo para res-
ponder no momento em que fez a leitura, ao menos confirme o recebimento da mensagem 
e informe que dentro de breve você responderá adequadamente. 

1 Consulta aos sites: http://www.sds.pe.gov.br/online/netiqueta.htm; http://www.safernet.org.br/site/sites/
default/files/netiqueta.pdf 

http://www.sds.pe.gov.br/online/netiqueta.htm
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• Na internet escrever um texto todo em caixa alta corresponde a estar gritando com o des-
tinatário. Então, procure não utilizar letras maiúsculas sem necessidade. 

• Na Internet, as pessoas são conhecidas não pela cor dos seus cabelos e de seus olhos, sua 
idade, seu peso, mas sim pela qualidade das suas palavras. É preciso escrever de forma cla-
ra, objetiva, simples, lógica, sem erros de ortografia. Para tanto, sempre é importante ler 
suas mensagens/postagens antes de disponibilizá-las no moodle. Por outro lado, é preciso 
ter paciência com os erros cometidos por aqueles que estão querendo aprender. 

• Procure sempre compartilhar seu conhecimento, afinal aprendemos com o outro Uma 
curiosidade a origem da internet foi impulsionada pela necessidade de os cientistas com-
partilharem as informações entre si. 

Indicamos também uma leitura complementar nesse sentido apresentada no item Para saber mais...

Dicas para ajudar na organização dos estudos
• Familiarize-se com os recursos disponíveis no moodle e na internet que possam ser úteis.

• Estruture seu horário de estudos reservando 10 horas semanais de dedicação ao curso. Se 
em uma semana, você não cumprir as horas previstas, será preciso recuperá-las na semana 
seguinte, acarretando o acúmulo de atividades.

• Utilize um calendário para registrar todas as atividades de horário regular e as datas das 
atividades a serem desenvolvidas. Inclua tempo para dormir, fazer exercícios físicos, des-
cansar e atividades sociais.

• Divida os trabalhos extensos em sub-tarefas ou etapas menores, sem agonias com tanto 
volume de trabalho. 

• Após o desenvolvimento das atividades regulares, solicitadas a cada aula, conheça também 
o material complementar e as indicações do item “Para saber mais...”

• Procure interagir com os colegas de seu grupo nos fóruns, chats e com o envio de mensa-
gens.

• Trabalhe sempre com o apoio do tutor.

• Para estudar é importante que esteja concentrado em um ambiente confortável, o que cer-
tamente contribuirá para o estudo flua mais facilmente.

• Enquanto fizer a leitura vá registrando os pontos principais do texto. 

• Revise as aulas com regularidade.

• Antes de iniciar a leitura das aulas, conheça primeiro os objetivos do módulo, as atividades 
a serem desenvolvidas, a carga horário. Isso lhe ajudará a se organizar para o estudo ao 
longo do módulo. 

• Tenha um lugar e horário fixo de estudo, uma iluminação e ventilação adequada, elimine 
ruídos, organize e seleciona o material que irá estudar. 

• Quando ler, faça uma lista de perguntas sobre esse material, procure responde-las. Anote 
as dúvidas e consulte o seu tutor.
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• Organize os arquivos do curso - para isso basta criar uma pasta no seu computador/tablet 
e/ou pendrive com os nomes das disciplinas. Dentro de cada pasta você poderá salvar os 
arquivos do módulo. Exemplo:

NA PRÁTICA
 Módulo I – Introdução ao Curso

  Leitura – Educação a Distância

  Leitura – O Educador e seu processo criativo

Elabore as respostas dos fóruns em arquivo word antes de postá-las no moodle.

Atividades:
Diário: impressões iniciais

Objetivo: conhecer impressões iniciais quanto a sua proximidade com as artes e expectativas 
em relação ao curso

Descrição: escrita de um relato descrevendo expectativas, experiências com as artes, motiva-
ções etc, anexando uma imagem que represente o momento atual de sua realização do curso. 
Sugerimos que inclua uma obra de arte como imagem.

Chat: Esclarecimento de Dúvidas sobre a Modalidade a Distância
Objetivo: compartilhar dúvidas geradas a partir da leitura do texto da aula 2.

Descrição: Enquanto você estiver realizando sua leitura, vá destacando os pontos principais 
do texto e suas dúvidas em relação ao conteúdo dessa aula.  Seu tutor agendará um dia e ho-
rário para um comunicação síncrona, o chat. Esse será o momento de compartilhamento de 
dúvidas, dificuldades essencialmente.

SAIBA MAIS
http://www.sead.ufscar.br/outros/artigo-mill – link da Secretaria 
de Educação à Distância da Universidade Federal de São Carlos que 
traz mais informações sobre netiqueta.

Como no presente módulo abordamos sobre a EaD, esse é um 
excelente momento para o acesso a esses links; neles veremos que as 
ferramentas virtuais favorecem também as artes.

http://uab2.unifesp.br/mod/resource/view.php?id=8599
https://si.unasus.unifesp.br/mod/resource/view.php?id=79
http://uab2.unifesp.br/mod/resource/view.php?id=8599
https://si.unasus.unifesp.br/mod/resource/view.php?id=79
http://www.sead.ufscar.br/outros/artigo-mill
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O educador e seu processo criativo

APRESENTAÇÃO DA PROFESSORA
Há vinte e oito anos sou professora, vinte e um dos quais 
estive vinculada fundamentalmente à Educação Básica e 
à escola pública, embora paralelamente atuasse também 
em instituições privadas, seja como professora de Arte 
no Ensino Fundamental e Médio, seja como docente em 
cursos de Licenciatura em Arte. Neste longo período, tive 
a oportunidade de trabalhar com todas as faixas etárias e 
em todos os níveis de ensino. Dos bem pequenos aos mais 
velhos. Da Educação Infantil ao Pós-Graduação, passan-
do por inúmeros cursos de formação de professores. Há 
sete anos sou docente do Departamento de Artes Visuais 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo, onde leciono na graduação e na pós-gradua-
ção, realizo projetos no âmbito do estágio supervisiona-
do, coordeno cursos de extensão, oriento pesquisas em nível de mestrado e doutorado e de-
senvolvo investigações sobre a aprendizagem artística e a formação de professores. Não sei 
o momento exato em que teve início o processo por meio do qual constitui-me, a um tempo, 
professora e pesquisadora, mas sei que absolutamente tudo o que desde criança vivenciei, bem 
como as pessoas com quem convivi, aí incluídos meus professores e meus alunos de todas as 
épocas e lugares pelos quais passei, fazem parte deste processo. De fato, os papéis de professo-
ra e de pesquisadora não estão e nunca estiveram separados em minha vida. A práxis educa-
tiva sempre forneceu os problemas e as hipóteses de minhas pesquisas, bem como um espaço 
para criação e experimentação didática, enquanto que os processos de investigação propicia-
ram conhecimentos fundamentais que me ajudaram a reavaliar meus pressupostos e a minha 
maneira de trabalhar e, à luz da crítica e da reflexão, a transformá-los, o que efetivamente 
vem acontecendo desde o dia em que ministrei minha primeira aula. Trata-se de uma genuína 
busca pessoal pela autoria, algo fundamental a ser conquistado e exercido pelos educadores 
em sua práxis diária. Este texto é um convite à reflexão sobre as relações entre os desafios 
postos à docência da arte na contemporaneidade a partir de uma perspectiva humanística.
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Aula 3: O educador e o seu processo criativo
Janto com Nicole e Adoum.

Nicole fala de um escultor que ela conhece, homem de muito talento e fama. O escultor trabalha em um ateliê imenso, 
rodeado de crianças. As crianças do bairro são seus amigos. 

Um belo dia a prefeitura encomendou-lhe um grande cavalo para uma praça da cidade. Um caminhão trouxe ao estúdio 
um bloco gigante de granito. O escultor começou a trabalhá-lo, a golpes de martelo e cinzel. As crianças o observavam. 

Então as crianças partiram, de férias rumo à montanha ou ao mar. 

Quando regressaram, o escultor mostrou-lhes o cavalo terminado. E uma das crianças, com os olhos muito abertos, 
perguntou: 

- Mas... Como você sabia que dentro daquela pedra havia um cavalo?

Eduardo Galeano

Introdução à História da Arte, este pequeno e belo texto de Eduardo Galeano (2011, p. 185), 
faz referência a um campo que remonta a tempos imemoriais. 

A pergunta de uma das crianças - Mas... Como você sabia que dentro daquela pedra havia um 
cavalo? - fruto de seu espanto e encanto com a novidade gerada pelas mãos do amigo escultor 
- nos lança à espiral do tempo da história da Humanidade, cujo cerne é a herança de signifi-
cados compartilhados pelos membros de um grupo social, qual seja, a cultura. 

Deste multicolorido tecido pelo qual estamos todos envolvidos, fazem parte não apenas os 
objetos materiais produzidos por homens e mulheres ao longo dos séculos, como também o 
patrimônio imaterial, ou seja, tudo o que constitui as sociedades humanas: modos de produ-
ção econômica; organização social, política e jurídica; mitos, ritos e crenças; língua; invenções 
e criações científicas, filosóficas e artísticas, entre outros, conforme nos explica Laraia.

O homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 
de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 
adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam. (2001, p. 45).

É por meio das camadas, dobras, texturas e reentrâncias deste multicolorido tecido e de seu 
contínuo movimento que homens e mulheres comunicam-se entre si, partilham desejos e ex-
periências, mobilizam atitudes, inventam, criam e atribuem significado às suas existências. 
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A manipulação adequada e criativa desse  patrimônio cultural permite as inova-
ções e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, 
mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. (LARAIA, 2001, p. 45).

A arte ocupa um lugar especial no patrimônio cultural da humanidade. Olhando à nossa volta, 
constatamos que vivemos rodeados de enorme quantidade de objetos, seja em casa, no traba-
lho, na sala de aula ou nos mais diversos lugares. 

Muitos desses objetos têm uma determinada finalidade, como os utensílios domésticos ou os 
instrumentos de trabalho, tais como ferramentas, lápis, calculadora, máquinas e computado-
res, criados ao longo dos tempos para facilitar o trabalho e/ou ajudar o ser humano a superar 
a limitação de seus corpos.  

Homens e mulheres, entretanto, não criam objetos apenas para deles se servirem de forma 
utilitária e/ou instrumental, mas também para expressarem seus desejos, seus sentimentos 
diante da vida e sua visão de mundo. 

Tais criações constituem as obras de arte que, juntamente, com as demais produções das so-
ciedades humanas, ajudam a contar a história pretérita e, certamente, ajudarão os homens do 
futuro a compreenderem o período em que hoje vivemos. 

Oscar Wilde1, em: “O Retrato de Dorian Gray’, afirma que Toda arte é completamente inútil. 
(2012, p.6). 

Estaria ele querendo dizer que a arte não é necessária?

Ao contrário disso, ao evidenciar o caráter não utilitário da arte, que ela não tem, em nossa 
vida, um papel prático, instrumental, Wilde nos faz pensar que dela necessitamos não por 
sua utilidade, mas, talvez, porque, por meio dela, damos um testemunho de nossa existência, 
marcamos nossa passagem pelo mundo. 

Ligadas aos momentos históricos, sociais e científicos nos quais foram produzidas, as obras 
de arte relacionam-se aos princípios, planos de valor e formas de representação de seus pro-
dutores. Elas podem retratar, por exemplo, elementos do meio natural – como nas pinturas 
rupestres pré-históricas; expressar sentimentos religiosos do ser humano, como na antiguida-
de egípcia e grega e na arte medieval e renascentista; denunciar ou retratar questões sociais 
– como nas pinturas de Portinari e Siqueiros, ou ainda, colocar em discussão questões relativas 
à própria arte, tais como procedimentos técnicos, emprego de materiais, e até mesmo a função 
da arte e o papel do artista, como fez a arte moderna e o faz a arte contemporânea.

De todo modo, a arte é uma necessidade do ser humano e talvez seja essa a principal razão 
para o fato de a expressão artística existir desde a Pré-História e ainda permanecer nos dias 
atuais, sobrevivendo ao longo da história.

1  Oscar Wilde falecido no ano de 1900, nasceu em Dublin, Irlanda, em 1854. Escreveu novelas, poemas, contos 
infantis e dramas. Seu único romance , “O Retrato de Dorian Gray”, é uma das mais importantes obras da 
literatura inglesa. 
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As obras de arte promovem encontros e nos colocam em conexão com outros seres humanos, 
mesmo que esses estejam muito distantes de nós no tempo e no espaço. 

Seja no âmbito da produção ou da fruição, a arte revela o indizível sobre nossa condição hu-
mana e nos ajuda a significar a vida e a exercitar nossa inventividade e capacidade criadora. 

Por essa razão, o lugar ocupado pela arte, no amplo tecido cultural, é especial, mas ainda 
assim, as obras de arte não devem ser encaradas como algo extraordinário, pois que estão pro-
fundamente integradas à cultura das sociedades humanas, assim como tudo aquilo que seus 
membros produzem, como já foi mencionado.  

Do mesmo modo, o artista também não deve ser considerado como alguém especial, um gênio, 
dotado de uma capacidade extraordinária para criar, que estaria ausente nas demais pessoas. 
Tal visão romântica de arte e de artista não sobrevive nos dias atuais. 

O ofício da arte exige estudo, dedicação e muito trabalho, além disso, todas as pessoas podem 
desenvolver sua imaginação e seu potencial criador, desde que a elas sejam oferecidas opor-
tunidades. Este é o papel da educação, em especial, do ensino da arte. 

É sobre isso que, por meio de seu texto Introdução à História da Arte, Eduardo Galeano nos faz 
refletir. 

Pelos olhos e voz do menino – e pelas mãos do escultor – somos levados a refletir sobre a re-
lação das experiências artística e estética com a imaginação e a existência humana. Ao mesmo 
tempo, refletimos sobre o papel social da educação, em especial, o da escola, em sua respon-
sabilidade de garantir aos jovens oportunidades para fruírem os bens culturais produzidos 
desde tempos imemoriais e para que eles próprios, com suas mãos e inteligência, prossigam a 
necessária confecção do tecido cultural, nele deixando registrados seus próprios testemunhos. 

Mas de que maneira o ensino da arte pode contribuir para que o educando sinta-se apto e de-
sejoso de se lançar à urdidura do tecido cultural, tornando-se sujeito de sua própria história?

Voltemos ao conto de Galeano. 

Assim como ocorre com toda obra de arte, o enorme cavalo de granito só se torna real como 
objeto de conhecimento quando compartilhado com outros seres humanos, neste caso, as 
crianças. 

Mediadas pelo adulto – o próprio artista – as crianças têm a oportunidade de apreciar a escul-
tura em sua grandeza e completude – seja como objeto simbólico, seja como prova material da 
capacidade inerentemente humana de imaginar e de agir de forma inventiva e transformadora 
sobre os meios físico, social e material. 

Em sua forma e conteúdo, o cavalo traz consigo elementos fundamentais para a compreensão 
do momento histórico, social e cultural em que as crianças vivem; do mesmo modo, ele ofere-
ce conteúdos pertinentes à própria arte como campo específico de conhecimento, um processo 
inerentemente educativo.
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De fato, é por meio da educação que os significados construídos historicamente - dos quais os 
bens simbólicos, sobretudo as obras de arte, são portadores - podem ser apropriados e conse-
quentemente ressignificados pelos sujeitos, um movimento absolutamente necessário à tarefa 
maior que está posta à educação, qual seja, a de humanização. 

Não há dúvida de que a escola não é a única instância criada pela sociedade para educar seus 
membros, todavia, ela ocupa um insubstituível papel nesta tarefa. 

Quando não assume seu papel social, a escola acaba por contribuir exatamente para o contrá-
rio, ou seja, para que os educandos sintam-se excluídos do tecido cultural e não se vejam par-
ticipantes ativos de sua contínua urdidura. Os professores têm grande responsabilidade nisso. 

Quando não se lançam à aventura da criação e se contentam em ser reprodutores de teorias e 
de metodologias que não passaram pelo crivo da sua reflexão crítica, os professores pouco a 
pouco deixam de exercitar a imaginação, de permitirem-se experimentar e de se lançarem, em 
sua práxis diária, a novas formas de pensar e de conduzir o trabalho educativo com seus alunos. 

Aos olhos dos educandos que sofrem as consequências de práticas pedagógicas reiterativas e 
ausentes de significado, o tecido cultural pode parecer desbotado e sem viço, um tecido velho, 
que não se renova nem no ato da confecção nem no ato da contemplação. 

Isso também ocorre no campo do ensino da arte. Quando afastada de sua dimensão cultural, 
a aula de arte pode servir para muitas coisas, menos para promover e legitimar a arte como 
genuíno campo de experiência e de conhecimento. 

Sob pena do tecido genuinamente colorido e atraente, esse sim capaz de reverberar a teimosia 
e a ação criadora do homem sobre o mundo, ficar escondido em algum armário trancado e 
perdido pela escola, cuja chave todos dizem não saber onde está, a experiência criadora deve 
fazer parte dos planejamentos e das práticas educativas dos professores que trabalham com 
todas as faixas etárias. 

Não é preciso distanciar-se do universo dos alunos para o professor vivenciar e propor expe-
riências com a arte com tal qualidade, já que ali mesmo, nos locais e comunidades em que as 
escolas se situam, podem ser encontrados inúmeros elementos materiais e imateriais capazes 
de acionar processos de criação didática individuais e coletivos e gerar propostas de trabalho 
inovadoras e significativas para todos, professores e alunos.

A chave de experiências significativas com a arte na escola está, portanto, nas mãos dos 
próprios professores. E talvez eles nem precisem de chave para abrir as portas do armário e 
propiciar aos olhos sedentos dos educandos a alegria cultural, papel maior da escola, como já 
nos lembrava Snyders. 

Transformar a matéria oferecida pela natureza e pela cultura dando-lhes novas formas é um 
dos trabalhos da arte. 

Porta-voz do novo, do único e do universal, as obras de arte permitem que educadores e alu-
nos realizem sua natureza inerentemente criadora.
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 Nesta perspectiva, o professor assume o papel de porta-estandarte da arte e da cultura, pois 
além de levar nas mãos o arquimilenar tecido confeccionado por seus ancestrais, também o 
acena de modo vivaz ante os olhos deslumbrados de seus alunos, ao mesmo tempo em que os 
convida a descobrir suas sutilezas e a continuarem a confeccioná-lo. 

Assim como o escultor mostrou aos seus pequenos amigos o cavalo de granito, provocando 
estranhamento e encantamento, o professor pode propor aos aprendizes experiências estéticas 
e artísticas que permitam a eles vivenciarem a arte em sua dimensão histórica, social, sensí-
vel, imaginativa, perceptiva, cognitiva e produtiva, seja a partir de conteúdos pertinentes ao 
universo cultural deles, seja colocando-os em contato com códigos culturais com os quais não 
estão familiarizados.

Muitos educadores, conscientes de seu insubstituível papel, abrem os armários e, com seu ges-
to libertador, permitem que os aprendizes acessem nada mais que o Mundo. Pode-se dizer que 
tais professores são autores e portadores de projetos poético-pedagógicos (MATTAR, 2010), dos 
quais fazem parte projetos amplos, como os sociais e os educacionais, e projetos igualmente 
importantes, ainda que de menor amplitude, que são os projetos de seus alunos e de outros 
atores que compõem a cena escolar. 

Concebido, revigorado e efetivado em sua práxis diária criadora, o projeto poético-pedagógico 
lança o professor à eterna novidade que a arte, a educação, a prática docente e cada um de 
seus alunos insistem em desfilar diante de seus olhos espantados e encantados, como o menino 
diante do enorme cavalo de granito:

- Mas... Como você sabia que dentro daquela pedra havia um cavalo?
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Culturas infantis e as crianças. Mas, afinal o que isso tem a ver com artes na Educação Infantil?

Estudo dos fundamentos das artes na Educação Infantil, este segundo módulo que compõe 
o curso Educação Infantil, Infâncias e Arte, trata de algo precioso para formação de profissionais 
de todos os segmentos relacionados à educação das crianças em idade pré-escolar e níveis pos-
teriores. Nesse modulo, dentro dos limites de tempo e espaço, buscaremos promover reflexões 
que aliem práticas pedagógicas às teorias que envolvem alguns dos fundamentos relacionados 
às artes e à educação infantil, as manifestações expressivas das crianças ganharão um peso 
e, entre elas, optou-se por abordar o desenho criado pelas crianças por entender que se trata 
de forma de expressão bastante presente no cotidiano e que vem sendo cada vez mais sendo 
negligenciada tornando-se menos observada e compreendida em toda sua complexidade. 

Como tanto temos lido e ouvido,  a conjugação entre as manifestações artísticas à formação de 
profissionais que atuam com crianças em espaços escolares, bem como, a garantia da presença 
das expressões artísticas no cotidiano infantil é algo que deve ser conquistado e estar presente 
como a derramar-se no dia-a-dia de meninas e meninos, sendo portanto, compreendidas em 
práticas diárias. 

Para tanto, é imprescindível apresentar uma primeira questão que se comportará como orien-
tadora de nossas reflexões posteriores: ao nos manifestarmos sobre a importância da formação 
em arte de profissionais da educação infantil em que e em quem pensamos? Como já men-
cionado, e algo a ser explorado posteriormente, sabemos tratar-se de um dos fundamentos 
na formação de profissionais e, em especial, das professoras que atuam na educação infantil, 
contudo, por vezes, nos esquecemos de refletir sobre aqueles e aquelas que serão envolvidos 
com a criação artística, com as manifestações expressivas: as crianças propriamente ditas. 

PARA REFLETIR
Que concepções de infância e crianças têm nos orientado? O que 
sabemos sobre as meninas e meninos desde que nascem? O que é ser 
criança segundo nosso ponto de vista? 

É imprescindível carregar essas questões conosco como forma de balizar nossos olhares, pois 
a depender das concepções que portamos nós organizamos e orientamos nosso tempo de estar 
junto com a criançada, bem como, nossas propostas para elas e a serem realizadas com elas, so-
ma-se a isso a capacidade de ver e compreender o que é visto quando feito pelas crianças, desde 
bem pequenas. Exemplificando: quando acreditamos que as crianças são incapazes de tomar 
decisões, criar e inventar soluções para seus mais diferentes problemas, que pensam e veem o 
mundo de modo complexo nossa estada com elas torna-se momentos em que nos comportamos 
a preencher o tempo das meninas e meninos com atividades inócuas, sem significado para eles 
e elas, revelando uma concepção em que prepondera a espera pelo vir a ser adulto.  

Ao longo de tempos temos proposto uma pergunta a qual tem reverberado e provocado inú-
meras reflexões: o que aprendi com as crianças hoje? Frequentemente nos questionamos sobre 
o que fazemos para elas desde bebês em atividades realizadas em berçários e continuamos 
a nos perguntar o que fazer para eles e elas quando crescem. Não é raro terminarmos o dia 
refletindo sobre o que ensinamos às meninas e meninos ao longo de horas, semanas ou mesmo 
meses que passamos juntos em espaços escolares entre os maiorzinhos. Há uma relação pre-
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sente nisso em que se atua numa via de mão única onde predomina a lógica do adulto sobre 
a da criança. 

Esse ponto é importante e retomo aqui a pergunta sugerida: o que aprendi com as crianças 
hoje? Quando nos questionamos dessa forma provocamos e revelamos mudanças e deslo-
camentos nas relações estabelecidas entre todos. A criança toma outro lugar, conquistando 
espaços em que a invisibilidade deixa de existir. El surge em sua complexidade e na riqueza 
de suas ações. Pensar sobre o que aprendi com o outro, quando esse outro é criança e bem pe-
quena implica contemplar esse outro em nosso cotidiano, em nossas práticas sociais e educa-
cionais diárias. Mas, retomo a preocupação já posta: que concepção de infância orienta nossa 
proposta? Como são concebidas as crianças em nosso trabalho? 

Termos e conceitos resultam de disputas e evidenciam a construção de campos em que lutas e 
conquistas de diferentes grupos explicitam-se e ensejam reflexões.  Não temos a pretensão de 
concluir um debate tão árduo, ao contrário, a intenção aqui é apenas fomentar discussões e 
percepções sobre a infância tendo como ponto de partida a própria criança. Com a finalidade 
de pensar sobre a arte como fundamento na formação vale afirmar que as crianças são aqui 
concebidas como construtoras de culturas. Trata-se, contudo de um conceito que, infeliz-
mente, por ter sido incluído no cotidiano de pesquisadores e pesquisadoras, bem como, em 
diários que relatam propostas de práticas pedagógicas sem que as mesmas sejam problema-
tizadas, tem se tornado quase um jargão, algo a ser esquecido ou naturalizado e, com isso, 
deixa-se de estranhá-lo e questioná-lo, o que é imprescindível. 

Conceber as crianças como construtoras de culturas é algo bastante 
recente em tempo histórico no Brasil. É com Florestan Fernandes, 
sociólogo brasileiro, que temos pela primeira vez a observação de 
relações e o brincar de meninas e meninos sendo vistos sob a ótica 
da sociologia, o que resulta, não apenas numa pesquisa fecunda, 
mas também em possibilidades de olharmos para as crianças em 
seus grupos infantis criando e recriando relações, inventando có-
digos, gestos e distintas formas de relacionar-se com o espaço e 
com o outro. Isso na década de 1940, quando Florestan Fernandes 
pesquisou a criançada em bairros operários da cidade de São Pau-
lo e observou que elas são capazes e criam relações diversas em 
seus grupos infantis. O resultado dessa pesquisa é o brilhante texto 
Trocinhas do Bom Retiro. Denomina de cultura infantil àquilo que 
é produzido pelas crianças nos grupos infantis. Segundo o autor: 

Nesses grupos se iniciam os contatos das crianças com o meio so-
cial, de maneira mais livre e íntima. As relações são as de grupos primários, face a face, 
apresentando-se perfeitamente organizadas e regulamentadas em seus traços mais gerais, ha-
vendo, mesmo, sanções punitivas para os transgressores. Como frisamos acima, os indivíduos 
em interação pertencem ao grupo vicinal. Só dificilmente são aceitos os ádvenas.Até o fim 
da primeira infância e às vezes também durante parte da segunda infância, não se verificam 
círculos fechados entre as crianças do grupo infantil, participando dos folguedos tanto os me-
ninos como as meninas. (op. Cit, p.237)1

1  Pode ser encontrado no endereço: http://www.todosnos.unicamp.br:8080/lab/acervo/artigos  

Florestan Fernandes. 
paulistano, 1920-1995. 
sociólogo brasileiro res-
ponsável pela constituição 
de uma sociologia critica. 
professor universitário da 
universidade de São Paulo 
onde realizou seus estu-
dos, é afastado em 1964.  
político engajado defensor 
da escola pública, ligando-
-se sempre a movimentos 
sociais. Trocinhas do Bom 
Retiro é texto seminal so-
bre infância brasileira do 
ponto de vista sociológico.

http://www.todosnos.unicamp.br:8080/lab/acervo/artigos
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As brincadeiras e trocas feitas pelas crianças instigaram o sociólogo a pensar em outras formas 
de conceber meninas e meninos para além de um desenvolvimento infantil. Suas observa-
ções versaram sobre as construções complexas existentes nos grupos infantis a partir de suas 
brincadeiras. Tal perspectiva se contrapõe aquelas em que se trata de esperar que as crianças 
cresçam, para daí serem concebidas criadoras, podendo ser então consideradas, talvez apre-
ciadas. Era o “vir-a-ser” adulto que estava presente no modo de ver adulto. A bibliografia refe-
rência deixava de lado as características próprias do ser criança, que com suas inventividades 
criam e recriam o mundo. Esta presença marcante de uma concepção de criança e infância 
como algo que não merece ser compreendido em sua inteireza possui um contexto social e 
histórico, cujas raízes encontram-se presentes em nossas práticas e formas de olhar para suas 
criações. Ao longo do tempo, ora as crianças estavam invisíveis diante de nossos olhos, ora 
consideradas por seus pais, professores, como sujeitos a serem educados com valores voltados 
para aquilo que serão amanhã: o futuro homem, a futura mulher, o engenheiro, o escritor ou 
escritora, entre outros. O que as meninas e meninos são hoje, desde bem pequeninos, não era 
apreciado como algo importante e com o que se poderia aprender a ponto de alterar os modos 
de ver dos adultos. 

Embora superada, esta visão ainda encontra-se presente em algumas práticas educativas, que 
acreditam que as crianças partem de um nível baixo e que terá uma explosão de conhecimen-
tos, desenvolvendo-se em processo evolutivo enquanto os anos passam e, por que não, quando 
elas se aproximam do universo adulto. Para tanto, tal concepção apoia-se na ideia e na prática 
de que é preciso prepará-las para o que virá posteriormente, subestimando suas ações e aquilo 
que já são, a educação propedêutica ganha espaço. 

Seguindo esta forma de conceber as crianças, nos primeiros anos de vida não há muito a fazer, 
é como se elas se encontrassem em tempo de espera. É comum ouvirmos de pais e professoras 
as seguintes falas: brinque enquanto pode!! Ou mesmo, apontamentos que enaltecem o disci-
plinamento escolar do ensino fundamental, servindo como uma ameaça futura ao dizer às 
crianças que devem se comportar nas cadeiras, num espaço físico restritivo dos movimentos 
corporais, para aprenderem a conviver com o lugar que passarão a frequentar, é comum ouvir 
falas tais como: o mais sério virá depois! Como se apenas o que virá no futuro escolar deva ser 
concebido com rigor. Quando nos debruçamos a observar as relações existentes entre adultos 
e adultas e bebês isso pode ganhar outros contornos já que devido a ausência da fala a com-
preensão dos adultos daquilo que os bebês estão elaborando torna-se ainda mais precária. 

Esta visão tem reflexos no modo como são observadas as criações infantis, ora como ausência 
ou falta, ora como estado de espera por realizações mais compreensíveis à estética adulta. 
Os desenhos são percebidos como meros rabiscos indecifráveis, cabendo-lhes deixar que os 
façam para depois guardá-los simplesmente, desconsiderando sua composição e o processo de 
criação que o envolve. É triste afirmar, porém, em muitos casos, o desenho não passa de um 
mero preenchimento de tempo entre atividades escolares. Vale observar que tudo aquilo que 
é criado pelas meninas e meninos bem pequenos recebe denominações que conotam o ato de 
modo diminutivo: desenho é desenhinho, música é musiquinha, professora é professorinha e 
dai para espaços e relações, tais como, salinha, parquinho, lanchinho. Não se trata somente de 
algo comum ao povo brasileiro, numa maneira carinhosa de referir-se ao outro usando termos 
em diminutivo. Certas denominações e palavras não são simples atos de nomeação, guardam 
sentidos e representações e podem revelar concepções que precisam ser problematizadas. Nos 
campos da educação essas formas de tratamento tornam-se mais frequentes quando o assunto 
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e o lugar estão voltados à educação infantil e a todos que a envolvem. Precisamos estranhar 
esses modos de olhar e nos relacionar com isso, já que as mesmas reduzem aquilo que as 
crianças fazem e destituem desses atos a riqueza que neles encontra-se engendrada do ponto 
de vista cultural, social e da criação infantil. 

Barra manteiga, corre cotia, mãe da rua são brincadeiras conhecidas por muitos de nós e 
encontram-se ainda presentes no cotidiano infantil em creches e pré-escolas. Seus desenhos, 
criados nos mais diferentes suportes além das folhas de papel, são vistos ou apenas guarda-
dos? Observamos o que as crianças estão fazendo antes, durante e depois dessas brincadeiras? 
Como as mesmas criam regras, subvertem e recriam? Embora aparentemente conhecidas por 
nós, é nessas práticas que podemos identificar algumas das características culturais existentes 
nos grupos infantis e identificar as crianças como construtoras de culturas infantis. Anotar e 
discutir sobre o que se vê é fundamental para que possamos sair do lugar comum que consi-
dera a todos como receptáculos de cultura e alterar esse quadro para aquele em que meninas 
e meninos mostram sua capacidade inventiva desde que nascem. 

Para que sublinhar essa questão quando discutimos fundamentos das artes na educação infan-
til? Vamos pensar: 

• As crianças são construtoras de culturas infantis, capazes, inventivas e não seres que de-
vem permanecer em estado de espera de um momento privilegiado quando crescerem, 
tornando-se adultos. 

• A infância, como construção social e cultural, não pode ser vista como universal, bem 
como, aos meninos e meninas que a compõem. 

• As crianças são sujeitos de direitos desde seu nascimento, sujeitos históricos, determinam 
e são determinadas pelo contexto social, histórico, cultural e econômico no qual vivem 
numa interação constante, deixando suas marcas e sendo marcados por ele. 

• Suas vozes, seus desenhos, seu gestual, suas tantas linguagens devem ser ouvidas, vistas, 
consideradas, registradas, expostos de forma que todos nós possamos conhecê-las, em seus 
diferentes fazeres, seus diversos desejos e imaginações. 

Nesse ponto de nossa aula, indicamos a leitura complementar do texto “Múltiplas linguagens 
de meninos meninas no cotidiano da Educação Infantil”, de nossa autoria, disponível no moo-
dle como texto complementar. Ele nos permitirá conhecer um pouco mais sobre aromas, sons, 
cores, formas, texturas, gestos, choros e variadas manifestações culturais e expressivas que, 
em profusão, anunciam o mundo às crianças.
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Culturas infantis e as crianças. Mas, afinal o que isso tem a ver com artes na Educação Infantil?

IMPORTANTE
Tocamos aqui, nessa primeira aula em uma temática que 
compreendemos ser definidora para todas as propostas educacionais 
que tenhamos relacionadas à infância. Ou seja, o que são e como são 
compreendidas as crianças. Solicitamos a seguir algumas atividades a 
serem desenvolvidas ao longo da semana. Nessas primeiras solicitações 
nossa preocupação está voltada para as relações estabelecidas entre 
as crianças em espaços diversos nos Centros de Educação Infantil e 
Escolas Municipais de Educação Infantil procurando nos aproximar 
do fundamental de algumas manifestações artísticas em nossas vidas 
desde que nascemos assegurando-as como direito de todos. 

Como já mencionado não podemos guardar esses conhecimentos conosco sem materializa-los 
em nosso cotidiano alterando as relações que estabelecemos com as crianças. Meninas e me-
ninos construtores de culturas infantis o fazem em diferentes formas e contextos? Como se 
relacionam com as outras crianças e adultos? O que criam nessas relações? Subvertem a elas 
ou aquiescem? Vamos observar? 

Neste ponto de nossa primeira aula, solicitamos que realizem as atividades 1 e 2 nessa ordem.

Referências bibliográficas 
FERNANDES, Florestan. Trocinhas do Bom Retiro. In: Folclore e Mudança Social na cidade 
de São Paulo. Editora Martins Fontes, São Paulo, 2002. 
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Como foi afirmado em aula anterior temos nas artes um fundamento na formação de profissio-
nais que atuam na educação infantil. As manifestações artísticas não podem ser traduzidas por 
aulas em que ensinamos gêneros artísticos ou técnicas. Estamos lidando com a especificidade 
das crianças cuja faixa etária segue até os seis anos. Isso exige olhares e relações distintas em 
que estejam presentes meninas e meninos compreendidos como atores sociais e autores de 
suas ações. Dentro dos limites impostos pelo tempo e tamanho de nossas aulas, essa aula e 
as demais procuram situar as artes no cotidiano da educação infantil tendo como ponto em 
destaque a criação de desenhos. Busca, para tanto, recuperar alguns aspectos da história re-
cente em que exposições de criações infantis e estudos que descobriram a relação entre artes 
e primeira infância ganharam proporções significativas, chegando a inspirar-nos sobre modos 
de constituir e apreender tais manifestações entre as meninas e meninos e, ainda mais, na for-
mação de professores e professoras que trabalham especificamente com a educação infantil. 
Trouxeste a chave? Por enquanto, vamos procurar abrir uma conversa. 

PARA REFLETIR
E quanto à arte? Artes todos os dias! Reivindicação bastante atual 
e frequente coloca-nos hoje algumas pulguinhas atrás da orelha: 
mas, sempre foi assim? Temos, de fato, a presença de diferentes 
manifestações artísticas no cotidiano da educação infantil? Em caso 
afirmativo, que tipo e com que qualidade? 

É difícil abandonar essas perguntas e nem devemos. Necessárias, se impõem quando queremos 
conhecer o que meninas e meninos têm feito diariamente em creches e pré-escolas brasileiras 
no tocante às manifestações artísticas que podem ser asseguradas também como direito em 
seu cotidiano. 

Sabe-se há muitas décadas que as crianças inventivas que são criam desenhos e os deixam 
como marcas em vários dos locais por elas visitados ou construídos. Imaginação e diferentes 
processos de criação se unem a seus corpos que produzem formas e gestos nas relações com 
outras crianças e os mesmos, por vezes, são absolutamente incompreensíveis pelos adultos, 
que adultocentrados, ou seja centrados em si mesmos e suas perspectivas e valores, perdem a 
oportunidade de decifrá-los e, com isso, conhecer mais e melhor a própria infância e as crian-
ças como construtoras de culturas que são e sujeitos de direitos, sendo um deles a expressar-se 
artisticamente e mais, a conhecer e relacionar-se com distintas formas de expressões em artes. 
Algo semelhante, quanto à desconsideração, ocorre quando as crianças manifestam o desejo 
de desenhar, dançar, encenar, fotografar. 

Nesses espaços e enquanto essas e outras manifestações artísticas acontecem entre as crianças 
e entre essas e adultos e adultas que com elas estão, muitos gestos, formas de ver e estar no 
mundo são construídas de jeitos complexos, elaboradas segundo lógicas, às vezes, incom-
preensíveis ao universo adulto. Chamando o poeta Drummond (1987) para contribuir com 
nossas reflexões, apresento um excerto do poema Procura da Poesia: 



33

Arte como exercício de vida

Chega mais perto e contempla as palavras.

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra

e te pergunta, sem interesse pela resposta,

pobre ou terrível, que lhe deres:

Trouxeste a chave?

Mas, que chave é essa? Há o que abrir? O que temos a descobrir, caso consigamos abrir o es-
tranho e desconhecido que habita por trás de segredos escondidos pelas palavras, e, tomarei 
liberdade aqui de acrescentar: encontram-se escondidos entre traçados, entre olhares, entre 
imagens captadas pelas crianças? O que meninas e meninos fazem diante de nossos olhos e 
não vemos? O que está guardado entre seus traços, suas histórias, suas diferentes manifesta-
ções expressivas? 

Arte e infância: Educação Infantil em foco

A relação entre crianças, artes e educação infantil passou a ser observada com rigor em in-
tensos processos de investigação e observação, ao mesmo tempo em que, de forma perigosa, 
tornou-se fala corrente, beirando o senso comum. Naturalizada, deixa de compor de modo 
efetivo nosso cotidiano e passa a fazer parte apenas em planejamentos pouco ou nada mate-
rializados: preocupante. Pois nossa pergunta inicial torna a voltar. E as crianças envolvidas 
nesse processo, são atores ou coadjuvantes no tocante as práticas artísticas? 

Embora não seja nosso foco nesse módulo, é importante considerar também qual a forma-
ção estética das professoras para que possam acompanhar e ensejar o desejo de ver, criar, 
entusiasmar-se e ter curiosidade pelas diferentes linguagens artísticas em suas e nas vidas 
das crianças. Quanto maior a curiosidade pelo mundo, quanto mais frequentamos museus e 
exposições, a livros de arte, a filmes e peças de teatro de boa qualidade, nos tornamos mais 
instigados a continuar a ver e alimentados esteticamente. 

Como já comentado na aula anterior, recente e fecunda é a descoberta da criança como ativa 
e construtora de culturas, assim como, a compreensão de que meninas e meninos elaboram e 
expressam modos de ver em gramáticas peculiares à infância, guardando suas especificidades 
de classe, gênero, étnicas, religiosas, etárias e entre essas se misturando. Mobilizadora de 
olhares e relações que, até então, enrijecidas, pouco se davam conta de que meninas e meni-
nos possuíam a capacidade de elaborar traços próprios, modos expressivos característicos e 
inventivos. Essas manifestações, tão presentes em seus desenhos e outras expressões, são de 
forma concomitante, linguagens e marcas históricas que podem ser compreendidas eviden-
ciando seus modos de ver e imaginar determinados contextos sociais, culturais, históricos e 
econômicos, constituindo-se como campo social a ser explorado, investigado rigorosamente. 
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É importante considerarmos que a valorização das criações infantis ganha peso entre artistas 
modernistas logo no início do século XX, sofrendo, portanto, transformações históricas até 
sua entrada e permanência nos campos educacionais, quando aí também encontra distintos 
questionamentos, intervenções e formas de materializar tais pensamentos e proposições. Para 
melhor conhecimento, sugere-se a leitura do texto Ver com olhos livres: arte e educação na 
primeira infância1.

Ainda que de modo breve, ao lembrarmo-nos da formação de mentalidade preocupada com 
arte e infância no Brasil merece destaque inequívoco Mário Pedrosa. O crítico de arte sur-
preende-se com a percepção da riqueza de pinturas e desenhos infantis ao ter contato com 
criações infantis no ateliê do amigo e artista plástico Ivan Serpa, no Rio de Janeiro. Em seus 
escritos aborda com entusiasmo as expressões plásticas das crianças e provoca a pensar, so-
bretudo, quando sabemos que as criações eram expostas em exposições infantis no Museu de 
Arte Moderna da mesma cidade. O crítico tem diante de si exposições que englobam produ-
ções infantis já em 1952. Pedrosa denomina o que vê de arte infantil e sugere colocá-la em 
relevo expondo as obras e sendo sustentadas como base influenciadora da produção de alguns 
artistas. Essa observação sugere-nos a importância do olhar atento para aquilo que as crianças 
produziam, observação essa que é social e historicamente constituída, compondo-se vagaro-
samente e nos ensinando a ver, sob diferentes pontos de vista, o que as crianças estão elabo-
rando diariamente no uso de suas diversas manifestações expressivas e linguagens artísticas. 

Antes disso, na década de 1930, Mário de Andrade entusiasta, 
colecionador e estudioso dos desenhos das crianças, conforme Go-
bbi (2004/2012), é o prenuncio de estudos valorosos segundo os 
quais os desenhos das crianças engendram situações e imaginário 
de classe, gênero e étnicas podendo ser apontados como fontes do-
cumentais e promissoras fontes de estudos sobre diferentes infân-
cias brasileiras. Como se sabe nosso olhar, por vezes, deixa passar 
ao largo certas criações, sobretudo quando oriundas de meninas e 
meninos bastante pequenos. Tornam-se rabiscos sem intenção, menores diante de outros com 
formas mais facilmente decifráveis. Para muitos, o importante é reconhecermos algo, ainda 
que sejam formas repetidas ao longo de décadas, como nos mostrou Viana (1999), as casi-
nhas com chaminés, ou os patinhos que seguram guarda-chuvas, elefantinhos que mostram 
apenas a parte traseira de seus corpos com sua imensa tromba. Muitos deles com aparência 
infantilizada e infantilizadora da própria criança merecendo que reflitamos sobre quais as 
experiências estéticas promovidas às crianças e, ainda mais, às adultas e adultos que com elas 
convivem na cidade, nas escolas, nas creches, assunto esse bastante extenso, exigindo que nos 
debrucemos em outro momento.

Trata-se de refletirmos sobre o fato de que alguns artistas encontram e se encontram com as 
criações de meninas e meninos pequenos. Nós em muitos dos campos educacionais dedicados 
aos estudos da primeira infância e às práticas pedagógicas com crianças pequenas, ainda resis-
timos, sob certos aspectos, a observarmos em sua inteireza e riqueza aquilo que elas, de modo 
complexo, elaboram. Enfim, hierarquizamos as criações assim como fazemos com a própria 
infância, em que ser bebê com suas características próprias, passa a ser visto como inferior a 
ser criança grande, já falante, com capacidade de escrita. 

1 http://www.todosnos.unicamp.br:8080/lab/acervo/capitulos/GOBBI_VerComOlhosLivres_In_
OColetivoInfantil.doc/view

Escritor, poeta, musicis-
ta, criador dos parques 
infantis da cidade de 
São Paulo, onde esteve à 
frente do Departamento de 
Cultura entre os anos de 
1935 a 1938
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Arte como exercício de vida

Arte, cotidiano e formação de profissionais em educação infantil. Ao colocarmos todos juntos 
pressupõe-se sua junção de fato e presente diariamente na vida. Trata-se de defesa constante. 
Porém, há que ter cuidado e rigor nessa proposição. As manifestações artísticas e expressivas 
de meninas e meninos podem ser observadas como necessidade vital, exercício cotidiano de 
vida, o que garante outras relações e preocupações. As reflexões apresentadas aqui se filiam 
à compreensão de que se trata de exercício de vida e não organização em grade curricular 
que fragmenta em disciplinas escolares certos conteúdos tidos como mais corretos a cada 
composição etária, de gênero ou de classe social e configuram-se como transmissão passiva 
de conteúdo. Há uma diferença sutil, mas importante: não se trata de darmos aulas de artes à 
bebês ou crianças com até cinco anos de idade e com horários rígidos e composição de tempos 
exíguos para criar. 

Pensar em artes todos os dias implica planejar de forma que elas estejam contempladas de 
modo misturado ao cotidiano, compondo-o. Quando pensamos nos desenhos criados pelas 
crianças, isso exige que compreendamos que os mesmos não podem servir a meras formas de 
registro de acontecimentos, efemérides pouco significativas. Resultam de amplos e intensos 
processos de elaboração e criação. Escolhas são feitas. Experiências são vividas e marcam a 
todos. Experiências que transformam lápis, giz, caneta, tijolo, carvão em formas de jogos de 
descobertas entre todos, coletiva ou individualmente. 

Experiências que fazem com que dancem ao mesmo tempo em que desenham, que cantem 
enquanto conversam, que riam enquanto discutem, que escolham e negociem materiais que 
serão utilizados, suportes explorados, resultados obtidos e o como e se serão expostos. Portan-
to, repito à exaustão: arte no currículo da educação infantil merece reflexão especial, pois, não 
é componente curricular apenas como penduricalho ou a “cereja do bolo” a enriquecer ingre-
dientes tidos como mais importantes. As crianças, em suas práticas cotidianas, com seus jeitos 
de ser e estar no mundo, demonstram que tudo isso encontra-se imbricado, não dá para sepa-
rar.  Trata-se de tarefa desafiadora, pois, ao longo de nosso processo de formação aprendemos 
a separar o conhecimento e a compreender que é assim que se faz para obter bons resultados. 
Porém, isso é perverso, sobretudo quando lidamos com crianças e tão pequenas. Isso exige de 
nós mudanças de posturas frente aos colegas adultos e às crianças. Exige que alteremos várias 
de nossas práticas e ações pedagógicas. 

Acredita-se na importância de uma formação em que esteja presente a construção da capaci-
dade de ver. Ela nos fornece instrumentos para investigar e compreender. Vamos ver e refletir 
sobre o que vemos? 

Observem o quadro abaixo. Qual a relação da mãe/adulta ao ver a criação infantil? O que 
acham que o menino pretendia fazer? Qual seria a reação de vocês? 
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Neste ponto de nossa segunda aula, solicitamos que realize a atividade 3.
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Nessa aula procuraremos discutir sobre os desenhos das crianças especificamente. Essa mani-
festação expressiva de meninas e meninos encontra-se presente em nosso cotidiano em dife-
rentes situações, contudo, sua presença por vezes, impede-nos de olhar e ver o que está conti-
do em linhas, traçados, formas e assuntos apresentados. Desenha-se muito: após atividades em 
áreas livres, enquanto aguardam algumas rotinas diárias como escovação e momento de saída, 
no intervalo entre atividades. Mas, com isso o desenho apenas preenche o tempo e perde, com 
isso, suas características próprias como artefatos culturais. Estamos vendo os desenhos das 
crianças e considerando-os em sua complexidade e inteireza para além da perspectiva matu-
racionista que leva-nos a observa-los apenas do ponto de vista do desenvolvimento infantil? 
Como vemos os desenhos criados pelas crianças desde bebês? Como eles são recebidos por nós 
quando entregues pelas crianças?  Há muito que discutir e ver... 

O estudo dos desenhos das crianças constitui-se sempre num grande desafio já que talvez 
esteja entre as expressões humanas mais conhecidas. Os desenhos para boa parte das pessoas 
são percebidos de diferentes maneiras: como rabiscos incompreensíveis, expressão da figura 
humana, as já famosas casinhas com chaminés que tantos de nós ainda desenhamos, represen-
tações de heróis de desenhos animados, ou situam-se entre aqueles que devem apenas ser co-
loridos, resultados de composições adultas feitas para crianças, com conteúdos infantilizados. 

Alguns autores defendem a ideia da realização do desenho como atividade humana espon-
tânea, contudo, a mesma proposta acaba por engessar algumas práticas pedagógicas quando 
voltadas apenas para classificar as criações infantis em etapas de seu desenvolvimento, em-
pobrecendo, seja o processo de criação infantil, sejam as próprias teorias que passam a servir 
apenas como elemento de avaliação da criança desenhista, enclausurando-as num processo 
evolutivo, que toma como referência apenas o que já fora criado seguindo modelos escolares 
preconcebidos. A criança existe em suas pluralidades, através das relações estabelecidas com 
os outros, em contextos particulares do ponto de vista econômico, social, histórico, cultural. 

Ao ser considerada desta forma, muda-se a forma como construímos nossas práticas e olhares 
para as criações dos meninos e meninas. Há muitas infâncias e muitas crianças. Temos hoje a 
possibilidade de escolha de que a criança também nos diga aquilo que ela é, bem como, nos fale 
sobre o que desenha e cria, imagina e constrói. Com isso, seus desenhos podem passar a ser vis-
tos sob outra perspectiva, que não a evolutiva apenas, o que colaborará para que a conheçamos 
ainda melhor, bem como, às suas criações. Ainda, quando os traçados apresentam formas mais 
rebuscadas, são compreendidos como frutos da criação de uma criança singular, genial. 

Essas premissas convivem conosco, e vêm sendo sedimentadas no imaginário social. São ex-
pressões de processos de criação, artefatos culturais realizados por pessoas de pouca idade que 
devem ser garantidos e observados e não desrespeitados ou infantilizados em função da faixa 
etária a qual pertencem os desenhistas. Trata-se de propor aqui um contínuo exercício de ver 
e pensar a imagem – os desenhos infantis – tendo como referências diversos interlocutores e 
pesquisadores oriundos de campos teóricos distintos, em destaque sua percepção como arte-
fato cultural.
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Desenhos de meninas e meninos: artefatos culturais e manifestações expressivas das crianças

De modo simplificado, artefatos podem ser compreendidos, não apenas como produtos da 
cultura material, mas também como produções dos sujeitos – nesse caso crianças desde que 
nascem – que compreendem modos de ver, ser e construir o mundo. É importante afirmar que 
assim são compreendidos desde quando se pensa em adultos como seres construtores de cultu-
ras, ganhando em diferentes perspectivas formas e modos diversos de se entender e conhecer 
o que é ou foi produzido, assim sendo, obtinham status diversos: como produto e obra adulta, 
reconhecidos como tal em sua ampla maioria. Artefato cultural, bem como a perspectiva do-
cumental, ou seja, podem ser consideradas como documentos históricos que possuem indícios, 
fontes a traçar ou indicar caminhos que nos levem a conhecer meninas e meninos desenhistas 
em diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Apresentar os desenhos infantis como 
fontes históricas e artefatos culturais exige de nós que os guardemos, garantindo status de 
documento, portanto, com rigor e cuidado. Portam marcas da infância e marcam infâncias em 
distintos tempos históricos. Podem ser assim compreendidos quando temos as meninas e me-
ninos como construtores de culturas e nossos diálogos buscam na sociologia e na antropologia 
as fontes teóricas para adensar modos de ver e compreender a infância. 

Os desenhos são aqui compreendidos como artefatos culturais em que manifestações expressi-
vas elaboradas de modo complexo evidenciam diferentes infâncias. Vale sublinhar: não como 
cópias, mas como representações, sendo válidos para investigação e promissores quanto 
à constituição de modos de entender a infância. Como artefatos e fontes documentais im-
plicam o diálogo com a História, Sociologia e a Antropologia, campos de estudos teóricos que 
oferecem oportunidades de construirmos concepções mais amplas e aprofundadas sobre as re-
lações travadas na sociedade e no que as mesmas contribuem com os desenhos realizados pelas 
crianças. Nesta abordagem encontram-se a perspectiva de relações de gênero, étnica, de classe 
social como elementos também definidores e reveladores daqueles que desenham.  

PARA REFLETIR
Importa destacar que os artefatos culturais são criações humanas 
e assim são percebidas dependendo do contexto social, cultural, 
histórico em que estão inseridos. desse modo, ao afirmarmos os 
desenhos como artefatos culturais estamos atribuindo-lhes um peso 
importante na cultura. Trata-se de manifestações visíveis da cultura 
e, como compreendemos as crianças como construtoras de culturas 
infantis, aquilo que é criado por elas nas relações com os outros, 
pode também ser compreendido como produção cultural ou artefato 
cultural. Seus desenhos, bonecas criadas pelas meninas, diferentes 
brinquedos, podem servir como bons exemplos. Os artefatos são 
coisas estáticas, porém, ganham significados diferentes de acordo 
com seu uso e a relação que têm com o grupo em que se inserem. 
Portanto, os mesmos devem ser pensados em suas complexas relações 
e formas de produção.

A prática do desenho, seja em casa ou na escola, e nesta última, em todos os níveis de ensino, 
é considerada uma prática social, portanto, suporte de representações sociais que podemos co-
nhecer, não os considerando como retratos da realidade e sim, observando-os como represen-
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tações, individuais ou coletivas, da mesma. Pode-se concluir inicialmente aqui que o desenho 
é uma representação do mundo, ao mesmo tempo em que se constitui como objeto do mundo 
da representação, revelando-se nas relações com o universo adulto. Como instrumento, isto 
lhe permite conhecer melhor aquilo que a criança desenhista é, bem como, à própria criança, 
saber mais sobre os outros de idades iguais e diferentes que com ela se relacionam, de perto e 
de longe descobrindo a si mesmas e ao mundo conjuntamente. 

Esta perspectiva poderá proporcionar aos pesquisadores e professores de crianças de todas 
as idades que as compreendam melhor e mais profundamente, segundo referenciais teóricos 
constituídos a partir de observações de diferentes dinâmicas do social. Aquilo que é fugaz – o 
desenho e seus suportes – e que, como tal, pode se perder rapidamente no tempo, pode ser 
também duradouro, dependendo da maneira como é organizado, ou mesmo, registrado por 
seus organizadores ou coletadores. Estas maneiras de nos relacionarmos com estes objetos-
-desenhos revelam, por sua vez, qual a concepção que se tem daquele que o criou, bem como, 
da própria criação. Favorece e exige a constituição de outros modos de ver e compreender 
essa produção infantil, logo uma formação que coadune diferentes áreas e campos teóricos do 
conhecimento em constante diálogo. 

Para tanto, é imprescindível observar, investigar, promover situações em que estejam presen-
tes diversas formas de criar. No que se refere à criação de desenhos, quando nossas preocupa-
ções se voltam para uma perspectiva social, na busca pela compreensão do que é produzido 
como artefato cultural o que implica conhecer culturas infantis, muitas perguntas podem ser 
feitas: de maneira geral, há diferença na escolha dos temas dos desenhos pelos meninos e 
pelas meninas? Há motivos artísticos mais predominantemente encontrados nos desenhos de 
um ou de outro? Há elementos que evidenciam cenas de um cotidiano vivido pelos meninos 
ou pelas meninas? Os riscos modificam-se ao longo do tempo? Ao serem conjugados à fala 
das crianças desenhistas, outros desenhos ou outras formas de compreendê-los são revelados? 
Como os mesmos podem se oferecer de modo a percebermos narrativas do cotidiano e da 
imaginação próprias dessas crianças?  Há diferenças étnicas perceptíveis? Quais as formas de 
ocupação do espaço do suporte oferecido para desenhar? Quais as cores mais frequentemente 
utilizadas para expressar pessoas brancas ou negras? Há o já famoso pedido do “lápis cor de 
pele” para pintar pessoas, indiferentemente, como se todos nós tivéssemos a mesma cor de 
pele, denunciando um padrão de beleza e padrão étnico a serem seguidos? 

Para estas imagens se revelarem também o olho deve entreter-se, divertir-se, deixar-se 
levar. Detalhes que aparecem, cores que se sobressaem, o todo e as partes que ganham maior 
ou menor relevância. A imagem artefato cultura/desenho/documento também se completa 
pela leitura do outro. Isso exige estar junto, não em forma policialesca a vigiar a criação, mas, 
como companheiro aprendiz do que está sendo criado e seu criador. 

Mas, o que torna os desenhos das crianças de todas as idades, documentos históricos? Como o 
mesmo pode resistir ao tempo que, em silêncio, pode corroer suas linhas, suas cores, oxidando 
não apenas os papéis, como também a memória de tantas infâncias? Qual seu status diante de 
outras criações infantis? Onde e como os desenhos das crianças podem ser guardados? Devem 
ser colecionados? Devem ser expostos? E como expô-los? Essa última é uma questão impor-
tante, pois sabemos que expor as criações infantis é algo comum em creches e pré-escolas e 
que pouco se reflete sobre qual o verdadeiro papel dessas exposições, assunto sobre o qual 
trataremos em nossa quarta aula. 
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Afirmar que os desenhos são documentos implica perscruta-los, investiga-los em seus indícios 
e contextos históricos, sociais e culturais de criação. Implica sabermos quem são as crianças 
desenhistas e as condições materiais de produção do desenho, coadunar essas informações nos 
levam a conceber essa criação segundo pontos de vista diferentes e bastante mais refinados. 
São fontes documentais, mas, em sua riqueza podem ser contemplados também como metáfo-
ras visuais, tal como nos ensina Gianfranco Staccioli 

O desenho da criança fora apresentado como metáfora visual pelo pesquisador italiano Gian-
franco Staccioli. Para este estudioso da arte e da infância, um aspecto fundamental a ser con-
siderado por aqueles que entram em contato com a criação de desenhos de meninos e meninas 
reside em não reduzir as expectativas de que os desenhos carregam em si expressões ricas do 
processo criador das crianças. É possível ver em alguns dos desenhos realizados, sobretudo 
pelas crianças pequenininhas, uma expressão sintética, síntese de pensamentos, ideias, dese-
jos, que resultam traços que não podem ser traduzidos de modo reduzido. Isso seria aferir-lhes 
elementos e propostas que não têm. 

Quando estamos diante de tais desenhos uma proposta interessante, e não menos necessária, 
seria o exercício de desburocratizar o olhar e a prática dos desenhos – realizados pelos adultos 
para as crianças e entre as próprias crianças –, não procurando neles uma rotina rígida que 
mostram elementos já aguardados e em que não são permitidas alterações.  É deixar-se pro-
vocar por aquilo que vê, transformando o lugar comum em lugares incomuns, ao ocuparmos 
outras posições, até então não percebidas como possíveis. A invenção e a surpresa tomam 
espaço nos olhares, muitas vezes, até então, turvos, dando lugar às incertezas.     

Ao tratar os desenhos como metáfora visual pode-se percebê-los como transferência, inten-
cional ou não, de um elemento desenhado para um âmbito que não é propriamente aquele 
primeiramente designado, podendo, portanto, ser semelhante ou não à coisa desenhada. Com 
isso, a dimensão poética desta criação ganha outras características tornando-se mais comple-
xas aos olhos de quem observa: enriquece como criações ricas de meninos e meninas com pro-
fusão de inventividades, imaginação, fantasias, (que são e devem ser, sem dúvidas, também 
nutridas), as quais têm garantido em seu cotidiano a possibilidade de materializá-las, criando 
e recriando. Poderíamos afirmar que há um sentido radical nos desenhos infantis, o que é 
possível ver ao procurarmos além dos próprios traçados mais imediatos, que nos são apresen-
tados. Mesmo os desenhos de crianças bem pequenininhas, podem surgir como solicitação do 
labor criativo pertinente e próprio de sua idade. São traços resultados também de uma antena 
viva que, pulsante, brinca e cria sons e ritmos ao desenhar, ora in-
quieta, busca informações entre os amigos, no chão da escola, com 
os adultos, com representações expostas nas paredes. Ou mesmo, 
entre aqueles meninos e meninas já bem maiores, que buscam es-
capatórias a um traçado, às vezes já aprisionado, numa invenção 
de formas que pretendem a comunicação e que possa contar com 
o inusitado. 

À proposta de olharmos ou lermos os desenhos das crianças como 
metáforas visuais agrega-se a ideia de uma educação em arte vol-
tada para os sentidos o que aproxima Staccioli do arquiteto Bruno 
Munari. Bruno Munari apresenta sugestões de práticas e constru-
ção de olhares sobre as criações infantis cuja busca volta-se para 
a educação polissensorial, ou seja, propõe que meninas e meninos 

Arquiteto italiano, 1908-
1995, Munari apresentou 
grandes contribuições para 
reflexões sobre propostas 
relativas a espaços de cria-
ção para e com crianças. 
O Brasil já recebeu várias 
exposições com objetos 
criados por Munari e 
que tratavam de espaços 
sensoriais e design provo-
cando fecundas reflexões 
sobre infância e processos 
criadores. 
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desde pequenos e, destacando os pequenininhos, busquem descobrir e conhecer materiais, se-
jam naturais ou artificiais, para criar, não objetivando um ensino de desenho ou das diferentes 
manifestações artísticas, mas sim, garantir as experimentações com todos os sentidos na cons-
trução das dimensões humanas nutrindo sua criatividade, sua inventividade, em processos de 
criação, nos quais a poiesis, ou seja, o ato criador, esteja presente e respeitado por aqueles que 
encontram-se com as crianças. 

Munari acreditava que neste processo, similar a um jogo constante, no qual a criança se vê 
envolvida, ela se aproxima da arte, porém, não de uma forma tão sistematizada que possa tirar 
o prazer do contato com as experiências e descobertas. Segundo o autor, é fornecido a todos os 
seres humanos um aparato plurisensorial. Contudo, com o passar dos anos, grande parte disto 
vai se atrofiando, porque o ser humano dá a preferência a campos teóricos e mesmo práticos 
nos quais não prevalecem a criação, o uso dos sentidos, como expressão do ser humano. Há 
que cuidar para não diminuirmos ou castrarmos essa capacidade ao podarmos as crian-
ças num cotidiano que as submetem a atividades pouco ou nada significativas.

Até o momento, apresentamos alguns conceitos e práticas que exemplificam a ideia de de-
senho como documento, já utilizado como fonte a falar das crianças ou a partir delas. Mas, 
pode-se pensar, e é justo que nos preocupemos com isso, naquilo que deveria ser olhado. Deste 
modo, reitera-se aqui algumas palavras já escritas:

• O desenho pode ser concebido como documento histórico o que permitiria compreendê-lo, 
bem como, aos seus criadores numa perspectiva diferenciada.

• Ao conceber o desenho como um documento, vale ressaltar a sua não neutralidade, expres-
são de uma criança universal, que segue características similares em todo canto do mundo. 
Desta forma, os desenhos não são documentos inocentes. Carregam e deixam marcas no 
cotidiano do qual fazem parte.

• Nesta perspectiva algumas perguntas são pertinentes: quais os elementos constitutivos 
destas imagens que estão diante de nossos olhos? Quais as linhas, os traçados, as cores 
utilizadas? 

• Quem o realizou é menino ou menina? Há diferenças entre as temáticas? As composições 
do espaço do desenho são feitas de qual modo? Há diferenças entre os desenhos de crian-
ças oriundas de camadas sociais diversas? Pode-se perceber a diversidade étnica? É possí-
vel perceber tempos históricos diferentes? É possível traçar uma história do desenho e seu 
ensino a partir de como eles são realizados? 

• Os desenhos das crianças pequenininhas encerram também em si a possibilidade de afir-
má-los como documentos. Não podemos esperar que elas cresçam aproximando-se dos 
modelos e concepções estéticas dos adultos para os concebermos como belos e bons em 
sua complexidade. 

• Vale ressaltar que estamos sublinhando a criação de desenhos, porém, não podemos deixar 
de observar que a pintura, a escultura e a dança encontram ressonância naquilo que temos 
apresentado até o momento. Ao lidarmos com essas manifestações expressivas e artísticas 
devemos ter clareza de que não podem ser tratadas como meros apêndices do cotidiano 
das crianças. É fundamental que sejam compreendidos em sua complexidade e inteireza. 
Observar as crianças e suas movimentações corporais colabora e muito para que as veja-
mos como criadoras de verdadeiras coreografias diariamente. Com isso, coloca-se por terra 
a ideia e a prática que exigem das crianças que simplesmente reproduzam “dancinhas” 
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com o único propósito de apresentações supostamente culturais em datas comemorativas 
e sem sentido para todos os envolvidos. O mesmo vale para a elaboração de esculturas 
em argila, massa plástica, madeira e outros tantos materiais que possam ser ofertados aos 
meninos e às meninas. 

Agora nos encontramos com mais uma atividade proposta como forma de materializar algu-
mas das ideias apresentadas. 
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Em nossa quarta aula continuará a abordagem dos desenhos das crianças como artefatos cul-
turais e problematizaremos outra prática bastante frequente nas creches e pré-escolas: as ex-
posições ou mostras culturais. Retoma-se aqui a ideia apresentada na primeira aula. Ou seja, 
dependendo do modo como concebemos o que é ser criança orientamos a forma a ser dada 
aos objetos criados por elas. A curadoria revela como meninas e meninos são considerados a 
partir daquilo que criam. 

PARA REFLETIR
O que queremos mostrar? A quem queremos exibir as criações 
infantis? Quais concepções estéticas estão presentes?  Qual ponto de 
vista é adotado? Com quem dialogamos quando fazemos a curadoria 
de uma mostra e com que frequência? 

Por enquanto retornemos aos desenhos. Para aproximar-se dos rabiscos e das manchas cria-
dos pelas meninas e meninos desde bem pequenos, é necessário reconhecer a ambiguidade 
da produção infantil e a necessidade de construir junto à criança o sentido e o significado do 
que está fazendo. Isto permite evitar o erro pedagógico de não atribuir nenhum significado 
a tais produções e esperar que a criança tenha aprendido a desenhar. Pode causar também 
outro erro que consiste em dar significados preconcebidos à produção infantil sem ter a crian-
ça como interlocutor. O desenho e suas produções são como dizia Umberto Eco (2005) uma 
obra aberta. Para isso, é necessária uma leitura não só de pedagogia ou psicologia, mas sobre 
arte. Ela é uma chave de leitura do desenho e também de outras manifestações, tais como: as 
esculturas feitas pelas crianças, suas danças, entre outras. 

A construção de uma prática pedagógica diferenciada aponta para alguns momentos nos quais 
muitas lacunas são percebidas entre o velho e o novo, o que sempre fizemos e o que estamos 
aprendendo ou temos que aprender a fazer para produzir diferente. Dessa forma, estar com as 
crianças, observar, preparar junto com elas espaços privilegiados para se expressarem é algo que 
temos que aprender e estamos a fazê-lo. Olhar com vagar, passeando pelas linhas, procurando 
traços peculiares em seus desenhos, também é algo novo, já que desestabiliza práticas profissio-
nais que têm se limitado a recolher as criações apenas para pendurá-las em paredes quase neu-
tras, ilustrando ou por vezes infantilizando espaços, sem dialogar e, pior ainda, para colocá-las 
em pastas ou saquinhos plásticos quantificando a produção, dentro dos quais as vozes de seus 
criadores ficam mais caladas ainda. Suas expressões apagadas. Sua linguagem, reduzida. 

Muito foi afirmado até o momento e com isto, -  sobretudo quando nos voltamos para a pri-
meira etapa da educação básica, buscando o desenho das crianças pequenas, sem, contudo, 
esquecer daquelas maiores frequentadoras do primeiro ano do ensino fundamental, que vale 
sempre sublinhar, ainda são crianças, - quero ressaltar a ideia de conhecermos, valorizarmos 
e garantirmos a dimensão poética de sua criação. 

Quanto a isso a formação das profissionais que atuam com esses meninos e meninas deverá 
estar atenta considerando os diferentes aspectos presentes naquilo que é criado. Observar o 
número infinito de sinais e formas que resultam do longo processo de descobertas, entrar no 
ritmo e no tempo necessários para viver com as crianças os seus ritmos de descobertas e ex-
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perimentações. Esse olhar e prática remetem a pensar e, por que não, engajar-se na percepção 
de que cada uma das crianças tem direito a expressarem-se de maneira pessoal, coletiva, as 
próprias sensações, as tensões vividas a partir da utilização de outras linguagens, de expres-
sarem seus gestos, seus gostos. 

Trata-se de profissionais cuja proposta de formação e experiência estética, de estar junto com 
as meninas e meninos, busca introduzir e garantir espaços que colaborem com as linguagens 
e formas de pensar das crianças, procurando alimentar seu próprio processo criador. Consi-
dero, porém, que colocar-se no ponto de vista da criança é um desafio que evoca o desejo e 
a disponibilidade de descentrar-se, de refazer-se criança, sem considerar atos infantilizados, 
pensando-os como próprios da criança, esquecendo-se que, já bem pequenos, elas estão cons-
truindo um gosto pessoal. Retomando o que foi afirmado em aula anterior: arte todos os dias!! 

Sim, todos os dias, mas com o rigor e a leveza necessárias para que estejam cotidianamente em 
nossas vidas. Entre tantas, nossa proposta é a construção de olhares e de práticas pedagógicas 
que, inventivas, ampliem suas formas compreensivas sobre o processo criador de tantas e di-
ferentes crianças. Deve-se considerar uma multiplicidade de formas, de cores, de sentimentos, 
que resultam atos criadores, numa visão multidisciplinar dos desenhos e das demais criações de 
meninas e meninos e que se proponha interrogar aquilo que é habitual. A arte e o lúdico fundin-
do-se em diálogos que podem interromper a considerada normalidade educativa, ou mesmo por 
termo uma forma escolar escolarizante, tão vastamente debatida e, por alguns, refutada. 

Como discutimos as crianças criam e manifestam-se usando diferentes linguagens, algo a ser 
discutido refere-se a forma como tomamos contato com essas criações. As exposições ou mos-
tras culturais que ocorrem em espaços escolares se propõem a divulgar as produções infantis, 
contudo, ocorrem pontualmente em circunstâncias que, por vezes, desconsideram as próprias 
obras expostas e seus autores e suas autoras. Vamos conversar, ainda que brevemente sobre 
esse assunto. 

Exposições de desenhos e demais manifestações expressivas criadas pelas 
crianças: problematizando
Quando discutimos sobre arte e educação infantil uma temática recorrente, porém, pouco 
explorada e sobre a qual ainda menos refletimos, são as exposições ou mostras culturais. É 
fecundo e necessário estender um pouco esta discussão aproximando-a das práticas pedagó-
gicas, provocando uma relação entre o que já salientei a respeito de expor os desenhos das 
crianças e as controvérsias já estabelecidas neste campo de práticas. 

Embora muitos já tenham sinalizado em direção contrária a existência dessas exposições, 
afirma-se que isso pode ser visto a partir de seus aspectos positivos. Organizarmos exposições 
acena para a possibilidade de problematizarmos e, consequentemente, debatermos e conhe-
cermos mais e melhor a infância e seus artefatos, suas manifestações expressivas e, com isso, 
os processos de criação, anseios, modos de ver e estar no mundo. Com isso, sua contribuição 
reside na construção de olhares mais próximos, que mergulhem mais profundamente nas pro-
duções, familiarizando-se com elas e com sua presença em vários espaços públicos, de onde 
tantas vezes são distanciadas. Suas ideias, suas produções circulariam em diferentes univer-
sos, passando a compô-los, alterando concepções que tantas vezes demonstram desconhecer 
ou mesmo menosprezar. 
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Com isso, chama-se a atenção nessa aula para uma prática recorrente que deve ser problema-
tizada: as mostras culturais e exposições que ocorrem em creches e pré-escolas. Trata-se de 
um momento no qual as criações infantis passam, como que por encanto, a serem aclamadas e 
vistas como belas. Que bom! Porém, é oportuno pensar sobre o que ocorre nos outros dias do 
ano, fora aqueles voltados para os preparativos da exposição das criações infantis. Para onde 
vão os desejos por criar, as inventividades dos meninos e meninas que continuam exuberan-
tes, expandindo-se por todos os espaços, procurando escapar. Pergunto-me: para onde vai o 
ato criador das professoras, - não todas, mas uma parte considerável – que têm que, freneti-
camente, preparar mostras culturais, feiras de artes, esquecendo-se daquilo que as crianças 
criam em seu dia-a-dia e destituindo do cotidiano a criação. 

Sabemos que olhar com os olhos das crianças, ouvir e considerar suas vozes é fundamental 
para que possamos conhecê-las a partir delas mesmas. Contudo, são poucas as iniciativas que 
se proponham a tanto, sobretudo quando o assunto é colocar suas expressões em espaços pú-
blicos onde prepondera o tempo apressado e desenfreado, que, pode gerar olhares insensíveis, 
pouco reflexivos. 

IMPORTANTE
Assim, expor as produções das crianças, as marcas deixadas por 
elas na História, como sujeitos que são, é imprescindível. Para 
tanto, nada melhor do que colocar em público o que as crianças 
criam, sendo, portanto vistas como construtoras e não apenas como 
consumidoras de cultura. As adultas e os adultos são curadores 
e curadoras nesses espaços, o que torna as mostras verdadeiras 
exposições com temáticas próprias, com reflexões sobre os assuntos 
a serem tratados, e que as mesmas não são apenas uma prestação 
de contas daquilo que foi realizado, mas têm outro peso: apresentar 
as criações infantis e garantir que as mesmas possam circular entre 
todos, derramando-se cotidianamente e promovendo exercícios de 
ver e aprender com as crianças. 

Longe de fazer aqui uma defesa do “adultocentrismo” que prepondera em várias dessas expo-
sições ou mostras, pretende-se salientar que tal iniciativa pode vir a contribuir com a cons-
trução de olhares adultos – professoras e familiares – que estejam mais familiarizados com as 
produções das crianças, mantendo uma relação diferenciada com elas. Que as considere em 
sua inteireza, que as observe, aprecie, conhecendo-as sob diferentes aspectos e contemplan-
do, com isso, a construção do sentido de pertencimento nessas crianças, aliando imaginação, 
fantasia, criação no tempo do lúdico, diferente do tempo do capital com o qual procuram 
impregnar as crianças. O eixo central é a expressão infantil, sua inventividade, o ser criança. 

Ponto a ser avaliado é reconsiderar a importância de expor as criações infantis de manei-
ra cotidiana dentro e fora dos muros escolares. Essa prática colabora para a construção do 
sentido de pertencimento destes meninos e meninas ao espaço vivenciado todos os dias por 
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eles. O próprio ato de expor o que fora realizado contribui para a 
documentação de percursos criativos individuais e coletivos reali-
zados pelas crianças e também pelas/os adultas/os que com elas 
trabalham e se dispõem a dialogar com todos que transitem por 
estes lugares, garantindo a circulação de ideias sobre infância e 
sobre suas criações entre os adultos e destes com as crianças e en-
tre elas independentemente da faixa etária. A escola do saber deve 
encontrar conexões com a escola da expressão, abrindo suas portas 
para todas as linguagens de meninas e meninos (Loris Malaguzzi), 
acredito que, com isso, haverá uma abertura para a consideração 
das linguagens poéticas e a dimensão estética como elementos im-
portantes na criação e constituição dos seres humanos de todas as 
idades. 

Nessa última aula procuramos dar continuidade às reflexões sobre 
desenhos e demais manifestações expressivas das crianças concen-
trando-nos não apenas no desenho em si, mas procurando com-
preender as formas como são apresentados para que sejam vistos 
pelos outros. O modo como se faz a curadoria de uma exposição 
revela como as obras expostas são compreendidas, não apenas pe-
los curadores, como também em seu tempo. Curadores sempre atuaram em exposições de arte, 
contudo, é possível pensar sobre sua função em museus e exposições e relaciona-la aquela 
que é realizada nas escolas. Por que quando se trata de museus aceitamos mais facilmente a 
presença de adultos com formação especializada e reconhecido conhecimento em arte e não 
queremos algo semelhante para nós, adultas profissionais da educação infantil? A formação 
em arte não pode ser rigorosa quando se trata daqueles que atuam com bebês e crianças com 
até seis anos de idade? Orientar e questionar nossas formas de ver aquilo que crianças tão 
pequenas criam não merece rigor? Será que é porque lidamos com a infância? Caso pensemos 
que sim, está na hora de mudar. Mudança essa que será possível quando nos dermos conta da 
importância de nossa formação e das relações estabelecidas com a criançada, com os diferen-
tes contextos em que atuamos profissionalmente e que temos que nos alimentar frequentando 
diversos espaços culturais. Professoras e professores podem atuar como verdadeiros curadores 
nas escolas e, com isso, preocupar-se com a forma como as exposições podem ser estrutu-
radas, em consultar os demais segmentos sobre temáticas a serem tratadas nas exposições, 
periodicidade, linhas condutoras com assuntos e usos de materiais, envolvimento das crianças 
e familiares.

Loris Malaguzzi, educador 
italiano. tornou-se conhe-
cido por sua aguerrida 
luta pela educação infantil 
em seu pais, sobretudo 
após a segunda guerra 
mundial. seu pensamento 
colocava a criança no cen-
tro de suas preocupações, 
em especial, suas criações 
artisticas e inventivas em 
diferentes contextos e 
condições de criação. 

Curador/a: responsável 
por conceber, elaborar, 
montar e supervisionar 
exposições artísticas. 
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Como parte das atividades sugeridas finalizaremos aqui com uma charge. Observe:

Há uma visível critica á cultura escolar que dilacera os processos criadores de adultos, adultas 
e crianças, em todas as idades, desde bem pequenos.

Neste ponto de nossa segunda aula, solicitamos que realize a atividade 5.



MÓDULO 3
ARTES VISUAIS  NA
EDUCAÇAO INFANTIL



Bem-vindo ao Módulo 3, Artes Visuais1, do Curso de Educação Infantil, Infâncias e Arte!

Como o objetivo de qualquer estudo formal é sistematizar conhecimentos, é interessante fazer 
certa divisão do estudo das linguagens artísticas, das suas especificidades, ainda que o tempo 
todo elas se misturem e se confundam com as outras linguagens artísticas nas brincadeiras das 
crianças. As manifestações artísticas na pequena infância apresentam-se de forma sinestésica: 
a criança pequena que brinca faz música, canta, representa, pinta, imagina, esculpe...

Obviamente os textos desse módulo, que tem as crianças por sujeitos, não serão lidos pelas 
mesmas, mas sim pelos seus professores. Dessa forma, esperamos que um enfoque específico 
das linguagens artísticas infantis enriqueça sua prática docente.

Este é o objetivo maior deste módulo: colaborar com o entendimento e o enriquecimento do 
trabalho escolar em artes visuais com crianças pequenas. Para tanto exploraremos um pouco 
da visão do ensino da arte no Brasil, com um breve histórico da arte-educação em nosso país, 
desde o tempo em que o termo arte-educação ainda não era um termo corrente. Esperamos 
que esses conhecimentos tragam uma visão geral de como a arte em geral foi abordada nas 
escolas brasileiras ao longo de nossa história e que permitam um contraponto com o enfoque 
que a arte tem na educação contemporânea.

Discutiremos também as implicações entre o planejamento do trabalho com as crianças e a 
ação propriamente dita, baseando essas discussões principalmente no documento oficial bra-
sileiro que baseia a educação infantil nacional, que é o Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil. 

Refletiremos também sobre as expressões visuais infantis, tanto as bidimensionais como as 
escultóricas, retomando alguns autores que pensaram estas questões nos séculos XX e XXI. 
Desejamos que os pensamentos desses teóricos possam fazer um contraponto às suas práticas 
profissionais, no sentido de observar as mesmas a partir de outros olhares, de que ao mes-
mo tempo possam ser discutidos sob a luz das próprias realidades e especificidades de cada 
contexto, já que cada escola, cada classe, cada criança em particular é um universo com ca-
racterísticas próprias que a generalização não alcança, mas pode trazer dados para o melhor 
entendimento desses universos.

Esperamos que você, enquanto lê estes textos, possa refletir sobre sua prática profissional, 
enriquecendo-a, mas também enriquecendo-nos com suas experiências e observações, pois o 
conhecimento não é estático, ao contrário, ele está sempre sendo revisto, questionado, am-
pliado e multiplicado. 

Nas aulas 1 e 2 discutiremos aspectos da educação infantil como: a importância da arte-edu-
cação, as transformações dessa área de conhecimento no Brasil, o planejamento escolar, as 
representações visuais das crianças e algumas teorias a respeito do desenho infantil.

Na aula 3, o espaço das artes visuais, propostas e materiais são apresentados por meio de: 
planejamento, procedimento e técnica, apreciação, percurso criador da criança, oficina de 
percurso, organização do ateliê e exposição de arte. 

1  Artes Visuais é a área de conhecimento artístico que estuda e cria formas visuais como desenho, cerâmica, 
pintura, gravura, escultura, fotografia, vídeo, design, instalação, cinema, arquitetura,...



Nas aulas 4 e 5 você estudará a linguagem cinematográfica, fabulações fotográficas e a cul-
tura audiovisual na educação infantil, o ateliê de artes visuais em movimento - a experiência 
audiovisual na educação do olhar para, das e com as crianças. 

Após esta breve apresentação, vamos iniciar nosso trabalho!



AULA 1
O ENSINO DA ARTE
NO BRASIL
Autora: Selma Botton
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Introdução
Para quem já trabalha com arte-educação, a importância desta área do conhecimento é tão 
óbvia e natural que parece até uma redundância reafirmar a relevância da arte na educação 
em geral, e especificamente na educação infantil, que é o objeto deste estudo.

A arte-educadora e teórica Ana Mae Barbosa1 comenta essa questão ao contar que sempre que 
lhe “encomendam textos ou palestras com o título ‘A importância da Arte na escola’ ela fica 
tentada a dizer apenas: Se a arte não fosse importante não existiria desde o tempo das caver-
nas, resistindo a todas as tentativas de menosprezo” (BARBOSA, 2009, p. 25)2.

Ana Mae reflete que a arte está com a humanidade desde o começo dos tempos, mas apesar 
dessa queixa bem humorada ela continua seu texto defendendo que arte na escola (e na vida 
fora dela) engloba aspectos cognitivos e intelectuais mas também, no mesmo nível de impor-
tância, afetivos e identitários.

Ao citar a arte do tempo das cavernas, o que nos vêm à mente são imagens. Essas mesmas 
imagens se identificam com a infância da humanidade como história e estão na infância da 
humanidade como fase da vida. Daí nos parecer desnecessário justificar a importância das 
imagens no desenvolvimento da vida de qualquer pessoa, até as totalmente cegas, que relatam 
muitas de suas experiências na forma de imagens: mentais, discursivas, sonoras, tácteis.

Figura 1: Cueva de las manos – Santa Cruz - Argentina3

1  Ana Mae Barbosa é uma das referências quando se fala em arte-educação no Brasil. No final da década de 
1980, inspirada em uma proposta inglesa e norte-americana (concebida na década de 60), a  Discipline-Based 
Art Education (DBAE) e diretamente influenciada pelas ideias do educador Paulo Freire, concebeu a “abordagem 
triangular no ensino das artes”, que valoriza não só a produção artística, mas também as contextualizações 
culturais e históricas, assim como a análise das obras.  Na mesma década, Ana Mae também foi pioneira na 
sistematização do ensino de arte em museus, quando foi diretora do MAC – Museu de Arte Contemporânea de 
São Paulo. Suas teorias permeiam o texto dos parâmetros curriculares para o ensino da arte, vigentes a partir da 
LDB 9394/96.

2  A imagem no Ensino da arte: anos 1980 e novos tempos, p. 25.

3  “Cueva de las manos” ou “Cova das mãos” é uma caverna de difícil acesso, localizada no vale do Rio Pinturas, 
em Santa Cruz, Patagônia, Argentina. Esta caverna é um sítio arqueológico explorado a partir de meados do 
século XX, onde se observam inúmeras pinturas rupestres, realizadas por habitantes da região há cerca de 9.300 
anos. Disponível em http://www.inapl.gov.ar/Lista%20roja/rupestrepicto.html
Acesso: janeiro 2015.

http://www.geocities.com/Athens/8020/arted.html
http://www.geocities.com/Athens/8020/arted.html
http://www.inapl.gov.ar/Lista%20roja/rupestrepicto.html
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Figura 2: crianças sírias na escola do campo de refugiados al-zaatari, na Jordânia4

Vivemos imersos em um mundo de imagens! Independentemente da idade, do gênero, da 
classe social, praticamente no mundo todo e a toda hora, estamos rodeados de imagens que se 
sucedem e que se apresentam quase que ininterruptamente. 

E é nessa profusão de imagens que as crianças que educamos também vivem. Além disso, há 
um universo de imagens que são direcionadas especificamente à infância, os desenhos anima-
dos, as embalagens de produtos infantis, as ilustrações dos livros, vestimentas, personagens. 
Até bebezinhos de dois, três meses são expostos a vídeos facilmente encontrados na internet! 
E quem há de negar que nesta tenra idade eles já têm suas preferências imagéticas e demons-
tram grande interesse por essas linguagens?

Notadamente a partir do século XX o rápido surgimento de recursos tecnológicos para produção, 
reprodução e veiculação de imagens foi responsável pelo surgimento de comportamentos sociais 
que acarretaram incontáveis formas de intertextualidades e intercâmbio de conhecimentos. 

A expansão vertiginosa da tecnologia abarcou também a produção de imagens, e consequen-
temente, a reprodução, veiculação e consumo das mesmas. Este fenômeno pode ser verificado 
ao se examinar o desenvolvimento tecnológico das fontes imagéticas: a invenção da fotogra-
fia, do cinema, da televisão, dos métodos industriais de reprodução e, mais recentemente, as 
tecnologias de informação, multiplicaram de forma incalculável a exposição dos sujeitos aos 
estímulos visuais.

O que diria o grande estudioso do desenho infantil, Viktor Lowenfeld (1903-1960), que pre-
gava certa inocência em relação às atividades visuais de uma criança - “Não imponha suas 
próprias imagens a uma criança [...] Nunca dê o trabalho de uma criança como exemplo para 
outra [...] Nunca deixe uma criança copiar qualquer coisa” - se vivesse nesta época em que 
estamos imersos em um universo visual? Seria descabido pretender que as crianças, mesmo 

4  Disponível em http://educacao.uol.com.br/album/2014/03/18/educacao-pelo-mundo.htm
Acesso: janeiro 2015.

http://educacao.uol.com.br/album/2014/03/18/educacao-pelo-mundo.htm
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as mais pequenas, não demonstrassem a interferência que as imagens promovem em suas per-
cepções e em suas formações.

O ensino da arte no Brasil: o planejar e o fazer
Mais uma vez, tenho a impressão de discorrer sobre a importância de um assunto que todos 
aqueles que se dedicam à educação têm total concordância: o planejamento escolar, no nosso 
caso, o planejamento escolar para a área de artes. 

Creio que todo professor concorda que o planejamento é, talvez, a etapa mais importante do 
projeto pedagógico, talvez só superado pela própria formação do educador. E, além disso,  
que o planejamento deve ser ajustado ao contexto local e às possibilidades reais existentes, 
que um bom plano alicerça o trabalho de uma aula, de um projeto, de um ano letivo, que ao 
fazer nossos planos de aula e de curso, geralmente antes de conhecer nossas crianças, visua-
lizamos sujeitos ideais, que responderão também idealmente às nossas expectativas, que por 
isso mesmo deve haver uma mobilidade do planejamento, que deve ser flexível e contemplar 
as necessidades que o professor detectar no decorrer de seu trabalho, que o planejamento 
deve ser conjunto, englobar as partes envolvidas, desde a família até as pessoas que fazem a 
merenda, passando pelos professores, naturalmente, a coordenação pedagógica, a direção, os 
funcionários da secretaria.

É também verdade que planejamos para uma clientela que não participa desse plano, apesar 
de essa clientela ser a parte mais interessada (é o que esperamos, não é mesmo?). Mas como 
resolver essa questão? Perguntando aos bebês o que eles querem aprender?

Há também outro ponto para reflexão: a grande maioria dos professores segue vários pla-
nejamentos já existentes, e que na grande parte das vezes não passaram pelo seu arbítrio: o 
planejamento que está contido em uma lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 
o planejamento que a administração estadual ou municipal à qual a escola está submetida, e 
que segue a linha política da gestão; os objetivos que a própria escola tem para seus alunos. E 
por fim, depois de tudo, vem o plano do professor ou do grupo de professores, cuja maior ou 
menor autonomia depende dos contextos nos quais se encontram.

E quando o professor está na prática de sua profissão, no dia a dia da sala de aula, com suas 
crianças – que naturalmente não participaram da feitura do planejamento – ele está transmi-
tindo ideias, valores, conceitos que não foram escolhidos ou propostos por ele ou por seu gru-
po de colegas. Ainda que o professor ignore as bases de seu planejamento, ao desenvolvê-lo 
está multiplicando as concepções e as ideologias do grupo que o criou e mesmo que incons-
cientemente, está dando continuidade a concepções e ideologias, porque toda prática implica 
em intencionalidade.

Gostaria de reforçar dois pontos que parecem óbvios, mas que às vezes, de tão óbvios, pas-
sam despercebidos: que são adultos que planejam o que as crianças vão aprender, e que esses 
mesmos adultos planejam coisas que outros adultos, longe das salas de aulas, planejaram para 
que fossem ensinadas.
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Para discutirmos esses dois pontos – o adulto que planeja para a criança sem saber suas ex-
pectativas e o professor que planeja a partir de um plano maior, seja ele nacional, estadual, 
municipal ou da instituição escolar, proporemos duas atividades: a primeira, de cunho mais 
teórico e documental, que se refere às bases dos planos escolares, e a segunda, de aspecto 
afetivo e identitário, que remonta a reencontrar a criança que todos fomos e que podem nos 
ajudar a escrever um planejamento, onde a participação da criança não seja de todo excluída.

Atividade 1
Objetivo: Quais são e quem faz os planos que seguimos?

Descrição: Ao chegarmos neste ponto da aula, pedimos que você vá até a ferramenta “DIÁ-
RIO” e produza um relato de uma a duas páginas tendo por base as questões seguintes:

Vamos começar por uma espécie de avaliação dos seus conhecimentos sobre os planejamentos 
escolares:

a) Em relação à arte, quais são as orientações do Referencial Curricular Nacional para a Edu-
cação Infantil? Sugiro que vá até o campo “para saber mais” e veja a indicação de leitura 
desse Referencial para lhe auxiliar nessa resposta.

b) E mais especificamente, quais são as orientações para a área de artes visuais?

c) Se você já leciona, considere a qual organização sua escola está inserida: estadual, mu-
nicipal, particular. Quais são as políticas públicas para a educação nessas esferas? Se sua 
escola é particular, quais são as linhas pedagógicas seguidas por ela?

d) Como essas orientações se refletem na sua prática cotidiana? Como exemplo, relate uma 
ação pedagógica que você realizou e que demonstrem essas orientações.

e) Em que pontos essas referências curriculares refletem o contexto social contemporâneo? E 
em relação às linguagens visuais?

Após o desenvolvimento dessa atividade no diário, faz-se necessária uma ponderação: muitas 
vezes, no cotidiano de nossa prática docente, as referências que nos orientam acabam absorvi-
das pela rotina, pela sobrecarga de trabalho, pelas demandas das crianças e acabam camufla-
das nas atividades diárias. Mas é através da clareza de nossos objetivos que podemos avaliar 
nosso trabalho, nos auto avaliar, e também criticar e confrontar as concepções pedagógicas 
que seguimos, às vezes compulsoriamente. Como já foi dito acima, não existe prática neutra 
de ideologias e de intenções.

Se fizermos um pequeno resumo da arte-educação no Brasil, desde a colonização até nossos 
dias, é fácil perceber como as ideologias políticas estavam intimamente ligadas às práticas 
educacionais. 

Assim, no período colonial, as artes não eram ensinadas nas escolas jesuíticas por serem con-
sideradas estimulantes sensoriais, sedutoras... O ensino de arte formal apenas se iniciou no 
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século XIX, ainda no Império, quando foi criada a Academia Imperial de Belas Artes do Rio 
de Janeiro, cujos métodos correspondiam aos das academias europeias, onde o ensino era 
baseado na cópia de modelos.  

Com a República se inicia a escola tradicional, em que o ensino de artes era direcionado à pro-
fissionalização das classes menos favorecidas, especialmente o ensino de desenho, e a ênfase 
ainda era a reprodução, a repetição, o desenvolvimento da coordenação motora e visual, sem 
vínculos com as realidades diferenciadas dos alunos e seus contextos.

A partir da década de 1930 e mais fortemente nas décadas de 1950 e 1960, a partir das ideias 
dos filósofos John Dewey (1859-1952), Herbert Read (1893-1968) e Viktor Lowenfeld (1903-
1960), foram difundidos no Brasil as ideias da escola nova, que tinha por base a livre expres-
são, a criatividade e a valorização de aspectos psicológicos na produção artística escolar, e 
valorizava mais o processo do que o produto final dos estudantes, o que se refletia no trabalho 
com as artes. Um dos seus principais representantes no Brasil foi o educador Anísio Teixeira. 
Essas ideias foram contemporâneas às da educação popular de adultos, cujo grande expoente 
foi o educador Paulo Freire, com suas concepções políticas de educação contextualizada e 
conscientizadora. 

Com a ditadura militar, nas décadas de 1960 e 1970, a educação volta-se novamente para a 
profissionalização e a educação artística é formalmente inserida no currículo escolar, através 
da lei 5692/71. Atividades como desenho, trabalhos manuais, música, canto coral, desenho 
geométrico são incluídos na educação artística. Os aspectos subjetivos da arte na educação, 
que haviam sido desenvolvidos durante as duas décadas anteriores são abandonados em favor 
das orientações contidas em um acordo desenvolvimentista entre o governo brasileiro e o 
americano.

Com o final da ditadura militar e a abertura política, as demandas educacionais se transfor-
mam e em 1996 é publicada uma nova LDB, a Lei 9394/96 (BRASIL, 1996). Neste documento, 
inspirado em teorias estrangeiras, a Educação Artística passa a ser chamada “Arte” e engloba 
quatro linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Os parâmetros curriculares orientam 
os professores a trabalharem três eixos significativos no ensino aprendizagem de arte: a pro-
dução artística dos alunos, a apreciação dos trabalhos escolares e de artistas, e a contextualiza-
ção dos objetos artísticos considerados como objetos culturais das sociedades que os contêm. 
Embora não sejam citados literalmente, observa-se no texto oficial influências das teorias do 
DBAE americano5 e da abordagem triangular de Ana Mae Barbosa6, esta última com influên-
cias freirianas. No enfoque da nova LDB, o aluno não é mais considerado o depositário do 
saber dos professores, mas participa da aprendizagem com seu repertório individual e social.

Esses aspectos da arte-educação no Brasil se referem a estudantes mais velhos, já que a educa-
ção infantil começou a fazer parte da educação básica apenas a partir da nova LDB 9394/96 
(BRASIL, 1996), que dedicou uma seção às crianças de 0 a 6 anos. Apesar disso, as linhas ge-

5  O DBAE (Discipline Based Arts Education– arte-educação como disciplina) é uma proposta norte-americana 
que concebe a arte-educação em quatro frentes, que podem ser independentes ou interligadas: ver arte, entender 
o lugar da arte na cultura, fazer julgamentos sobre sua qualidade, fazer arte. 

6  A Abordagem Triangular proposta pela educadora Ana Mae Barbosa combina aspectos do DBAE americano 
com o contexto nacional e as concepções políticas freirianas. Nessa abordagem, a arte-educação deve ser 
enfocado por três frentes: fazer, ler e contextualizar a arte.
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rais da educação básica atingem também a educação infantil, que passa a ser considerada um 
processo educativo, e não apenas programas assistencialistas ou de entretenimento. 

Ao ler esse breve resumo de 500 anos do ensino de arte nas escolas brasileiras, fica clara a 
relação entre os regimes políticos vigentes e as linhas pedagógicas assumidas. O distancia-
mento cronológico, as informações que possuímos, o repertório de reflexões e análises que já 
empreendemos sobre esses períodos nos facilitam estabelecer uma série de relações entre os 
contextos políticos e os educacionais. Mas é no tempo presente, quando estamos construindo a 
história, dentro do processo, sem a visão distanciada e objetiva que o tempo passado nos pro-
porciona, que é necessária uma sistematização sob o risco de seguirmos, involuntariamente, 
rumos que não foram traçados por nós mesmos.

Atividade 2:
Objetivo: Onde está a criança que fomos?

Um bom planejamento deve levar em conta as características e necessidades de aprendizagem 
dos alunos, certo? 

Concordamos com Luciana Ostetto (2011, p. 11), quando afirma que

Parece que o adulto “não aguenta” o processo da criança, suas experimentações, 
seu desordenamento, seus rabiscos... Em tudo, o adulto quer colocar ordem – a 
sua ordem - nomear, enquadrar e, então, acaba por interferir indevidamente na 
produção das crianças. Acaba por silenciar a voz da criança, restringindo seu 
processo de criação.

Mas como poderia ser diferente? O professor é adulto! Ele pensa como adulto!

Aqui vou fazer um paralelo desta questão com uma dessas conversas deliciosas que escutamos 
de crianças. Os pais levaram o gato doente ao médico veterinário a criança angustiada se ques-
tiona: “Mas o veterinário também é gato? Como o gato vai contar a ele o que está sentindo?” 

E nós, como faremos para propor um planejamento que contemple as necessidades das crian-
ças que ainda nem sabem falar?

Assim como o bom veterinário sabe falar um pouco a língua dos gatos (e a de outros animais 
também), o professor também deve falar a língua das crianças pequenas. E nisso os professo-
res levam vantagem em relação aos veterinários: nós, de fato, um dia já fomos crianças!

Nós, professores de crianças, temos que ser um pouco crianças também, pensar como a crian-
ça que fomos, sentir os sentimentos que sentíamos na infância, mas sem deixar de sermos o 
adulto de quem a criança precisa e depende para muitas coisas.
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Em algum tempo da nossa vida, crescemos e esquecemos esses pensamentos, esses sentimen-
tos infantis, mas eles estão lá, armazenados, guardados como aquelas nossas caixas de papeis 
velhos, de lembranças, que quase nunca visitamos. Às vezes até esquecemos delas, perdidas 
em alguma mudança de endereço. Mas basta abrir a caixa, talvez até mesmo por ocasião da 
mudança de endereço, para que todas aquelas lembranças nos atinjam em cheio, com os chei-
ros, até os sabores, com as pessoas, com as imagens! Quem já mudou de casa passou por isso: 
na hora de decidir o que levar e o que deixar, a dúvida: “vou jogar essa caixa velha fora... 
bom... vou abrir só para ver o que tem dentro...” e depois: horas e horas revendo os pedaços 
de papel, as cartas, um pedaço de fita... A caixa não será mais jogada fora! As lembranças 
voltaram: “eu nem lembrava mais dessa viagem, dessa festa, dessa pessoa...” Não lembrava, 
mas elas estavam lá na caixa, independentes da nossa memória. 

Assim devem estar as lembranças de nossa pequena infância: bem guardadas a chave em al-
gum lugar, nessa espécie de “museu de mim”.

E nós temos essa chave: basta agir com as crianças. Além de estar ao seu lado, zelando por 
elas, ensinando, organizando as atividades, podemos também estar brincando, vivenciando 
a mão na tinta, moldando a massinha, rabiscando. Qual foi o adulto que, ao testar a caneta 
nova, não rabiscou uma garatuja muito parecida com a da criança? E o que dizer do prazer 
que isso proporcionou! A caneta funciona! Mais rabiscos!

Uma obra de Pollock, um grafite com spray, amassar um pão... sensações que nos devolvem 
um lampejo dessa pequena infância que trazemos dentro de nós. Aproximando-nos de nossas 
crianças, aproximamo-nos de nós mesmos quando não estávamos preocupados com as contas, 
com os títulos acadêmicos, com o que iríamos comer no jantar ou com a sujeira que aquela 
brincadeira ia causar!

Em uma entrevista, a educadora e artista Anna Marie Holm (2011, s/p), reconhecida por seu 
trabalho com arte-educação infantil, foi questionada se o adulto precisaria participar das ativi-
dades com as crianças, ao que ela respondeu afirmando que é “uma tentação entregar o lápis e o 
papel para a criança e sair de fininho para fazer outras coisas. Os pais devem participar da brin-
cadeira sempre que possível. O que mais importa é estar com o filho, relaxar e brincar ao lado 
dele. Rabiscando e pintando, qualquer adulto sente como se voltasse aos tempos de criança.” 

Então, passemos agora à segunda atividade, que foi anunciada lá atrás: encontrar a criança 
que fomos.

Descrição:

Esta é uma atividade que realizaremos na ferramenta FÓRUM: quem não gosta de reviver e 
compartilhar as lembranças da infância?

a) Revisite os objetos de sua infância que você ainda conserva: roupas, brinquedos, livros, 
cadernos.

b) Pesquise na internet sites sobre as décadas em que você foi uma criancinha. Estes sites 
geralmente mostram os produtos da época, alimentos, artigos de limpeza, programas de 
televisão, músicas, embalagens.
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c) Selecione as imagens com as quais você se identificava na infância: personagens, estam-
pas, artigos de papelaria, revistas, capas de discos, livros.

d) Caso você possua uma caixa de memorabília, tente encontrar o objeto mais antigo guar-
dado.

e) Leve alguns desses objetos para seus alunos conhecerem e acreditarem que você também 
já foi criança como eles, já calçou sapatos pequenos e já rabiscou as paredes!

f) Dedique um pequeno tempo deste curso a um exercício de devaneio solitário. O devaneio 
é próprio da infância, e muito pouco praticado por adultos ocupados, como nós! 

Na solidão a criança pode acalmar seus sofrimentos. Ali ela se sente filha do cos-
mos, quando o mundo humano lhe deixa a paz. E é assim que nas suas solidões, 
desde que se torna dona dos seus devaneios, a criança conhece a ventura de 
sonhar, que será mais tarde a ventura dos poetas. Como não sentir que há comu-
nicação entre a nossa solidão de sonhador e as solidões da infância? E não é à toa 
que, num devaneio tranquilo, seguimos muitas vezes a inclinação que nos restitui 
às nossas solidões de infância. A memória é um campo de ruínas psicológicas, um 
amontoado de recordações. Toda a nossa infância está por ser reimaginada. Ao 
reimaginá-la, temos a possibilidade de reencontrá-la na própria vida dos nossos 
devaneios de criança solitária. (BACHELARD, 2009, p. 94).

Após esse momento de devanear, compartilhe no FÓRUM quais lembranças de infância.

Figura 3: garatuja de criança de 3 anos7

7  Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/rabiscos-ideias-desenho-infantil-garatujas-
evolucao-cognicao-expressao-realidade-518754.shtml Acesso: janeiro 2015.

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/rabiscos-ideias-desenho-infantil-garatujas-evolucao-cognicao-expressao-realidade-518754.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/rabiscos-ideias-desenho-infantil-garatujas-evolucao-cognicao-expressao-realidade-518754.shtml
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Figura 4: Jackson Pollock – Number 14 – 19488

Figura 5: adulto testando a caneta esferográfica (acervo da autora)

Por aqui terminamos a primeira aula do módulo, Artes Visuais na Educação Infantil. Nesta 
aula, refletimos sobre a importância da arte-educação na escola infantil e a onipresença das 
imagens em nosso cotidiano (e também no cotidiano das crianças). Vimos também um breve 
resumo da história da arte-educação no Brasil. Além disso, discutimos o planejamento escolar 
a partir de uma concepção oficial e de uma visão afetiva, propondo que você, professor, cons-
trua sua prática docente sem esquecer a criança para a qual esta prática é dirigida.

8  Disponível em http://www.jackson-pollock.org/number-14-gray.jsp. Acesso: janeiro 2015.

http://www.jackson-pollock.org/number-14-gray.jsp
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Esperamos que esta aula tenha possibilitado uma reflexão sobre sua prática e uma troca de 
conhecimentos entre professores!

SAIBA MAIS
Sobre a história da arte-educação no Brasil:

BARBOSA, Ana Mae. John Dewey e o ensino da arte no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2001. 

Nesta obra a autora resume sua tese de doutorado sobre a influência 
americana no ensino de arte no Brasil, focando especialmente o 
pensamento de John Dewey e suas teorias sobre experimentação e 
contextualização na escola.

FUSARI, Maria Felisminda de Rezende e; FERRAZ, Maria Heloisa 
Correa de Toledo. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 
1993.

Neste livro as autoras traçam um panorama do ensino da arte no 
Brasil, relacionando os aspectos educacionais aos contextos políticos 
nacionais. Além disso, apresentam fundamentos estéticos para a 
arte-educação e sugestões de programas para cursos de arte em artes 
visuais, teoria da arte e arte brasileira.

Sobre arte e infância:

HOLM, Anna Marie. Baby-Art: os primeiros passos com a arte. São 
Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM, 2007.  

Neste livro repleto de imagens, a autora relata as experiências de 
bebês em atividades artísticas.

Sobre o referencial curricular nacional para a educação 
infantil

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil: 
conhecimento do mundo. Brasília: MEC/SEF, 1998. Vol. 3. Neste 
referencial há, entre outros temas, um capítulo dedicado às artes 
visuais, tanto no aspecto da produção infantil quanto da fruição dos 
objetos artísticos (p 87 a 112).

https://new.sendapplicationget.com/resolve/?tkn=HKMztbKENUs2R%2FpZTVjYB%2FVsqriDDa1WYXhd1p5wlIJfKzoOPyfL85T8SOBSLtLYdrLSwm78Odh2psHba%2BOJjfHU%2B%2B9gkRuqs8kllNVQW5zswFz%2FtywLvDB%2B6ATEAB0s8JMk2vyzNwG%2BE6q%2FGjKXemx2hbV2hYQPtS9BRzVxQzVxsJ%2FHpqfngNRU33C81MnXdxfSImqbkNvZfgT2jaMrPYoJ%2FNoXtxcr5KcuxSMqTM8J2ncGvOv2%2FwuA9no3iADR%2FhaX2EuxSgNdNrivjNaK6vP588Aja8yd0XROSvqB%2BVGln5V8PjEd%2BffFMFa7VWkjPjZb2UGC49UJ%2B7ez4ahEh7MBiFtORooUzBTw%2BrkNpRCeIgsihXgw0UY%2F7Bl7IyugnRJGrlMYi5JCiLdi0NkNCxFJyRWD5O4hy%2FiaWcwNJayAEFslAJ9SoZ5VNzMtVjpsC91nVbIJ4lwJkL0oaZwYU121xCvlfxtVoOJQdH9uPPC9ovXnuZ7kRhVxHxDbqZi0yauRFpGfOF3OpQJoWBvtRY98DN4EmuifTo6Or0dRf9EwfPuNzv6t1MRY7SPvpgNcIPe3zl0d%2BZitlxhlgDj5HrRTip7DHfzlLesIMozPJc%2Fa6N6ZY6eU
https://new.sendapplicationget.com/resolve/?tkn=HKMztbKENUs2R%2FpZTVjYB%2FVsqriDDa1WYXhd1p5wlIJfKzoOPyfL85T8SOBSLtLYdrLSwm78Odh2psHba%2BOJjfHU%2B%2B9gkRuqs8kllNVQW5zswFz%2FtywLvDB%2B6ATEAB0s8JMk2vyzNwG%2BE6q%2FGjKXemx2hbV2hYQPtS9BRzVxQzVxsJ%2FHpqfngNRU33C81MnXdxfSImqbkNvZfgT2jaMrPYoJ%2FNoXtxcr5KcuxSMqTM8J2ncGvOv2%2FwuA9no3iADR%2FhaX2EuxSgNdNrivjNaK6vP588Aja8yd0XROSvqB%2BVGln5V8PjEd%2BffFMFa7VWkjPjZb2UGC49UJ%2B7ez4ahEh7MBiFtORooUzBTw%2BrkNpRCeIgsihXgw0UY%2F7Bl7IyugnRJGrlMYi5JCiLdi0NkNCxFJyRWD5O4hy%2FiaWcwNJayAEFslAJ9SoZ5VNzMtVjpsC91nVbIJ4lwJkL0oaZwYU121xCvlfxtVoOJQdH9uPPC9ovXnuZ7kRhVxHxDbqZi0yauRFpGfOF3OpQJoWBvtRY98DN4EmuifTo6Or0dRf9EwfPuNzv6t1MRY7SPvpgNcIPe3zl0d%2BZitlxhlgDj5HrRTip7DHfzlLesIMozPJc%2Fa6N6ZY6eU
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Como escreveu o filósofo e educador Herbert Read (2001, p. 8), “a criança começa a se expres-
sar desde o nascimento”. Este mesmo filósofo foi um entusiasta da educação pela arte, isto é, 
a arte fundamentando a educação geral e não só como área específica, por considerar que a 
educação estética é “a educação dos sentidos nos quais a consciência, e em última instância, 
a inteligência e o julgamento do indivíduo humano estão baseados.”

Embora o autor não se referisse especificamente à pequena infância, podemos perceber um 
paralelo claro entre as vivências educativas das crianças pequenas e a concepção de Read: 
para a criança pequena, pintar, desenhar, modelar, representar, cantar, todas essas atividades 
que consideramos fazer arte, estão dentro de um conceito maior, que é a brincadeira cotidia-
na. Sobre esse tema concordou a pesquisadora portuguesa Manoela Ferreira (2004, p. 84).

O brincar é um dos meios de realizar e agir no mundo, não unicamente para as 
crianças se prepararem para ele, mas, usando-o como um recurso comunicativo, 
para participarem na vida quotidiana pelas versões da realidade que são feitas na 
interacção social, dando significado às acções. Brincar é parte integrante da vida 
social e é um processo interpretativo com uma textura complexa, onde fazer reali-
dade requer negociações do significado, conduzidas pelo corpo e pela linguagem.

A simultaneidade entre a realidade e a fantasia que também caracteriza a infância aproxima 
as crianças da arte, no sentido de que a arte também transita entre a realidade e a fantasia.

Segundo a educadora musical Sandra Cunha (2014, p. 76), que trabalha com iniciação artís-
tica, “a conexão crianças-arte acontece o tempo todo, principalmente no caso das crianças da 
pequena infância e talvez por isso seja tão fácil para elas se manifestarem através das lingua-
gens artísticas, ou seriam as linguagens artísticas também linguagens infantis”.

Ainda sobre o entrelaçamento entre as brincadeiras infantis e a arte, o músico e educador 
canadense Murray Schafer (1991, p. 290), considera que a vivência das crianças pequenas 
“é um fluido caleidoscópico e sinestésico” e que quando observamos as crianças brincando 
é impossível “delimitar suas atividades pelas categorias das formas de arte conhecidas”. As 
linguagens artísticas visuais convencionais – desenho, pintura, escultura, colagem – aparecem 
simultaneamente nas produções infantis. E também a música, a contação de histórias, a ex-
pressão corporal...

Todo professor de crianças sabe disso: “Quando uma criança brinca, joga ou desenha, ela está 
desenvolvendo a capacidade de representar, de simbolizar. É construindo suas representações 
que as crianças se apropriam da realidade” (FREIRE, 1983, p. 25). E quanto mais possibilida-
des de representações - sejam elas visuais, sonoras, corporais – maiores as oportunidades de 
compreender e reconstruir o mundo!  
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Figuras 6 e 7: crianças brincando/pintando/desenhando (acervo da autora)

E observando os colegas e os adultos com quem convivem, as crianças vão testando, experi-
mentando, misturando, amassando, sujando, e construindo seus significados.

Aqui se faz necessária a observação da necessidade de um espaço educador. Todo espaço é 
educador, se pensarmos nele como um campo de exploração e de fantasia para as crianças: 
as gavetas, os quintais, sob as mesas, sobre as mesas... Mas também sabemos das limitações 
organizacionais de qualquer escola ou mesmo das casas das crianças. Concordamos com Anna 
Marie Holm (2011, s/p), quando afirma que 

Os bebês precisam de espaço, de coisas grandes, não sentadinhos com uma folha 
de papel na mesa. A cooperação do adulto também é de extrema significação, 
para que o bebê se sinta mais seguro. Sendo assim, qualquer material, em qual-
quer lugar pode ser transformado em espaço para a arte com os bebês, não é ne-
cessário grandes sofisticações. O adulto atua como facilitador, porém nunca como 
determinador das ações das crianças.

Holm refere-se aos bebês, mas as crianças maiores só não fazem suas obras nas paredes, no 
chão, nas tampas das mesas, nas roupas próprias e dos colegas por conta das mesmas limita-
ções organizacionais citadas acima. Com o tempo e a escolarização elas acabam concordando 
em não fazer “arte” fora do lugar que foi a elas destinado... de tanto pintarem as paredes (de 
casa e da escola) vão aprendendo que não pode! Enquanto escrevo estas palavras, estou sen-
tindo a ansiedade que eu sofria durante as aulas de pintura, prevendo a desaprovação geral, 
desde os faxineiros até a direção! Aquela sujeira toda, a criança que se pintou inteira, as pa-
redes desenhadas...
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Mais uma vez aparece o paralelo entre a parede como espaço de expressão da criança e da 
infância da humanidade! As primeiras pinturas da humanidade e as primeiras pinturas de uma 
criança não foram feitas em uma parede?

Há muitos autores que estudaram, sob diferentes enfoques, a questão do desenho infantil. 
Dentre eles podemos relacionar, por exemplo, Analice Dutra Pillar, Florence de Méredieu, 
Jean Piaget, Georges-Henri Luquet, Victor Lowenfeld e Lev Vygotsky, mas todos eles concor-
dam em duas fases distintas nas representações infantis, sendo a principal a distinção entre a 
ação não intencional e a ação intencional da criança no seu fazer artístico.

Na primeira fase (chamada de garatuja não-intencional, por Piaget; garatuja desordenada, por 
Lowenfeld; desenho involuntário, por Luquet) a criança aparentemente não relaciona a ação de 
pintar ou desenhar com o produto realizado, estando mais envolvida com a gestualidade, os mo-
vimentos corporais, a plasticidade dos materiais. “Nesta idade (primeira infância) a percepção 
não é, em geral, um aspecto independente, mas ao contrário, é um aspecto integrado de uma 
reação motora. Toda percepção é um estímulo para a atividade” (VIGOTSKI, 1998, p. 127).

E a percepção corporal está intimamente ligada às atividades artísticas infantis, sendo que 
“o desenvolvimento normal não pode ser obtido sem levar em consideração o corpo, um fato 
bastante óbvio; contudo seu reconhecimento na escola quase automaticamente revolucionaria 
muito das nossas práticas educacionais” (DEWEY, 2014, p. 115). 

Na segunda fase (garatuja ordenada, pré-esquematismo, segundo Piaget; etapa simbólica e 
simbólica-formalista, segundo Vigotsky; desenho voluntário, realismo fracassado segundo Lu-
quet, garatuja nomeada e fase pré-esquemática, segundo Lowenfeld) a criança aparentemente 
tem uma ação intencional com a expressão visual, desejando e prevendo o produto gráfico 
resultante de sua ação.

Obviamente, cada autor refletiu sobre as expressões visuais infantis a partir de seus pontos de 
vista e seus contextos, mas a questão dos modelos que as crianças seguem ou a originalidade 
em suas obras foi um ponto de divergência nas teorias mais estudadas.

A questão dos modelos que a criança usa para os seus desenhos, pinturas ou esculturas vem 
sendo discutida desde Lowenfeld. Este filósofo e educador acreditava que a qualidade dos 
desenhos infantis seria inversamente proporcional às referências que a criança possuísse em 
relação à cultura visual.

Hoje temos a consciência da impossibilidade de se desejar uma “pureza” nas representações 
infantis: elas aparecem como repetições das práticas das outras pessoas, e também não é 
assim que as crianças desenvolvem outras competências, como falar, cantar, dançar, comer 
sozinhas, usar o banheiro, sorrir?

Assim, enquanto Lowenfeld acreditava que as crianças deviam ser “protegidas” das influên-
cias dos adultos em suas atividades plásticas, Vigotsky considerava que as crianças quando 
desenhavam ou brincavam acionavam a zona de desenvolvimento proximal, ao imitar os co-
legas ou a representar personagens mais velhas que elas mesmas: “o brinquedo cria uma zona 
de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a criança sempre se comporta além 
do comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é 
como se ela fosse maior do que é na realidade” (VIGOTSKI, 1998, p. 34).
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E ainda que 

Apesar de a relação brinquedo-desenvolvimento poder ser comparada à relação 
instrução-desenvolvimento, o brinquedo fornece ampla estrutura básica para mu-
danças das necessidades e da consciência. A ação na esfera imaginativa, numa si-
tuação imaginária, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da 
vida real e motivações volitivas – tudo aparece no brinquedo, que se constitui as-
sim no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar (VIGOTSKI, 1998, p. 35). 

Sobre a influência de modelos nas expressões artísticas infantis, os teóricos Marjorie e Brent 
Wilson afirmam que 

A criança aprende a formar seus próprios signos configuracionais principalmente 
por meio da observação do comportamento-de-fazer-signos-configuracionais de 
outras pessoas, por observar inicialmente que outras pessoas fazem desenhos, 
verificando então, a maneira pela qual são feitos, as razões pelas quais são feitos, 
as situações nas quais são feitos [...] E as diversas formas que tais signos tomam 
em nossas culturas. Sim, estamos dizendo que, sem modelos para serem seguidos, 
haveria pequeno ou nenhum comportamento de realização de signos visuais nas 
crianças.

É claro que reconhecemos o fato de haver padrões de maturação universal para 
desenhar. Toda criança faz rabiscos da mesma forma que balbucia. Tanto os rabis-
cos como o balbucio desenvolvem-se muito pouco, a menos que existam modelos 
para serem seguidos (WILSON; WILSON, 2008, p. 63).

[...] Como podemos deixar de ver a forte influência da ilustração e da fotografia 
no desenho das crianças? Talvez a crença, de quase um século, de que a arte das 
crianças desenvolve-se naturalmente, conduza a práticas que suprimam – pelo 
menos nas aulas de arte – as influências adultas mais óbvias, ao mesmo tempo que 
“motivam” as crianças a produzir as concepções adultas de como a arte infantil 
deveria ser. [...] Nós encorajamos as crianças a produzirem a nossa imagem de 
uma arte infantil “natural”, “criativa” e “espontânea” ao mesmo tempo em que 
fechamos os olhos para os desenhos reais – os copiados – que poderiam revelar a 
verdadeira natureza do aprendizado artístico. (WILSON; WILSON, 2008, p. 60).

Talvez o único problema das influências que as crianças usam em suas práticas expressivas 
seja a qualidade das referências que elas recebem. Com isso já se preocupava o psicólogo de 
arte Rudolf Arnheim (2004, p. 249): 

A quantas de nossas crianças falta o estímulo sensorial? Poderíamos supor que a 
maioria delas o recebe em demasia: o que está errado com elas talvez seja algo 
completamente diferente, a saber, talvez sejam incapazes de responder ao de-
safio perceptivo. O embotamento de suas reações perceptivas e cognitivas pode 
ser uma defesa contra as sensações incompreensíveis, assustadoras e opressivas. 
Sugiro que o que é necessário não são mais as sensações informes, desconexas e 
misteriosas, mas, em vez disso, uma intensificação do desafio perceptivo. 
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Há um consenso de que a criança começa a desenhar rabiscando, ação comparada ao balbucio 
no falar, e que ao crescer seu desenho começaria a tender para um figurativismo, principal-
mente da figura humana, acompanhando o domínio da linguagem falada. Ora, mas se elas 
tendem a imitar os adultos em suas representações e se as representações dos adultos são 
figurativas, não poderia ser de outra forma. Dependendo da comunidade em que ela está, a 
verossimilhança pode ser ou não um valor estético para ela. Dessa forma, se uma criança está 
acostumada com padrões abstratos (uma criança indígena da tribo kayapó, por exemplo) ela 
desenvolverá seus desenhos neste estilo.

Figura 8: crianças kayapó, em fotografia de Jan Ferreira

Mas de qualquer forma, as representações infantis, quando intencionais, não demonstram 
qualquer preocupação naturalista. Na verdade as crianças parecem muito satisfeitas com os 
sinais gráficos que elegem para suas representações e a questão da similaridade muitas vezes 
aparece por conta de uma insistência dos adultos em reconhecer parecenças nas obras infantis.

O desenho, a pintura, a escultura são expressões artísticas que participam da cultura humana, 
à qual as crianças também pertencem. Então, já que as influências imagéticas são um fato 
esperado e normal para qualquer artista, também é responsabilidade da arte-educação educar 
esteticamente a criança, mesmo as mais novas.

Em obras diferentes, as arte-educadoras brasileiras contemporâneas Ana Mae Barbosa, Miriam 
Celeste Martins e Rosa Iavelberg parecem conversar sobre o tema da educação estética.

Ana Mae reflete sobre a necessidade de se oferecer às crianças instrumentos para que elas 
possam “ler” as imagens, tão presentes em nossa cultura. Esses instrumentos referem-se não 
somente às especificidades da gramática visual, como composições, cores, planos, volumes, 
espaços, texturas, mas também às relações temporais que as imagens estabelecem entre si: 
“Temos que alfabetizar para a leitura da imagem [...] Esta decodificação precisa ser associa-
da ao julgamento da qualidade do que está sendo visto aqui e agora em relação ao passado” 
(BARBOSA, 2009, p. 36).

Miriam Celeste defende que a ampliação e diversificação do repertório visual das crianças 
- com imagens tanto de sua cultura visual cotidiana como de obras de arte e de culturas dife-
rentes - favorece esse aprendizado:
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A linguagem visual também pode ser revelada à criança através de um sensível 
olhar pensante. O olhar já vem carregado de referências pessoais e culturais; con-
tudo, é preciso instigar o aprendiz também para um olhar cada vez mais curioso 
e mais sensível às sutilezas. 

Nutrir esteticamente o olhar é alimentá-lo com muitas e diferentes imagens, provo-
cando uma percepção mais ampla da linguagem visual. (MARTINS, 1998, p. 136).

Por fim, Rosa Iavelberg lembra que, ao desenhar (ou pintar, esculpir, modelar) a criança não 
está apenas representando sua própria realidade, mas também desenvolvendo uma linguagem 
artística, que tem suas especificidades e é uma área do conhecimento humano:

A criança pode ser autônoma ao executar e interpretar trabalhos artísticos, em-
bora o faça de maneira cultivada, ou seja, denotando a influência cultural que 
recebe e expressando nas suas atividades:

- o local e a época histórica que vive; 

- suas oportunidades de aprendizagem;

 -suas ideias ou representações sobre o que é desenho e para que serve desenhar;

- seu potencial para fazer desenho e refletir sobre a produção de desenhos.

Saber [...] que o desenho não é simplesmente a representação do mundo visível 
[...] mas que o desenho é uma linguagem, com características próprias, com forte 
marca de decisões individuais e das culturas coletivas em sua fatura, evita que se 
enquadre os estudantes em visões parciais e deformadas sobre o ato de desenhar 
e ler desenhos (IAVELBERG, 2003, p 83 e 84).

Sabemos que os ambientes escolares apresentam limitações de várias ordens que, muitas vezes 
dificultam a exploração dos espaços disponíveis, cerceiam as experimentações com materiais, 
restringem as atividades artísticas infantis a um período pré-determinado. Mas sabemos tam-
bém que as crianças são especialistas em ignorar todas essas potenciais dificuldades: sempre 
encontrarão paredes para pintar, chão para desenhar, alimentos para tingir, barro e areia 
para modelar, pedrinhas para brincar, caixas de papelão para entrar, revistas para recortar e 
rasgar, folhas de árvore para colar e seus próprios corpos e os dos colegas como suportes de 
todas as artes.

Atividade 3:
Objetivo: experimentar a realização de atividades artísticas com as crianças.

Descrição: Ao final dessa aula propomos que você, professor, experimente: 

• realizar atividades artísticas com suas crianças em espaços de sua escola que não são des-
tinados aos trabalhos escolares;

• usar materiais inusitados para pintura, desenho e modelagem;



74

Módulo 3 | Aula 2

• utilizar objetos de uso diário como suporte das expressões artísticas;

• trazer para as crianças imagens variadas, como reproduções de obras de arte antigas e 
contemporâneas, ilustrações de revistas e jornais, fotografias de famílias, embalagens.

• conversar com as crianças sobre essas imagens, não apenas sobre os conteúdos transmiti-
dos por elas, mas também a respeito de seus aspectos formais.

Você deverá documentar fotograficamente suas experimentações com as crianças, redigindo 
um relatório de no máximo três páginas, onde serão descritas as atividades (descrevendo es-
paços, materiais e recursos utilizados e ações realizadas), com uma breve análise das mesmas. 
Para essa análise, você deve referenciar teorias sobre o desenvolvimento infantil que foram 
abordadas na aula. Este trabalho deve ser enviado como arquivo único, em formato digital.

Aqui encerramos a segunda aula do terceiro módulo deste curso, em que enfatizamos o ca-
ráter lúdico da expressão artística infantil e discutimos a arte das crianças como uma forma 
de compreensão do mundo. Além disso, foram abordados alguns autores que estudaram a 
expressão visual infantil, como Victor Lowenfeld,  Lev Vigostski, Herbert Read e Ana Mae 
Barbosa, entre outros. 

Esperamos ter contribuído para sua formação e sua prática profissional, reafirmando que a 
criança pequena deve ser educada não como um ser que não tem nenhum conhecimento, 
mas como uma pessoa que traz consigo suas experiências de vida, que se comparadas à de 
um adulto, são infinitamente maiores dada a quantidade de informação que adquiriu em seu 
pequeno tempo de vida.
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SAIBA MAIS
Para saber mais sobre teorias acerca das representações visuais 
infantis:

IAVELBERG, Rosa. O Desenho Cultivado na Criança: prática e 
formação de educadores, Porto Alegre:  Ed.Zouk, 2006.  

Nesta obra a autora propõe uma arte-educação que considere 
as experiências pessoais do aluno, suas vivências culturais, seus 
conhecimentos prévios, seus interesses artísticos. Apresenta ainda 
as ideias de alguns teóricos que estudaram a evolução do desenho 
infantil no século XX, tais como Franz Cisek, Viktor Lowenfeld, 
George-Henri Luquet, Florence de Mèridieu, Rhoda Kellogg, e 
também de pensadores contemporâneos como Elliot Eisner, Fernando 
Hernandez e Kerry Freedman.

GURGEL, Thais. O desenho e o desenvolvimento das crianças. 
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/
rabiscos-ideias-desenho-infantil-garatujas-evolucao-cognicao-
expressao-realidade-518754.shtml 

Nesta reportagem, o desenvolvimento do desenho infantil é 
diretamente relacionado ao desenvolvimento cognitivo e à percepção 
do mundo.

Mostra “Conversas poéticas entre Arte e Bebês”, realizada no Centro 
Cultural de São Paulo em agosto de 2011. Disponível em: http://www.
ccsplab.org/educativo/index. php?option=com_content&view= 
article&id=148:bebes&catid= 68:documentacao&Itemid=87

Consiste numa série de cinco vídeos especiais: “A mostra”, “Mesas 
de debate e palestra”, “Workshop, vivência e oficina”, “Espetáculos 
teatrais” e “Programação especial com Anna Marie Holm”. Trata-se 
de uma maneira de registrar as ações e, ainda, criar um espaço que 
possa ser fonte de pesquisa nesta área específica da arte de/ para/ 
com bebês.

http://www.ccsplab.org/educativo/index.php?option=com_content&view=article&id=148:bebes&catid=68:documentacao&Itemid=87
http://www.ccsplab.org/educativo/index.php?option=com_content&view=article&id=148:bebes&catid=68:documentacao&Itemid=87
http://www.ccsplab.org/educativo/index.php?option=com_content&view=article&id=148:bebes&catid=68:documentacao&Itemid=87
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Figura 1 Produção feita por crianças do Colégio Grão de Chão

http://avisala.org.br/index.php/assunto/sustanca/brincar-com-arte/

Nas duas primeiras aulas de Artes Visuais, você conheceu a história do ensino da arte 
no Brasil, os documentos oficiais que orientam o planejamento, os materiais, a infân-
cia e a arte, o desenho, a pintura e a escultura. Nesta terceira aula apresentamos o 
espaço das artes visuais, propostas e materiais.

Os objetivos desta aula são:

• Planejar e organizar o espaço da arte na escola

• Diferenciar procedimento e técnica

• Apreciar o desenho, a pintura e a escultura na produção de artistas e crianças

• Contemplar o percurso criador da criança 

• Refletir sobre a importância das oficinas de percurso e organização do ateliê

• Organizar exposições de arte 

• Elaborar modos criativos de apreciação assegurando vez e voz da criança, acolhendo todas 
as vozes.

• Compreender a expressão bidimensional (desenho e pintura) e as experimentações tridi-
mensionais. 

• Leitura e expressão plástica pela criança. 

• Os sentidos do traço como gesto experimental e inacabado.

Pensar em artes visuais é considerar que esta arte pode ser construída no plano bidimensio-
nal, planificado (toda imagem figurativa ou abstrata feita em apenas duas dimensões: altura 
e largura) e no plano tridimensional, escultórico (possui três dimensões: altura, largura e pro-
fundidade - modelagem e construção). 

O tridimensional pode ser realizado por meio da modelagem (argila, massinha de modelar...) 
ou construção (pedaços que são acoplados – sucata, ferro,...). Pode ser aditiva quando acres-
centa matéria à modelagem – peça, massa,... , ou abstrativa, ao retirar matéria da peça - re-
cortar mármore, madeira, retirar argila.
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O plano bidimensional tem como as mais antigas artes o desenho e a pintura, como vimos na 
aula 1 desse módulo, sobre a arte na pré-história. 

Pense em um(a): desenho, pintura e escultura. Quais são as imagens que surgem em seu ar-
quivo de memórias? 

O que seria o desenho, a pintura e a escultura? Como você os definiria? 

A pergunta parece fácil, mas revela conhecimentos inusitados. O desenho é controlado pelo 
olho que comanda a mão. Já na pintura temos menos controle, pois as tintas se encontram 
e geram mais manchas e... surpresa: a descoberta de uma cor que não foi planejada surge. 
É importante que possamos viver cenas inusitadas, menos controladas pela objetividade. Ao 
mesmo tempo, o desenho e a escultura auxiliam a pintura indiretamente, porque a criança 
vê o seu redor, pensa coisas imaginativas, desenha, pinta, modela e uma arte auxilia outra. 
Quando a criança desenha cria soluções para sobreposição, transparência, entrelace, junção, 
distanciamento. Essas soluções são inventadas pela criança.

A escultura é uma obra em três dimensões, realizada em alto ou baixo relevo. Todos os ma-
teriais servem para esta arte. Na pré-história as primeiras esculturas serviam como amuletos 
intencionando poderes mágicos. Durante muito tempo as esculturas representaram o corpo 
humano, porém podemos representar o tema e assunto que quisermos. 

NA PRÁTICA
Professor converse com as crianças enquanto produzem arte na 
tentativa de descobrir seus caminhos, lembre que você investiga 
o modo desta criança criar. Não existem receitas, não existem 
caminhos, faz-se o caminho ao andar.

Na pintura empregamos pigmento a uma superfície por meio de matizes, tons e texturas. No 
desenho utilizamos o grafite ou tinta para marcar ponto, linha ou plano. Na escultura rebai-
xamos ou elevamos a superfície, retirando ou incluindo matéria.  

Ora o desenho, ora a pintura foi mais considerado na história da arte de acordo com o tempo. 
O desenho era sagrado no Egito, já no classicismo foi repudiado e volta novamente em sua 
importância na arte moderna, defendido por Mário de Andrade. O desenho ganhou o seu lugar 
quando os chineses inventaram o papel há mais de três mil anos e o nanquim, tinta a base de 
carbono para desenhar e escrever. E o mundo só começou a estudar o desenho das crianças 
quando o papel foi barateado, na 1ª metade do séc. XX, possibilitando o registro desta arte 
pela infância. 

No plano bidimensional, especificamente na pintura e no desenho existe uma marca própria 
a ser criada, ela anuncia o seu criador. Você é capaz de reconhecer obras de um artista que 
gosta? O que lhe ajuda nesse reconhecimento? 

E por falar em artista, segue uma nota informativa sobre Krajcberg com marcas também muito 
próprias. 



80

Módulo 3 | Aula 3

SAIBA MAIS
Frans Krajcberg, artista polonês, morou nas ruas do Rio de Janeiro 
e na sua chegada à cidade desenhava para ganhar a vida. A rua foi 
o primeiro atelier de Krajcberg no Brasil, depois foi a mata. Ele não 
gosta das cidades e por isso mora sobre a árvore, numa moradia de 
arquitetura brasileira, considera que cada país possui a arquitetura 
da sua cultura, é um erro copiar as arquiteturas de outros países, 
considera. Denuncia a destruição ao meio ambiente utilizando 
árvores queimadas por incêncios industriais. 

Conheça o trabalho do artista: 

http://globotv.globo.com/rede-bahia/aprovado/v/conheca-o-
trabalho-do-artista-plastico-frans-krajcberg/3918467/

Pois bem, as crianças também têm a sua marca e precisam ser respeitadas recebendo 
condição para a liberdade de criação. O traço e a pincelada são construídos por toda a 
sua vida. 

O plano tridimensional envolve construções e modelagens, realizações que a criança faz desde 
pequena modelando a areia da praia, brincando de sucata, molhando e amassando o barro, 
amassando o pão. Existem inúmeras modelagens e construções que a criança pequena não vai 
vivenciar por se tratar de materiais perigosos: fundição, recorte de pedras duras, entre outros. 
Mas podemos usar materiais adequados: massa de modelar de farinha de trigo, massa de mo-
delar de papelaria (para maiores detalhes).

As seguintes esculturas são do acervo do Museu da Escultura Brasileira - MUBE, fica em São 
Paulo e pode ser visitado http://mube.art.br/

Figura 2 Reencontre du temp  Nathalie Decoster  Bronze e ferro
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Figura 3 Heads Ivald Granato  Ferro

Para planejarmos a produção nas Artes Visuais, começamos a pensar no espaço e no tempo 
contínuo para esta ação criadora. A este espaço damos o nome de ateliê ou estúdio onde se 
pode experimentar, manipular e produzir artes. Utilizaremos o termo ateliê1.

1. Ateliê2: o espaço para descobrir o estilo 
As crianças podem desenvolver estilos manuseando materiais diversos. Para isso é preciso re-
petir as vivências para que sejam incorporadas, para que sejam familiares. O espaço favorece 
uma prática diária. O ateliê pode ter um local fixo ou itinerante. Para crianças, é importante 
que o espaço seja fixo para que se apropriem dele e aos poucos possam ajudar o professor com 
novas ideias de organização. Mesmo sem espaço fixo, a educação infantil pode destinar um 
canto para a arte.

Existem artistas que levam o ateliê para onde for. Outros possuem estúdios fixos. Algumas 
escolas públicas destinam um local fixo para o ateliê, outras escolas, por falta de espaço, uti-
lizam diversos locais ressignificando-os e podem construir o atelier-móvel3. As artes visuais 
precisam de um espaço fixo, para organização dos materiais de arte, uma pia e mesas. 

1  Termo francês – atelier. Termo aportuguesado – ateliê. Termo inglês –estúdio.

2  Veja fotografias de ateliês na web para que as crianças e você possam pensar e repensar a organização do 
espaço.

3  O projeto de atelier móvel pesquisa de Dalva Moraes Santos, intitulada A poética singular do atelier móvel: 
circulação do atelier em instituições onde não há o espaço para o fazer artístico, Pedagogia/Unifesp é uma pesquisa 
que apresenta o carrinho de pipoca até em versões menores de acordo com o espaço que circula, sendo 
reabastecido com papéis e todos os demais materiais (sucatas, tintas, pinecis,...). Dalva projetou o atelier em 
duas versões: com materiais convencionais e com material de baixo custo, de descarte. O carrinho pode percorrer 
outros espaços fora da escola como ruas e praças próximas. 
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Nesse momento, convidamos você para conhecer como um ateliê pode ser construído na es-
cola, mesmo que não disponhamos de tantos espaços e tantos materiais diversificados. Vamos 
conhecê-lo? Será uma construção com as crianças, o que com certeza será muito divertido! 
Nesse nosso ateliê priorizaremos os recursos disponíveis na própria escola, sucatas e elemen-
tos naturais colhidos do entorno. Será criado especificamente em uma bancada ou mesa apre-
sentando os materiais para uso.

Na construção desse nosso ateliê, você professor e alunos pensam juntos sobre quais materiais 
utilizar, como ordená-los, sobre a organização do espaço que será usado por outras crianças:

• Quais materiais poderão estar disponíveis para favorecer a criação de esculturas, desenhos 
e pinturas?

• Como ficarão dispostos? 

• Como as carteiras podem ser reorganizadas? Os bancos do pátio podem servir de banca-
das?

Para nos auxiliar nesse processo, é importante que conheçamos algumas experiências com o 
objetivo de inspirar-nos. Primeiro, ressalto o Masp que possui um ateliê4. O Masp possui um 
ateliê com duas mesas: uma mesa rústica, com diversas camadas de borrões de tinta seca, 
especialmente para que o pintor não se preocupe com sujeira e outra mesa para desenhos e 
construções. Na imagem a seguir, o quadro negro ao fundo recebe as mais diversas pinturas.

Figura 4 Ateliê do Masp 

http://masp.art.br/masp2010/servicoeducativo_atelieferias.php

4  Termo francês – atelier. Termo aportuguesado – ateliê. Termo inglês-estúdio.

http://masp.art.br/masp2010/servicoeducativo_atelieferias.php
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Figura 5 Ultimo ateliê de Miró

Figura 6 Ateliê de Miró em Paris

http://www.istoe.com.br/reportagens/349192_MIRO+NA+INTIMIDADE

Nasceu na Espanha em 
1893 e tornou-se pintor, 
escultor e ceramista. Du-
rante o séc. XX participou 
das vanguardas artísticas. 
Na infância colecionava 
plantas e pedras. Conheça 
o acervo na Fundação 
Miró:

http://www.fundaciomiro-
-bcn.org/

http://www.istoe.com.br/
reportagens/349192_MI-
RO+NA+INTIMIDADE

http://www.istoe.com.br/reportagens/349192_MIRO+NA+INTIMIDADE
http://www.istoe.com.br/reportagens/349192_MIRO+NA+INTIMIDADE
http://www.istoe.com.br/reportagens/349192_MIRO+NA+INTIMIDADE
http://www.istoe.com.br/reportagens/349192_MIRO+NA+INTIMIDADE
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Figura 7 Ateliê na creche

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/desafios-corporais-atividades-atelie-584289.shtml

Professor, nestas imagens observamos ateliês individuais e coletivos. No ateliê da creche, os 
materiais são reunidos numa pequena mesa lateral e as mesas coletivas acolhem todas as pro-
duções. No Masp os materiais são organizados em duas mesas: sendo uma específica para tin-
ta. Delineie propostas e ações para o ateliê em sua escola. Será coletivo? Estará também como 
um dos cantos da sala? O carrinho também pode oferecer materiais para os diversos locais: 
debaixo da árvore, no quintal, no pátio. Enfim, é importante ocupar o espaço de outros modos.

SAIBA MAIS
Reportagem especial - As Escolas de Educação Infantil de Reggio 
Emilia, Itália. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=4j8mtA_iDss

Neste vídeo você verá as escolas de educação infantil de Reggio 
Emilia cuja proposta pedagógica é atuar com as cem linguagens das 
crianças e as Artes Plásticas como eixo condutor do conhecimento.

Pensado o espaço precisamos pensar na metodologia que será alimentada por você e suas 
pesquisas durante o ano. Muito bem, conseguiu organizar o espaço, agrupou materiais, como 
ocupar o espaço e o que fazer? Propomos como metodologia a Oficina de percurso porque 
ela propõe o acaso, o impensado e o deslumbramento.

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/0-a-3-anos/desafios-corporais-atividades-atelie-584289.shtml
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PARA REFLETIR
O que é oficina de percurso?

A oficina de percurso é uma ação das artes plásticas consonante com 
a trajetória de cada criança que estabelece a pesquisa e produção 
plástica. Oferece uma mesa com diversos materiais, dispostos 
de maneira que chame a atenção, para que a criança escolha os 
materiais e construa livremente.  Segundo Mazzamati, traz o hábito 
da criação e precisa ter continuidade e freqüência. O professor pode 
usar materiais fixos e acrescentar outros a cada momento. O aluno 
pode ficar sem fazer nada, pois o vazio faz parte da aprendizagem. 
O professor orienta quando solicitam ou ainda pode mostrar um 
procedimento onde percebe que será importante. Você pode ter livros 
de imagens que a criança consulte, às vezes lhe falta a lembrança de 
como é o rabo de um determinado animal.

SAIBA MAIS
Veja uma oficina de percurso da Escola Santi: https://www.youtube.
com/watch?v=Rz-RLIefCSA

A Oficina de percurso deve acolher a ação individual e autônoma da criança na produção da 
arte. As crianças sabem onde estão os materiais e tem liberdade de ir, vir e escolher. Podem 
trocar de materiais quantas vezes quiserem, pois envolve pesquisa, escolha e descoberta. A or-
ganização do espaço, a apreciação dos trabalhos envolve o planejar, o fazer e o refletir-rever. 
A oficina deve favorecer o desenvolvimento do percurso criador pessoal e oferecer diversos 
materiais adequados para a idade. 

Começamos com a oferta de um acervo pequeno (dois a três materiais) que é ampliado du-
rante o ano e a familiaridade das crianças. A criança atua livremente e é um momento de 
investigação do professor que observa:

• Os materiais mais usados pela criança

• O que tenho observado sobre as suas produções plásticas durante o mês ao aproximar 
crianças que trabalham com materiais diferentes?

• Quais pares de crianças posso aproximar? A criança que faz tridimensionais com a outra 
criança que só usa tinta? O que muda na zona de desenvolvimento proximal quando eu 
aproximo crianças de diferentes vivências?

• Como posso modificar o espaço para estas vivências?

Aos poucos a oficina de percurso é governada pelo professor e suas crianças que decidem a 
oferta dos materiais. 
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Podemos observar as crianças pelos gestos e, além da liberdade, colocar perto dela ou apresentar 
um material que julgamos que vá potencializar a sua expressão. Algumas crianças possuem um 
traço leve e mais tarde param de desenhar quando não percebem a tênue linha, uma opção é 
usar carvão de churrasco, tinta e materiais que apareçam com facilidade. Para a criança com tra-
ço forte e vigoroso, tintas aguadas (imitando aquarelas) trazem menos condução da linha. O im-
portante é que todas conheçam todos os materiais e desenvolvam maturidade de investigação.

As crianças sempre modelam com massa de modelar, mas não são observadas. São momentos 
não valorizados, é muitas vezes uma atividade para preencher um tempo livre e não é acom-
panhado. Olhe como modelam e o que modelam. Experimente contar historias, ir ao parque, 
assistir a um desenho animado, ofereça massa de modelar e observe se algumas crianças são 
influenciadas pela temática. Modelar é um ato que precisa ser alimentado. Leve fotos de ani-
mais, converse com as crianças sobre eles, peça para que modelem um ou mais animais das 
fotografias além da imaginação. Converse com as crianças para conhecer o modo como criam 
as suas modelagens. Na hora coletiva é importante socializar formas criativas de como propor 
a modelagem. 

NA PRÁTICA
Interaja. Na oficina de percurso converse com a criança. Pergunte 
sobre o que produz. Algumas nada dirão e então você pode falar 
sobre coisas que vê: olha, você usou a cor X aqui, olha essa linha 
deu um pulo? ...

SAIBA MAIS
Olhe uma oficina de percurso. A mão na massa mostra como 
organizam a oficina. 

http://avisala.org.br/index.php/dicas/com-a-mao-na-massa/

Materiais –  Suportes, ferramentas, elementos de ligação e meios.

Qual material usar? Todos, dos materiais artísticos às sucatas, desde que não sejam perigosos 
à turma. Por exemplo, posso usar botões, mas apenas com crianças que não levem mais mate-
riais à boca. O único material que não usamos é borracha, porque a arte tem um procedimento 
diferente da escrita. A criança deve tornar-se confiante e a borracha impede a confiança. Na 
arte, incluímos um erro na produção. Muitas vezes ele é incorporado: sem querer produzo 
uma mancha que não estava prevista e o seu arranjo é expressivo sendo incorporado à produ-
ção plástica.

Sempre que um novo material for incluído, deve ser comunicado ao grupo. Ex: folhas secas, 
carretel de linha, barbante. As crianças podem contribuir com os materiais do ateliê porque 
estão sempre atentas ao entorno e descobrem novos materiais possíveis.
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Os bebes podem começar a mexer com tinta quando já conseguem sentar. Mas, isso não quer 
dizer que não possamos trabalhar com tintas a depender da faixa etária. Sabem por quê? 
Podemos produzir tintas comestíveis como o líquido da beterraba. Algumas dicas: Se à este 
líquido resultante do cozimento deste legume, eu acrescentar farinha de trigo, transformo-o 
em guache, se passar o pincel com tinta de beterraba num pote com água, crio uma “aquarela” 
ou aguada do tom. Se acrescentar cola ao líquido, crio uma tinta brilhosa. Se colocar areia, 
cola e a cor, uma tinta texturizada. Não há limites para a invenção. 

NA PRÁTICA
Experimente criar tintas naturais e comunique as suas pesquisas e 
criações com as colegas de trabalho. Prepare tintas com as crianças. 
Anote as descobertas das crianças e suas falas.

Quantos materiais posso oferecer?  Como a oficina de percurso prevê a relação entre materiais 
diferentes – pois a relação entre materiais ajuda na descoberta do novo, é importante ofertar 
inicialmente dois materiais e, conforme a familiaridade, passar para três até que, passados 
meses, as crianças tenham um conhecimento e liberdade suficiente para que tenham muitos 
materiais à disposição e consigam fazer escolhas e manipulá-los sem dificuldade. As crianças 
precisam relacionar materiais diferentes para gerar produções suficientes.

SAIBA MAIS
Recursos: Meios, Suportes, Ferramentas e Elementos de Ligação.

Meios são secos ou aquosos. Secos: carvão, giz de cera, de lousa ou 
pastel, lápis de cor, grafite, hidrocor. Aquosos: tinta natural, guache, 
anilina, aquarela, nanquim. Os meios podem ser industrializados 
ou naturais: terra, folha seca, pedrinha, flor, semestre, casca de 
árvore,...

Suportes: é a superfície onde desenha ou pinta: tecido, papelão, 
jornal, papéis, sucata, escultura, pele, parede, chão, ...

Ferramentas: vara, carrinho, vassoura, esponja, pincel , rolo, palito, 
escova de dente, tesoura...

Elementos de ligação: cola, fita crepe, durex, fio,...

Veja o que o artista Jackson Pollock nos diz sobre o 
suporte (superfície) de sua pintura. 

Pintor norte-americano nascido em 1912. 
Casado com a artista Lee Krasner. Desen-
volveu a técnica de gotejamento ‘dripping’. 
Usava a tela no chão para pintar dentro do 
quadro e pertencente à ela. Com isso aban-
dona o cavalete. Action Painting é a marca 
de sua produção, é o gesto pictórico como 
podem ver neste vídeo a seguir.

https://www.youtube.com/watch?featu-
re=player_embedded&v=7bICqvmKL5s
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Minha pintura não vem do cavalete. Dificilmente estendo minha tela antes de 
pintar. Prefiro abri-la numa parede ou no chão. Preciso da resistência de uma su-
perfície dura. No chão estou mais à vontade. Sinto-me mais próximo, mais parte 
da pintura, pois desta forma eu posso andar em torno dela, trabalhar dos quatro 
lados e estar literalmente na pintura. Esse método assemelha-se ao método dos 
pintores de areia índios do Oeste. (...) Quando estou em minha pintura, eu não 
estou ciente do que estou fazendo. Só depois de uma espécie de período de “co-
nhecimento” é que vejo o que estive fazendo. Não tenho medo de fazer mudanças, 
destruindo a imagem, etc., porque a pintura tem uma vida própria. Procuro dei-
xar que esse mistério se releve. Só quando perco o contato com a pintura é que o 
resultado é confuso. Caso contrário, há harmonia pura, um dar e tomar livre, e a 
pintura sai bem (BRANDÃO, 2009). 

NA PRÁTICA
Observe que cada artista tem uma intimidade com um ou mais 
materiais especificamente. Há artistas que adoram modelar, mas 
passam com muita distancia do pincel. Assim também são as 
crianças, no entanto, elas precisam conhecer todos os materiais para 
descobrir as suas possibilidades e já na adolescência perceber quais 
materiais lhe são mais expressivos.

SAIBA MAIS
Melecas na educação infantil

Aqui você aprende uma meleca com suco de beterraba entre outras 
melecas:

https://www.youtube.com/watch?v=mfxkNefGqh8

NA PRÁTICA
Ofereça, a cada dia, materiais diferentes. Ofereça papéis bem 
grandes como cartolina ou um tapete de papel craft até papéis 
bem pequenininhos com 3x3 cm, por exemplo. Ofereça formatos 
diferentes: quadrado, triangulo, circulo, forma livre, um filete de 
papel. Ofereça materiais tridimensionais (caixa de papelão, de 
sapato, sucatas) para desenhos, pintura livre e colagem.
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A mistura de materiais diferentes (colagem e pintura, desenho e modelagem,...) é a alma 
da oficina de percurso5, mas lembre que aos poucos vamos garantindo esta liberdade para a 
criança. Este é um procedimento criativo, pois impulsiona ações novas e inusitadas a partir 
dos materiais que inicialmente são retirados de seu contexto. As crianças misturam materiais 
com muita facilidade, basta que tenham materiais, superfícies, ferramentas e elementos 
de ligação livremente. Ouvir a criança contar sobre o que fez e observar a sua criação pode 
nos ensinar novos modos de imaginação. 

Quando a criança recebe materiais diferentes, em sua pesquisa, constrói muitas invenções que 
podem ser bidimensionais ou tridimensionais. Vejamos alguns exemplos. 

Este violão foi feito por Picasso em papelão e posteriormente em metal. 

Figura 8 Guitar Pablo Picasso

http://www.istoe.com.br/reportagens/129068_O+CHOQUE+DO+NOVO

5  Sobre oficina de percurso acesse: http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/oficina-de-percurso
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Figura 9 Improviso Pablo Picasso 

http://www.istoe.com.br/reportagens/129068_O+CHOQUE+DO+NOVO

Figura 10 Inovação

http://www.istoe.com.br/reportagens/129068_O+CHOQUE+DO+NOVO

A escola Tipuana fez uma homenagem a artistas que trabalhavam com sobras de ma-
teriais, sucatas, propondo para as crianças uma composição artística realizada com 
retalhos de papel ou tecido, objetos descartados, pedaços de madeira, pedras etc. O 
artista Bispo do Rosário é um desses artistas. Um dos trabalhos que realizou foi desfiar 
o seu uniforme de marinheiro e bordá-lo em seu manto. O projeto pode ser lido inte-
gralmente no site abaixo.

http://www.istoe.com.br/reportagens/129068_O+CHOQUE+DO+NOVO
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Figura 11 Manto de apresentação. Bispo do Rosário

http://avisala.org.br/index.php/assunto/sustanca/coisas-do-cotidiano-e-a-criacao-artistica/

Figura 12 Piston Bispo do Rosário

http://avisala.org.br/index.php/assunto/sustanca/coisas-do-cotidiano-e-a-criacao-artistica/
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Figura 13 Pintura, desenho, bordado, colagem realizadas pelas crianças da Escola Tipuana inspirada em leituras do manto de 

Bispo do Rosário e em um novo olhar para as coisas do mundo. 

http://avisala.org.br/index.php/assunto/sustanca/coisas-do-cotidiano-e-a-criacao-artistica/

Tempo contínuo para ação criadora
Estabelecemos a diferença entre técnica e procedimento; muitas pessoas utilizam como sinô-
nimos e não são. Esse conhecimento é importante apenas para o professor. O procedimento, 
que é possível ensinar, é como utilizar o material e o que vai acontecer ao utilizá-lo. A técnica 
é construída pela pessoa por meio da experimentação. Quando são crianças que produzem, 
deixamos que experimentem a solução, por exemplo: se colocar muita água, a tinta escorrerá. 
É importante relacionar duas modalidades6: pintar e colar tridimensionais, desenhar em su-
catas,... E em alguns momentos fazer apenas uma modalidade, por exemplo: só desenhar, só 
pintar. Técnica é uma forma expressiva única desenvolvida pela pessoa e não transferível. É a 
sua marca construída há muito tempo. 

Vejamos, todo pintor sabe como manejar pincéis, porém cada um tem um manejo particular 
que determina uma pincelada que é a sua marca. Podemos dizer também que este pincel varia 
de artista para artista. Jackson Pollock, por exemplo, fazia do pneu da bicicleta o seu instru-
mento de pintura, utilizava também varas, escova dura regando a sua obra. A tela ficava no 
chão. Jackson Pollock disse:

6  Modalidades: desenho, modelagem-escultura, pintura, colagem.
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Não trabalho a partir de desenhos ou esboços em cores. Minha pintura é direta. 
(...) O método de pintar é o resultado natural de uma necessidade. Quero expres-
sar meus sentimentos, e não ilustrá-los. A técnica é apenas um meio de chegar 
a uma declaração. Quando estou pintando, tenho uma ideia geral do que estou 
fazendo. Posso controlar o fluxo da pintura: não há acidentes, assim como não 
há começo nem fim. Disponível em: http://obviousmag.org/archives/2012/05/
pollock_um_homem_no_centro_de_sua_tela.html 

Para que você e suas crianças possam conhecer este artista e brincar na web, indicamos a se-
guir o site oficial http://www.jacksonpollock.org/

Assim como a bicicleta, as crianças podem usar carrinhos, mergulhando a roda na tinta en-
quanto a brincadeira deixa marcas no papel. Transforme os materiais, use sucata, olhe para 
materiais descartáveis dando-lhe outra função para pintar, modelar, colar. 

Atribuindo novos sentidos aos materiais ressignificamos as produções artísticas favorecendo 
os processos de criação da criança. A invenção deve ser construída pela criança, falamos aqui 
sobre os processos de criação. Todos nós criamos métodos de trabalho para realizar algo da 
melhor maneira possível. Para isso existem alguns segredos nem tão secretos assim. Um deles 
é a repetição. Com a repetição lidamos e lutamos com uma matéria no sentido de dominá-la. 
Quanto mais eu repito, melhor conheço. A outra é a solução que desenvolvo. Pode ser que 
todos nós já tenhamos produzido bolos, porém temos metodologias bem diferentes, não é? 
Essa metodologia subentende uma técnica muito particular, baseada em ensaios e erros, mas 
que possui um procedimento em comum, pense neles. Exemplos de procedimentos: as claras 
em neve dão uma leveza e maciez à massa, se bater por muito tempo a massa com o fermento 
o bolo não crescerá tanto, por isso reservo o pó químico para acrescentar ao final. 

O processo de criação envolve a vivência da criança e por isso elabora sempre algo novo. 
Por exemplo, naquele dia a criança está preocupada com o seu cachorrinho e por isso produz 
coisas que remetam ao animal. A criação sempre será alimentada por sua vida, desejos e ne-
cessidades. 

O professor acolhe as produções das crianças e começa a bater um papo é o momento da apre-
ciação. Jamais pode depreciar alguma produção ou valorizar demais algumas em detrimento 
de outras. Pode-se conversar sobre formas, cores mais usadas, modos de criar, abrir para 
crianças que queiram falar sobre a sua produção. Podemos fazer uma apreciação com imagens 
de outros artistas e das próprias crianças. 

Um exercício democrático é planejar situações de escolha. Propomos alguns modos de esco-
lha: perguntar à criança por que escolheu a imagem dará à ela a oportunidade de exercitar 
a expressão e participação, além de oportunizar histórias contadas por elas mesmas. Muitas 
vezes a criança ganhou um cachorro e quer contar a historia por meio da pintura, desenho ou 
escultura, justificando a sua escolha. 

http://www.jacksonpollock.org/
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SAIBA MAIS
Você sabia que os desenhos, as pinturas e as esculturas que vemos 
nos livros foram selecionados por um editor? E que a maioria dos 
artistas são homens e por isso perdemos a chance de conhecer o 
mundo pelo olhar de uma artista. Isso significa que deixamos de 
conhecer um enorme acervo de arte. Quando os livros chegam 
à escola e seus professores fazem uma seleção de acordo com o 
conteúdo ou o gosto, temos uma “nova peneira”. Por isso sugerimos 
que as crianças escolham as imagens individualmente e também 
por meio de escolha coletiva. Essa é uma instância de participação 
importante.

Conversar sobre as produções das crianças envolve a observação dos colegas e da própria 
criança que nos conta mais: como fez, se mudou alguma coisa,... Escolher trabalhos que uti-
lizaram os mesmos materiais, que usaram materiais diferentes pode ampliar a observação 
para diferenças e semelhanças, como a criança procedeu. Estas conversas podem inspirar uma 
exposição ou podem acontecer durante esta. 

Na exposição é preciso apresentar a mesma quantidade de trabalhos por criança, quanto 
maiores são as crianças mais participam da exposição e curadoria. A criança que já fala pode 
contar sobre as produções. 

SAIBA MAIS
Proibido não tocar

Neste vídeo, a mostra Proibido não tocar propõe pais que 
acompanham seus filhos orientados pelo monitor de arte:

https://www.youtube.com/watch?v=2svynDSZOSo#t=17

Exposição de arte também é lugar de criança

http://disneybabble.uol.com.br/br/agenda/divers%C3%A3o/
exposi%C3%A7%C3%A3o-de-arte-tamb%C3%A9m-%C3%A9-
lugar-para-crian%C3%A7a

Museus virtuais de arte

Os museus possuem sites, alguns deles propõem brincadeiras para 
conhecer o acervo ou para elaborar outras imagens. No espaço de 
enriquecimento você encontra endereços de museus de arte de São 
Paulo, acesse, conheça o acervo. 
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SAIBA MAIS
10 dicas para tornar uma visita, ao museu, divertida

Incentivar a criança a interagir com a exposição e contar suas 
próprias histórias pode aproximá-lo do mundo da arte

http://educarparacrescer.abril.com.br/comportamento/10-dicas-
para-se-divertir-no-museu-627927.shtml

Leia a entrevista intitulada Viver a arte, uma experiência 
transformadora; Rosa Iavelberg fala do sentido da arte na educação 
infantil. 

http://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/
viver-a-arte-uma-experiencia-transformadora/

Descubra quantas intenções cabem em um projeto, visitando o site 
http://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/
quantas-intencoes-cabem-em-um-projeto/

Atividade 4
Objetivo: 

• Organizar uma oficina de artes plásticas

• Observar e registrar o modo como as crianças criam e as suas falas durante a produção-
-brincadeira

• Fotografar as produções (processo e produto final)

• Postar no moodle

Descrição: Prepare uma oficina de percurso para esta semana. Elabore um diário registrando 
todas as observações que realizou7. Se as crianças estiverem com pouca familiaridade com os 
materiais, apresente dois materiais8. Poste a oficina, foto e as suas observações. Descrever o 
modo como utilizam os materiais, como criam e o que criam. Inclua as seguintes reflexões. Ao 
final elabore um texto com 1 foto e poste em sua sala virtual.

• O que cada criança realizou e como fez?

• Quanto tempo ficaram envolvidos com a atividade?

• Ideias e dúvidas geradas a partir desta ação? 

7  Tire fotografias das crianças, mas só poste se tiver a autorização dos pais. Se não tiver esta autorização, você 
pode fotografar closes das mãos trabalhando e de suas artes. Ao fotografar enquadre a imagem. Aproveite para 
tirar fotos inusitadas (você ajoelhada fotografa as crianças na mesma altura, você em pé e sobre uma cadeira, 
fotografa cenas aéreas bem interessantes, você deitada no chão fotografa crianças em movimentos inusitados).

8  Sugestões de materiais (todos precisam de um suporte que pode ser papel ou outro): a. 2 cores de 
tinta+barbante+cola, b. celofane pedaços coloridos+canetinha, tampa de garrafa+tinta guache 2 cores, c. 
papel,massa de modelar para grudar no papel+giz de cera, ou ainda pense em dois outros materiais

http://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/quantas-intencoes-cabem-em-um-projeto/
http://avisala.org.br/index.php/assunto/reflexoes-do-professor/quantas-intencoes-cabem-em-um-projeto/


96

Módulo 3 | Aula 3

Caro professor, terminamos esta aula indicando como referências sites que detalham algumas 
das discussões e ilustrações que desenvolvemos neste material. Continue pesquisando, sempre 
que possível acesse os sites indicados. Eles podem servir de temas para a hora atividade en-
volvendo pesquisa e discussão entre os colegas. Converse com os gestores da escola, discuta 
com os colegas a viabilidade de fazer um ateliê móvel, envolvam todo o grupo na elaboração 
de novas propostas. Com a ajuda dos pais seria possível adaptar algumas propostas do vídeo 
de Reggio Emilia e ateliês pesquisados por você? 
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Na quarta aula você estudará a linguagem cinematográfica, fabulações fotográficas e a cultura 
audiovisual na educação infantil e na quinta aula o ateliê de artes visuais em movimento - a 
experiência audiovisual na educação do olhar para, das e com as crianças. Nesta aula continua-
remos os estudos das artes visuais na educação infantil, focando nas relações das culturas audio-
visuais, a partir da linguagem cinematográfica, do vídeo, e da fotografia e as culturas infantis.

A linguagem cinematográfica: invenções e concepções em jogo
Ao considerar o cinema, o vídeo e a fotografia no contexto das inovações tecnológicas que re-
volucionaram a percepção do mundo deste final do século IXX, atravessando todo o século XX 
e explodindo em múltiplas possibilidades criativas no século XXI, abordaremos brevemente 
nessas próximas duas aulas os conceitos e as linguagens que envolvem o cinema, o vídeo e a 
fotografia na perspectiva de historiciza-las como “artes do real”.

A maioria dos estudiosos e pesquisadores do cinema aponta que sua criação remonta a 1895, 
como o ano que os irmãos franceses Louis (1864-1948) e Augusto (1962-1954) projetaram o 
primeiro filme da historia: A saida dos operários da fábrica Lumière. Há porém toda uma pers-
pectiva histórica para compreender este primeiro filme como um marco de um processo, do 
auge da fotografia neste periodo, a demais invenções tecnológicas que marcaram o inicio do 
século XXI. (KEMP, 2011). 

Figura 1. Montagem dos irmãos Lumière. No quadro abaixo em destaque O cinematógrafo,  

primeira ‘máquina’ de captação de imagens em movimento. 

Fonte: http://www.searanova.publ.pt/pt/1713/dossier/172/ Acesso em 15.06.2015

http://www.searanova.publ.pt/pt/1713/dossier/172/
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Figura 2. Imagem da chegada do trem na estação, para muitos o primeiro filme na história do cinema.  

Em destaque a repercussão mundial: Jornal do Brasil de 1895.

Fonte: http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=30657 Acesso em 15.06.2015

De qualquer forma, cabe destacar que o cinema surge do processo de desenvolvimento técnico 
das representações da fotografia, que parte de uma intensa experiência histórica da pintura 
e todas as suas técnicas de perspectiva, ou seja de formas e métodos de representação do 
real, assim como das intencionalidades de apreensão e manipulação da realidade (ALMEIDA, 
1999). Também neste mesmo período histórico, os quadrinhos – que é a arte de contar his-
tórias com imagens sequenciais, foram oficialmente criados nos EUA, pelo artista americano 
Richard Outcault em 1895. Segundo o historiador e jornalista Álvaro de Moya, autor do livro 
História da História em Quadrinhos (1996), a linguagem das HQs, em sua forma – com quadros 
e balões, assim como seu conteúdo – personagens fixos, ação fragmentada, etc...surge nos jor-
nais sensacionalistas de Nova York a partir do Yelow Kid -  O Menino Amarelo. 

O cinema surge como um processo de pesquisa e experimentação de dois engenheiros france-
ses (os irmãos Lumière citados anteriormente), filhos de um fotógrafo. Inicialmente, sem som 
e somente reproduzindo pequenos fotogramas, exibidos em sequencia, criava-se a ilusão de 
movimento que foi posteriormente desenvolvido em sua linguagem, através do cinema ame-
ricano que o consagrou e o industrializou, sobretudo a partir da narrativa clássica – reprodu-
zindo ao máximo a ilusão de realidade e o cinema soviético, em especial nas contribuições do 
cineasta Eiseinstein em sua arte da montagem. 

Figura 3. Imagem clássica do cineasta russo Sergei EISEINSTEIN, com foco na questão da montagem.

Fonte:  http://www.planocritico.com/entenda-melhor-aspectos-pontuais-da-montagem-cinematografica-2-de-3/  

Acesso em 15.06.2015

http://www.jblog.com.br/hojenahistoria.php?itemid=30657
http://www.planocritico.com/entenda-melhor-aspectos-pontuais-da-montagem-cinematografica-2-de-3/
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 Figura 4. Capa do livro de Sergei Eisenstein que reúne ensaios do cineasta escritos em 1929, publicado no Brasil em 1990, com 

o título A Forma do Filme, pela editora Jorge Zahar. 

Nesta perspectiva destacamos que compreendermos o cinema, a fotografia, o vídeo e toda a 
cultura audiovisual que vivenciamos na atualidade, incluindo a televisão como uma possibi-
lidade de representação, assim como de invenção e manipulação da percepção da realidade, 
como artefatos tecnológicos da modernidade (XAVIER, 1983). Buscaremos nesta aula abordar 
que trazem linguagens que expressam intencionalidades artísticas e ou comerciais, portanto 
destacaremos as relações entre a estética e a política, assim como estas “artes do real” podem 
estar em interlocução com as infâncias e a educação infantil.

Montar, esculpir: o tempo/espaço é nossa matéria
Defendemos para os processos de formação na educação infantil, as aproximações com o cine-
ma de arte, onde o movimento, a duração, o trabalho com o tempo fora do quadro (da imagem 
em si como é na pintura e na fotografia) permite uma possibilidade específica da linguagem 
cinematográfica que busca uma fruição estética reflexiva e contemplativa, aquilo que Andrei 
Tarkovski (2010) outro cineasta russo, muito importante para a história do cinema em sua 
expressão artística máxima, sintetizou no título de seu belíssimo livro Esculpir o Tempo.

Esculpir o tempo é um livro de um autor de cinema, sobre a experiência com o cinema, compro-
metido com o seu tempo histórico, tendo posturas estéticas ideológicas que exprimem um pro-
jeto político de um realizador, que se contrapõe ao cinema dominante, de narrativa clássica 
e com fins predominantemente comerciais. No livro são destacadas estas escolhas: estéticas, 
ideológicas e poéticas, com suas   possibilidades, limites, enfatizando as repercussões...  Inicia 
com as cartas que recebeu e que motivaram também a escrita do livro. Destaco uma delas. 
Uma espectadora de Gorki escreveu: 

Obrigado por O Espelho. Tive uma infância exatamente assim... Mas você... como pôde saber 
disso? Havia o mesmo vento, e a mesma tempestade... ‘Galka, ponha o gato para fora’ gritava 
a minha avó... O quarto estava escuro...E a lamparina a querosene também se apagou, e o sen-
timento da volta de minha mãe enchia-me a alma...E com que beleza você mostra o despertar 
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da consciência de uma criança, dos seus pensamentos...E, meu Deus, como é verdadeiro...
nós de fato não conhecemos o rosto de nossas mães. E como é simples... Você sabe, no escuro 
daquele cinema, olhando para aquele pedaço de tela iluminado pelo seu talento, senti pela 
primeira vez na vida que não estava sozinha. 

Andrei Tarkovski foi um grande cineasta russo, realizou seu primeiro filme em 1960 aos 28 
anos, como conclusão do curso de cinema, um média metragem (44 min.), intitulado “O rolo 
compressor e o Violonista”. Nele já temos os elementos de seu cinema de poesia, porém o que 
serias esta poesia no cinema? Segundo Tarkovski, “Quando falo de poesia, não penso nela como 
gênero. A poesia é uma consciência do mundo, uma forma especifica de relacionamento com a rea-
lidade. Assim, a poesia torna-se uma filosofia que conduz o homem ao longo de toda a sua vida” 
(2010, p. 18). 

O filme é uma belíssima e singela história de um encontro entre um garoto de 7 anos que estu-
da violino e um operário, motorista de um rolo compressor que está trabalhando no pátio em 
frente ao prédio do garoto. Na curta narrativa, o diretor enfatiza a beleza deste imprevisível 
encontro e a amizade que se estabelece entre os dois em universos tão distintos. 

Poético e pleno de metáforas sobre a amizade, a narrativa é feita de imagens em camadas, 
caleidoscópio de imagens refletidas na cidade em constante transformação. Espelhamentos em 
poças de água, a chuva e uma série de símbolos da vida e das transformações a ela inerentes, 
são pequenos ritos de passagem da criança sensível apaixonada pela música e do homem adul-
to, sobrevivente da guerra, endurecido como seu rolo compressor. 

Figura 5. O pequeno violonista em uma das seqüências que toca seu violino. 

O violonista e o rolo compressor (1960) Andrei Tarkovski. 
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Figura 6. Nestas imagens do filme a criança experimenta o mundo do adulto trabalhador dirigindo o rolo  

compressor e apresenta o violino para seu novo amigo. 

Fonte: https://avantcinema.wordpress.com/2011/02/01/o-rolo-compressor-e-o-violinista-%E2%80%93-andrei-tarkovski/  

Acesso 20.05.2015

Poéticas do cotidiano e a estética da infância no cinema 
Em minha tese de doutorado “A estética da infância no cinema: poéticas e culturas infantis” (SIL-
VA, 2014) tenho como uma das grandes referências para se pensar nas relações entre o cinema 
de arte e a infância o cinema iraniano, com especial destaque ao cineasta Abbas Kiarostami 
(2004), importantíssimo cineasta contemporâneo que iniciou sua carreira no cinema a partir 
de uma experiência profissional no Kanun - Instituto para o Desenvolvimento Intelectual das 
Crianças e Adolescentes. Este instituto foi um importante produtor estatal cinematográfico 
que, em meados nos anos 1980, possibilitou que diversos artistas, publicitários e demais pro-
fissionais audiovisuais iniciassem uma carreira internacional com cinema a partir de filmes 
que tivessem a interlocução entre educação e infância.

Kiarostami tem em sua vasta filmografia diversos filmes que trazem as crianças e suas in-
fâncias como protagonistas, em entrevistas e textos enfatiza sua relação com a infância em 
sua dimensão de máxima potencialidade humana, enfatizando a partir das escolhas estéticas, 
valores éticos. Em especial, destaca-se sua descrição sobre o processo criativo no filme de sua 
autoria que mais repercutiu no ocidente:

https://avantcinema.wordpress.com/2011/02/01/o-rolo-compressor-e-o-violinista-%E2%80%93-andrei-tarkovski/
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Onde fica a casa do meu amigo? (Khane-ye dust   kojast, 1987) foi o filme que 
me trouxe mais sorte e, com certeza, o que obteve sucesso mais inesperado. Ini-
cialmente alguns distribuidores não queriam arriscar seu lançamento, pensavam 
que fosse um filme para crianças. Todos me diziam: “Mas quanto poderá valer o 
caderno dessa criança para arrastar os expectadores ao cinema?”. Com o lança-
mento do filme, os jornalistas e críticos iranianos mudaram de opinião, falando 
de ‘acontecimento feliz’ na história do cinema iraniano. Foi meu primeiro traba-
lho premiado no Ocidente. Ganhou o Leopardo de Bronze no Festival de Locarno. 
O argumento tem uma dupla origem. Por um lado, uma história escrita por um 
professor e, por outro, as experiências escolares de meu filho, que tinha, na épo-
ca, a mesma idade do protagonista. A faísca que me levou a filmar, no entanto, 
origina-se em um pequeno episódio acontecido com uma amiga. Certo dia, ela foi 
à minha casa para jantar e saiu para comprar cigarros para alguém. Esperamos 
por ela muito tempo. Finalmente, ficamos sabendo que ela percorrera, a noite, 
seis quilômetros, tudo para não voltar a casa sem cigarros. Esse sentido de res-
ponsabilidade me impressionou, e eu quis exprimi-lo no filme. Já a história do 
professor falava de uma menina que fizera os deveres em lugar de um colega de 
classe. (p. 221)

SAIBA MAIS
Sobre o cinema iraniano tem um blogger muito interessante 
que apresenta os principais diretores e disponibiliza entrevistas, 
fragmentos dos filmes, dentre os quais está em destaque trecho do 
filme O Silêncio (1998) de Mohsen Makhmalbalf, que também tem 
elementos de rememoração de sua própria infância e a relação com 
os sons, em especial a música. Por isso o protagonista do filme é um 
garoto cego. 

http://cinemairaniano.blogspot.com Acesso em 21/08/2011 

Figura 7. Imagem do filme Onde fica a casa do meu amigo? Aqui o protagonista mostra os cadernos dele e  

do amigo que é a trama da narrativa. O filme aborda a busca desta criança em ajudar um amigo em ‘apuros’  

por conta da lição de casa e o caderno trocado.

Fonte: http://www.contracampo.com.br/criticas/ondeficaacasadoamigo.htm Acesso em 21.06.2015.

http://cinemairaniano.blogspot.com
http://www.contracampo.com.br/criticas/ondeficaacasadoamigo.htm
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Este aspecto da origem do cinema iraniano contemporâneo, relacionado  a um instituto de de-
senvolvimento educativo – o Kanum, citado anteriormente, teve muita influência nos diversos 
filmes de uma vasta produção iraniana,  apresentando olhares singulares para a infância do 
seu país, mas que repercutem e ressoam em nós, para um sentimento universal da infância. 
Considerando a infância como uma condição social de ser criança, estes filmes do oriente 
buscam dialogar politicamente com o ocidente através da arte, colocando a responsabilidade 
histórica dos adultos perante as crianças. 

Além de Kiarostami, dentre outros cineastas fundamentais no cinema iraniano, estão a família 
Makhmalbalf1. Em especial, destaco os filmes realizados pelas filhas de Mohsen, Samira Ma-
khmalbalf que dirigiu o documentário A Maçã (1998) aos 17 anos, seguido de A lousa negra 
(2002) e o curta 11 de setembro (2002) e de Hanna Makmalbalf que também dirigiu aos 18 
anos seu primeiro e premiadíssimo filme Quando Budha desabou de vergonha (2007). 

O filme Budha desabou de vergonha, acompanha a ‘odisséia’ de uma doce e determinada me-
nininha para ir à escola, retratando com uma estética quase documentária a sua trajetória, 
não estabelecendo uma relação temporal direta, narra um percurso, do momento que a mãe a 
deixa cuidando do irmão bebê para ir trabalhar e ela escuta o menino vizinho, um amiguinho 
da mesma idade estudando em voz alta.  

O filme em sua narrativa nos inquieta como expectadores, na medida que provoca que Baktay 
escuta e deseja este estudo-brincadeira, pois a menina em sua trajetória indica que quer brin-
car na escola, fazer amizades, ter acesso ao conhecimento, saber ler e escrever... e este desejo 
a mobiliza a ir atrás dele, a encontrar caminhos, a criar possibilidades, a insistir e persistir, em 
um direito a escola, a educação, a infância.

Figura 8. Imagens do filme Quando Budha desabou de vergonha de Hanna Makhmalbaf. Afeganistão, 2007. Na primeira ima-

gem trata-se da sequencia que a personagem é capturada em uma brincadeira dos meninos no meio do caminho, eles brinca-

vam de Taliban e aprisionavam as meninas – reproduzindo as práticas culturais dos adultos; na segunda imagem ela chega a 

escola e tenta compreender a lição e a relação da professora em sala e na última, após ela sair da escola, reencontra o grupo de 

meninos Taliban e é novamente colocada como refém da brincadeira que reproduz os horrores do mundo dos adultos impostos 

as mulheres em seu país. 

Fonte: http://www.revistacinetica.com.br/budahana.htm  Acesso em 21.06.2015 

Em A infância vai ao cinema, de Teixeira e Larrosa (2006), publicação brasileira que traz 
preciosas análises sobre infâncias e cinemas, sob a ótica de intelectuais (professores/as uni-
versitários/as, críticos, jornalistas) do Brasil, Portugal e Espanha, o movimento do ponto de 
vista da infância no cinema, vai ao encontro com as perspectivas apontadas anteriormente 
nos filmes citados, tanto de ênfase nas crianças de dentro dos filmes, mas também nas de fora, 
as que vêem os filmes, como das que são evocadas pela memória de expectador/a adulto/a. 

1  http://www.makhmalbaf.com/

http://www.revistacinetica.com.br/budahana.htm
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Federico Fellini, cineasta italiano considerado por público e crítica como um ‘Papa do Cinema Au-
toral’, que tem em sua vasta filmografia constantes referências ao universo infantil, dentro de seu 
espaço e tempo existencial, imprimindo em suas imagens uma estética da infância muito particular, 
 em “Fare il film” 2 (1980) relata uma experiência de fabulação na sua infância que o marcou 
por toda a vida, influenciou sua concepção de fazer filmes e dá as chaves para a compreensão 
do seu processo criativo. 

Segundo Fellini, a fantasia infantil está relacionada com uma capacidade humana visionária 
que possuímos e não devemos nos privar, pois segundo ele todas as crianças possuem uma 
relação com a realidade muito emocional, pela fantasia, tudo é fantástico, porque é desconhe-
cido e cheio de mistério... nos conta que quando era criança todas as noites tinha uma relação 
com seu imaginário, de criação de mundos fantásticos, em uma viagem, um espetáculo ex-
traordinária que somente a ele pertencia. 

Nesta perspectiva, dos encontros entre o cinema e as infâncias, para encerrar esta aula cito 
outro grande artista e critico de cinema: François Truffaut, importante cineasta francês que 
atribuiu em sua obra, tanto nos filmes como nas criticas, importante espaço para a infância e, 
(2005) em Reflexões sobre as crianças e o cinema, nos diz,

Um sorriso de criança na tela, e o jogo está ganho. Mas justamente o que salta aos 
olhos quando examinamos a vida é a gravidade da criança em relação à futilidade 
do adulto. Eis por que me parece que atingiremos um nível mais alto de verdade 
filmando não apenas as brincadeiras das crianças, como também seus dramas, 
que são imensos e sem relação com os conflitos entre adultos. Visto pelas crian-
ças, o mundo dos adultos é o da impunidade, onde tudo é permitido. Um pai de 
família conta rindo aos amigos como acabou com o carro contra uma árvore; em 
contrapartida, seu filho de oito anos, se vier a deixar a cair uma garrafa ao querer 
prestar um serviço, acredita ter cometido um crime, pois a criança não diferencia 
um acidente de um delito. Desse exemplo pode nascer um drama na tela, o que 
nos mostra que um filme de crianças pode ser elaborado em cima de pequenos 
fatos, pois na verdade nada é pequeno no que se refere à infância. (p. 36)

Fabulações fotográficas na arte: infâncias em movimento 
Ao longo de todo o século XX, a fotografia e o cinema se desenvolveram em linguagens artís-
ticas complexas, a partir de interações híbridas com outras formas de arte e principalmente as 
inovações tecnológicas.

Dos filmes que retratam poeticamente infâncias distantes, também tivemos ao longo da histó-
ria importantes e renomados fotógrafos sensíveis as crianças e suas infâncias, como o célebre 
francês Robert Doisneau (1912-1994) que se recusava no pós guerra em retratar os horrores 
da guerra e buscava nas imagens do cotidiano retratar poéticas, com especial olhar para as 
crianças em Paris. Também cabe destacar o renomado e consagrado mundialmente fotógrafo 
brasileiro Sebastião Salgado (1944), que em diversas fases e projetos de sua carreira retratou 
as belezas, encantos e desencantos de infâncias em situações de risco – guerras, misérias e 
afins, com todas as suas urgências, emergências e sobretudo resistências.

2  Fazer um filme, publicado no Brasil pela Editora Civilização Brasileira, 2000.
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Figura 5. Os irmãos, Paris, França, 1934 e Meninos brincando, 1935.

Figura 6. Brincadeira de criança, Sebastião Salgado Brasil, 1983. Filhos de colonos brincam com ossos no interior de uma caba-

na durante a seca que castigou o Nordeste no inicio dos anos 1980. Misturados aos ossos de boi, há cavalos de brinquedo.
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Figura 7. Bebês abandonados, Sebastião Salgado, São Paulo, Brasil, 1996. Dezenas de bebês abandonados brincam na varanda 

de um centro assistencial no bairro do Pacaembu. A simples sobrevivência obriga muitos pais a abandonar os filhos, por falta 

de condições de mantê-los.

Fonte das fotografias: Coleção FOLHA GRANDES FOTOGRAFOS – INFÂNCIA, 2009

Nestas fotografias selecionadas podemos visualizar as infâncias em movimento e detectar pos-
síveis fabulações nos olhares dos fotógrafos, que buscam evidenciar o lúdico, as brincadeiras 
e as resistências das crianças perante as adversidades do mundo.

Fabulações imagéticas na educação: o movimento das infâncias 
Neste momento da nossa aula gostaria de trazer para a reflexão três experiências de pesquisas 
e criação que envolvem fotografias com as crianças, produção de pequenos filmes, câmeras 
nas mãos das crianças em diferentes contextos, trabalhos ‘acadêmicos’ que buscam encontrar 
os olhares das crianças e suas possíveis representações através das imagens para seus cotidia-
nos e mundos. 

A primeira é de duas importantes pesquisadoras da educação infantil e da infância brasileira, 
Daniela Finco (docente da UNIFESP) e Marcia Gobbi (docente da USP), ambas pesquisadoras 
do GEPEDISC (Grupo de Estudos e Pesquisas em Diferenciação Sócio Cultural – culturas in-
fantis da FE Unicamp), que trazem experiências de fotografia com crianças em assentamentos 
rurais da região metropolitana de São Paulo. Buscando uma interlocução da sociologia da 
imagem com a sociologia da infância, as pesquisadoras evidenciam na pesquisa e no indica-
tivo de um grande volume de fotos produzidas pelas crianças, enfatizando as questões que 
norteiam estas imagens:  
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Quem são essas crianças, como representam e constroem esses diferentes espaços 
vividos em tantas experiências diariamente? Quais suas percepções e suas contri-
buições como sujeitos que são na construção de outros mundos, em especial na 
luta e conquista pela terra e por uma outra configuração da sociedade brasileira 
e do ser humano? Como as lutas sociais são por elas representadas nas fotos? 
(GOBBI; FINCO, p. 19, 2011).

A segunda experiência é dos “minutos lumière” desenvolvidos no CINEAD - Cinema para 
Aprender e Desaprender desenvolvido no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no contexto da pesquisa Currículo e linguagem cinematográfica na Educação 
Básica do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRJ coordenado pela Profa. Dra. 
Adriana Fresquet. O processo contou com a consultoria de Alain Bergala (importante pes-
quisador francês da área de cinema e educação) para pensar a formação dos professores, as 
atividades iniciais e a produção dos materiais didáticos. O projeto incluiu duas escolas muni-
cipais, duas estaduais e duas federais e articularam atividades de ensino, pesquisa e extensão 
envolvendo professores e pesquisadores da educação e dos estudos de cinema, profissionais 
e técnicos, estudantes universitários. Os estudantes e professores das escolas contempladas 
também participam diariamente renovando escolhas e contribuindo na produção de ensaios 
audiovisuais e do currículo escolar.

Para saber mais: http://www.cinead.org/  

A terceira referencia de pesquisa com fotografia e filmagens com as crianças, inclusive as bem 
pequenas na creche é a coordenada pelo prof. Cesar Leite da UNESP Rio Claro. Trata-se de 
uma ‘pesquisa-experiência’, conforme denomina seu coordenador, onde a experiência é pos-
sibilitar a produção de imagens com as crianças e que pode ser visto através do vídeo “O que 
pode a imagem?”, disponível no youtube, conforme no link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=lYR6xRpJbdE 

Atividade 5:
Objetivo: Apreciação estética de uma importante referência cinematográfica contemporânea 
com foco nas relações entre cinema, infância e educação. 

Descrição:

Visualize o curta 11 de setembro, de Samira Makhmalbalf, 2002 – uma de nossas cineastas 
referencias nesta aula, tendo como desafio  ver, apreciar e escrever sobre o filme, destacando 
o processo que as crianças como protagonistas evidenciam de representações de suas infâncias 
e as compreensões do mundo expressas pelas crianças, assim como a beleza estética do curta, 
observando os aspectos documentais do filme. Após a visualização, escreva um relato de até 
duas páginas com sua apreciação e poste-o no formato de arquivo único. 

https://www.youtube.com/watch?v=igFX1znIx1o 

http://www.cinead.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lYR6xRpJbdE
https://www.youtube.com/watch?v=igFX1znIx1o
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No fechamento da aula, destacamos como principais pontos:

• A linguagem cinematográfica que se iniciou com a invenção dos 
irmãos Lumière e destacou seu processo de desenvolvimento 
com foco na questão da montagem.

• Montar, esculpir: o tempo/espaço é nossa matéria: as contri-
buições de cineastas-artistas, como Andrei Tarkoviski, Federico 
Fellini, François Truffault.

• Poéticas do cotidiano e a estética da infância no cinema: a con-
dição social e histórica de ser criança pelas lentes do cinema 
iraniano, interlocuções estéticas, éticas e politicas. 

• Fabulações fotográficas: infâncias em movimento através de 
fotógrafos sensíveis e comprometidos com as crianças, suas in-
fâncias e os desafios de seus respectivos tempos históricos. Pes-
quisas de produção de imagens com as crianças.

SAIBA MAIS
Montagem dialética - A forma do filme de S. Eiseintein.

Fruição estética reflexiva e contemplativa – Esculpir o tempo de A. 
Tarkoviski.

Fabulações: conceito e possibilidades  - Conexões: Deleuze e Vida 
e Fabulação e... Antonio Carlos Amorim/Davina Marques/Susana 
Oliveira Dias (orgs.). Editora ALB FE UNICAMP. 

http://alb.com.br/conexoes-deleuze-e-vida-e-fabulacao-e 

François Truffaut 
(6/2/1932-21/10/1984), 
nasceu em Paris, filho de 
operários, e logo ficou 
órfão. É criado num 
reformatório e tem uma 
infância problemática. 
Frequenta o cinema já aos 
7 anos e lê muito, mas 
com 14 anos abandona 
a escola para trabalhar 
numa fábrica. Aos 15 
anos, em um cineclube, 
encontra o crítico André 
Bazin, que se torna seu 
protetor. A experiência da 
infância difícil é revisitada 
em vários de seus filmes, 
como Os Incompreendi-
dos (1959), seu primeiro 
longa metragem, cujo 
protagonista é de certa 
forma uma rememoração 
de si mesmo, ou da forma 
que acha que foi quando 
criança, adolescente.

http://alb.com.br/conexoes-deleuze-e-vida-e-fabulacao-e
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Nesta quinta aula temos como objetivos construir e experimentar um ateliê de artes visuais 
em movimento através da experiência audiovisual na educação do olhar para, das e com as 
crianças.

Para este movimento convidamos as/os cursistas a lerem e visualizarem duas crônicas do 
escritor uruguaio Eduardo Galeano, considerando quais as diferenças que expressam em suas 
dimensões estéticas e politicas.

A arte para as crianças1

Ela estava sentada numa cadeira alta, na frente de um prato de sopa  
que chegava à altura de seus olhos. Tinha o nariz enrugado e os dentes  

apertados e os braços cruzados. A mãe pediu ajuda:

- Conta uma história para ela, Onélio – pediu. – Conta você que é escritor...

E Onélio Jorge Cardoso, esgrimindo a colher de sopa, fez seu conto:

 - Era uma vez um passarinho que não queria comer a comidinha. O passarinho tinha o 
biquinho fechadinho, fechadinho, e a mamãezinha dizia: “Você vai ficar anãozinho, passarinho, 

se não comer a comidinha.” Mas o passarinho não ouvia a mamãezinha e não abria o biquinho...

E então a menina interrompeu:

- Que passarinho de merdinha – opinou.

A arte das crianças
Mario Montenegro canta os contos que seus filhos lhe contam. Ele senta no chão, com seu violão, 
rodeado por um círculo de filhos, e essas crianças ou coelhos contam para ele a história dos setenta 
e oito coelhos que subiram um em cima do outro para poder beijar a girafa, ou contam a história do 
coelho azul que estava sozinho no meio do céu: uma estrela levou o coelho azul para passear pelo 
céu, e visitaram a lua, que é um grande país branco e redondo e todo cheio de buracos, e andaram 
girando pelo espaço, e saltaram sobre as nuvens de algodão, e depois a estrela se cansou e voltou 
para o país das estrelas, e o coelho voltou para o país dos coelhos, e lá comeu milho e cagou e foi 
dormir e sonhou que era um coelho azul que estava sozinho no meio do céu. 

Nestas duas crônicas, as dimensões do “para” e “das” crianças evidenciam intencionalidades e 
possibilidades de criação e invenção, uma privilegia a ação do adulto sobre a criança, muitas 
vezes revestidas nas obrigações do cuidado, mesmo tendo a resistência infantil, na outra as 
fabulações das crianças que embelezam o mundo adulto, evidenciam as riquezas das culturas 
infantis. 

1  Ambas crônicas foram retiradas do O Livro dos Abraços de Eduardo Galeano.
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A estética e diversidade da infância no cinema: viagens possíveis!!!
Neste ponto de nossa aula, convido vocês a embarcarem numa viagem rumo a descoberta de 
infâncias que podem se apresentar no mundo a partir da linguagem cinematográfica e suas 
variações, entrelaçando as culturas infantis com as culturas audiovisuais contemporânea.

 “Um filme é como uma viagem. Ela pode ser planejada, mas os lugares só se descobrem mesmo no 
decorrer da jornada. (...) A criatura humana é dotada de fantasia, que acaba se tornando um dado 
real. Ninguém é mais realista que o visionário; ele dá um testemunho de si mesmo mais rico e mais 
complexo do que aquele que retém uma impressão sensorial da realidade que está observando. (...) 
Se não tivesse resolvido brincar de diretor, gostaria muito de ter brincado de mágico. Duas profissões 
e um mesmo objetivo: dar chance a sonhos espontâneos.” 

(Federico Fellini, cineasta italiano)

Na nossa perspectiva o cinema consiste numa viagem...

Uma viagem para pensar a infância, experimentá-la e sonhá-la, senti-la, outras infâncias pos-
síveis. Viajar através das imagens e sons de um filme, paisagens, personagens a experiência 
mágica do cinema. Defendemos um cinema de autor, artista, arte que faz pensar, deslocar-se 
para ver e sentir outros espaços e tempos, abrindo a possibilidade de alteridade do expectador, 
que vê a criança na tela, e se vê, e sente a potência da infância, na memória da criança que 
foi no passado, para a criança que vivencia no presente, como mãe, pai, professora, educador 
e educadora, artista, pessoa que se relaciona com e no mundo. O cinema nos fazer percorrer 
por viagens... Viagens simbólicas que possibilitam que conheçamos diversas crianças do mun-
do, infâncias múltiplas, potências humanas no presente, que portam otimismo de futuro em 
um mundo outro, mais belo, solidário onde as pessoas vivam com mais alegria, serenidade e 
humanidade. 

Nesse momento, convido você a fazer uma viagem como essa. Mas, antes de embarcarmos, 
precisamos preparar nossa maleta, que chamaremos de maleta imaginária. Em uma maleta 
imaginaria para uma viagem pela e para Infância, colocamos pensamentos, reflexões que nos 
inquietam e possam nos mobilizar para a indispensável curiosidade de viver aventuras cine-
matográficas, que nos transformam e nos incitam a visionariamente desejar transformar o 
mundo a partir de nossas práticas educativas cotidianas. Nesta bagagem portamos fundamen-
talmente algumas reflexões sobre as relações entre a estética e política, diversidade e cultura, 
infância e culturas infantis, cinema e arte. 

Estética: a partilha ‘política’ do sensível
A estética geralmente é associada à beleza, ao estudo filosófico do belo, ou simplesmente a 
vivência de muitos ao desejo do belo, a ânsia de estar sempre ou cada vez mais belo, confor-
me os padrões estéticos, ou seja, a estética faz parte do nosso mundo cotidiano, configurando 
percepções através de uma partilha coletiva do sensível. 



116

Módulo 3 | Aula 5

PARA REFLETIR
Você saberia descrever o que é belo na sociedade atual? O que 
caracteriza um brinquedo ou objeto como belo? E uma pessoa como 
bela?

Em nossa viagem, para compormos nossa maleta imaginária, pensemos a estética como esta 
partilha do sensível que, em uma das muitas possíveis formas de compreensão, prevê uma 
articulação política, histórica, sempre em movimento e com complexas relações. Mas, uma 
pergunta ecoa: como estamos nos preparando para a viagem (ou como estamos nos preparan-
do diante dessa partilha do sensível)? Pensemos no acesso ao belo, este compreendido, 
estudado e sistematizado em forma de conhecimento como estudo do sublime, formas 
de percepção, educação das sensibilidades.

Fundamentalmente consideramos a estética como uma construção social, histórica que forma 
e deforma a percepção das pessoas, com diversos dispositivos, a escola, a televisão, a publici-
dade, entre outros, em diferentes formas de acesso e avaliação do que é belo, feio, que emo-
ciona, que diverte, aliena ou educa para transformar as pessoas e o mundo. 

O acesso ao belo é como um caminho de possibilidades, que se abre e distende possibilitando 
que ampliemos nossa presença no mundo, a partir de condições dadas de formação do sensí-
vel, ou seja, nossa capacidade de sentir e apreciar esteticamente, ou mesmo possibilitar aces-
sos à educação do sensível, é uma complexa articulação formativa e política. 

A estética e a política se amalgam em projetos de sociedade (RANCIÈRE, 2005) e atualmente 
o compromisso com o mercado é demasiado comprometedor com uma dimensão do belo - 
enquanto sublime. E nossa capacidade humana de sentir, emocionar-se, alimentar os afetos 
que nos humaniza dia após dia está cada vez mais limitada, o que interessa é vender sonhos 
de beleza artificial, em especial àquela que busca enganar o tempo, violentando o sublime do 
humano que é o movimento e as diversas fases da vida. Belo hoje é uma eterna juventude, 
produtiva e consumista.

Crianças e velhos estão à margem, todas e todos que não produzem e compram especialmente 
os pobres, que não podem ilusoriamente transformarem-se em belos, porque as convenções 
estéticas são muitos exigentes e excludentes, estes estão fora dos padrões. Mas podemos consi-
derar essa margem em nossa viagem como os pontos sublimes de nosso percurso, onde visua-
lizamos belezas, poéticas, estéticas de resistências, sonhos espontâneos.

Diversidade: o direito a diferença e a riqueza das múltiplas possibilidades da 
cultura
Nesse ponto de nossa aula, pensemos/destaquemos/consideremos sonhos... Sonhos espontâ-
neos, fantasias e utopias de outro mundo onde a diversidade seja uma riqueza cultural. Visio-
nários do mundo recuperam constantemente mundos antigos, pré-capitalistas, de um mercado 
global; onde a diversidade era a regra, a ordem de um mundo diverso, onde existiam tribos, 
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lendas, sociedades ‘civilizadas’ regidas por homens brancos ocidentais, mas também outras 
matriarcais, cidades e mundos perdidos hoje, mas são camadas e camadas de vida e história 
para alimentar nossa busca estética que faz política.

Através da educação formal, do estudo apaixonado e interessado por outras histórias, e tam-
bém pelas viagens cinematográficas, podemos construir esta percepção sensível do mundo, 
que sente, vê, compreende que esta história homogênea, esteticamente perversa, politicamen-
te repleta de tantas desigualdades e em especial que sempre exclui mais e mais as margens da 
vida, desvalorizando os velhos e as crianças, é um momento da história humana, um, entre 
muitos outros. Cabe ressaltar que a viagem não se limita a uma demasiada nostalgia de passa-
do, de uma natureza bucólica contra a vida urbana, industrial, mas uma percepção intelectual 
e estética, que sente com a cabeça e todo o corpo que estamos em movimento, que inventamos 
o mundo.

A diversidade faz parte da história humana, que está em movimento e em constante processo 
criativo de invenção, destruição, resistências. Nossa riqueza cultural é justamente construir-
mos este acesso estético de compreensão histórica, para conhecer melhor a nós mesmos, o 
mundo em que vivemos e nossa potência estética e política.

Vamos nesse momento fazer uma breve parada para pensar sobre nossas práticas: Quais filmes 
temos apresentado para nossas crianças? Eles favorecem um enriquecimento cultural? Permitem 
compreender a diversidade humana?

Infância: nostalgia do futuro no presente
Sonhos espontâneos de beleza da infância, infâncias invisíveis que podem ser portadoras de 
necessárias utopias e nostalgia coletiva de futuro, comprometida com o presente.

A infância é uma construção sócio/histórica, está em processo e em permanente enfrenta-
mento político com a sociedade, uma vez que garantir o direito das crianças à infância é uma 
batalha ética da sociedade. E uma das estratégias políticas das(os) criancistas e criançologas 
– que pesquisam e aprendem junto com as crianças a defenderem este direito a infância é o 
trabalho de formação para além dos espaços educativos formais, das instituições escolares e 
na sociedade em geral.  Debatendo, sensibilizando, educando... pais, mães, políticos, artistas 
a sociedade em geral, formando sensibilidades que desencadeiam políticas para a infância, as 
infâncias, suas culturas (SILVA e FARIA, 2013).   

A partir da minha viagem - experiência no Doutorado na Faculdade de Educação da UNI-
CAMP, venho experimentando uma metodologia de pesquisa e trabalho com cinema, no diá-
logo entre a arte e a educação, promovendo três frentes: Filmes para as crianças, Filmes das 
crianças e Filmes com as crianças. 
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SAIBA MAIS
É possível acessar um vídeo da TV Univesp, com uma entrevista 
minha que enfatizo a articulação política e estética retratada nesta 
aula bem como descrevo brevemente a metodologia do “para” 
(filmes comerciais) e “das” crianças (memórias de adultos), do “com 
crianças” (nos instiga a questionar o mundo atual a partir dos olhares 
das crianças).   https://www.youtube.com/watch?v=21hbiJ8V0rk 

Nesta proposta acredito que o essencial seja pensar a infância em movimento, concreta de 
crianças e sua atualidade absoluta no presente que nos incita a responsabilidade coletiva, mas 
também como passado, memória, poética de pertencimento do adulto de hoje que foi a crian-
ça de ontem, eixo temporal que une e compartilha humanidades.

Para nossa maleta e posteriores viagens de educadores e educadoras que se ocupam com a in-
fância, considerando esta metodologia como possibilidade, deixei para o final três blocos com 
um recorte de filmes contemporâneos de formação estética para viver a infância no cinema, 
com uma especial intencionalidade de provocação à curiosidade de viagens que podem ser 
profundas, mas próximas, através da promoção da cinematografia brasileira.

1.  Filmes para crianças:

Brasil Animado, (78’) direção: Mariana Caltabiano, Brasil, 2010.

Primeira produção de animação em 3D brasileira; apresenta dois personagens que percorrem 
e descobrem as riquezas culturais do Brasil de norte a sul. Muito interessante para abordar 
uma estética audiovisual nacional, que está em construção e sendo produzida como opção de 
um público infanto-juvenil exigente que pode e deve não só consumir os produtos audiovi-
suais estrangeiros. 

Filme completo: https://www.youtube.com/watch?v=8ku0ENDqRKI 

2.  Filmes das crianças: 

•  Mutum, Sandra Kogut, Brasil, 2007. 

Filme completo: https://www.youtube.com/watch?v=L9XoqOsbbVU 

Destacamos uma entrevista da diretora, que narra o processo criativo de transcriação da obra 
de Guimarães Rosa para o cinema e as interlocuções estéticas com a infância no sertão.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=baLbWQhUD2g 

https://www.youtube.com/watch?v=21hbiJ8V0rk
https://www.youtube.com/watch?v=8ku0ENDqRKI
https://www.youtube.com/watch?v=L9XoqOsbbVU
https://www.youtube.com/watch?v=baLbWQhUD2g
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•  Abril despedaçado, Walter Salles, Brasil, 2001.

Filme completo: https://www.youtube.com/watch?v=wqzx1fWF2cY 

Destacamos o fragmento do momento de fabulação do personagem Pacu a criança-resistência 
do filme:   https://www.youtube.com/watch?v=c4WpbDAnviM

3.  Filmes com crianças:

Voltando a ilha que habito e tem a fama de ser da magia, resolvi destacar a produção que 
envolve a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que em 2015 está na sua 14° edição 
e vem há mais de uma década debatendo, produzindo, promovendo uma cultura audiovisual 
em interlocução com a cultura da infância. 

Atividade 6:
Objetivo: conhecer e compartilhar resenhas de curtas com crianças

Descrição: 

Escolha da seleção de Curtas um curta disponível no portal dos filmes que voam, http://www.
filmesquevoam.com.br/ Também é possível pesquisar curtas no site da Mostra: http://www.
mostradecinemainfantil.com.br/  e no Festival Pequeno Cineasta,  http://pequenocineasta.
com.br/2014/,  realizado no Rio de Janeiro e que, em 2014, realizou sua 4° edição, produzin-
do e promovendo filmes/vídeos feitos por crianças.  E depois faça uma pequena ‘resenha’ do 
curta e compartilhe no fórum “assistindo curtas com crianças”

SAIBA MAIS
GANDINI, L.; HILL, L. 2012. O papel do ateliê na Educação Infantil: 
a inspiração de Reggio Emilia. Porto Alegre, Penso Editora, 224 p.

Resenha do livro na revista Patio Educação Infantil, Ano X, n° 32, 
jul/set. 2012.

O ateliê de arte em movimento
Neste tópico proponho atividades/viagens cinematográficas por faixa de interesse/idade, es-
pecificamente a organização de ateliês de arte em movimento.

O ateliê de arte na educação infantil também vem ganhando destaque a partir da experiência 
de Reggio Emilia, iniciada em meados dos anos 1960 com o pedagogo Loris Mallaguzzi (re-
ferência fundamental na cultura da infância tão rica e intensa no norte da Itália, compondo 

https://www.youtube.com/watch?v=wqzx1fWF2cY
https://www.youtube.com/watch?v=c4WpbDAnviM
http://www.filmesquevoam.com.br/
http://www.filmesquevoam.com.br/
http://www.mostradecinemainfantil.com.br/
http://www.mostradecinemainfantil.com.br/
http://pequenocineasta.com.br/2014/
http://pequenocineasta.com.br/2014/
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artistas como Rodari, Munari e Frato2) e suas/seus colaboradores (pedagogos/as, artistas, 
etc), inspirando novas práticas pedagógicas que proporcionam pesquisa e criação a partir das 
cem linguagens das crianças e suas múltiplas possibilidades de expressão. Cabe salientar que 
é uma possibilidade pedagógica que está em movimento, sobretudo se considerarmos as artes 
(audio) visuais em destaque.

Primeiro, cria-se um espaço propício, aconchegante e que tenha as condições de vivenciar 
a experiência cinematográfica, ou seja, uma sala escura, com possibilidades de projeção na 
parede (com data show e um computador) e som, a música muitas vezes é fundamental. De-
pois, são promovidas vivências com filmes, sessões para diferentes faixas etárias, com diversos 
gêneros, sobretudo animações. E na sequência as crianças junto com as professoras podem 
planejar e elaborar seus filmes. Segue abaixo algumas possibilidades:

1. Com crianças de 0 a 3 anos: Imagens e sons em primeiros contatos... brincando com 
teatro de sombras, em uma sala escura, projete imagens ou brinque com as mãos for-
mando imagens e explore os sons... provocando uma experiência sensorial que remete 
ao espaço e tempo da sala de cinema. Pesquise referências de teatro de sombras e de 
músicas para o cinema (vale a pena pesquisar trilhas sonoras no youtube, sobretudo 
das animações, pesquise por filmes e estúdios, tem vasta material disponível on line), 
assim como explorações sonoras de sons da natureza em conjunto com imagens em 
movimento. Cinema é montagem e criação e são muitas as possibilidades. Em Madri, 
na Espanha, existe um projeto chamado Balbuceando que traz uma interessante e ins-
piradora experiência de cinema com bebês de 0 a 3 anos, oferecendo sessões mensais 
para este público com suas famílias, destacando no processo o caráter experimental de 
pesquisa e criação.

Maiores informações: http://www.metropoli.com/cine/2015/05/12/555072b1ca-
4741dd398b4574.html 

http://laparceria.org/2015/05/06/balbuceando-papelitos-y-sombras/ 

Acesso em 15.06.2015

2. Crianças de 3 a 6 anos: Exibição de filmes de animação, em um espaço preparado 
para vivenciar a experiência cinematográfica, pode ser denominado um ‘cine pipoca’, 
com filmes que podem sugerir um percurso ‘formativo’ estético e histórico, apresen-
tando filmes do estúdio estadunidense Disney aos do japonês Ghibli do prestigiado 
e genial Hayao Miyazaki, de A viagem de Chihiro (2001), O castelo animado (2004), 
Ponyo (2008) entre outros. Cabe ressaltar que embora indique estas animações para 
as crianças maiores no contexto da educação infantil, não são necessariamente filmes 
enquadráveis em uma faixa etária específica, o importante é como professoras/es na 
educação infantil podem se apropriar deste repertório cinematográfico em seus plane-
jamentos e projetos de trabalhos com as crianças, elegendo alguns filmes e situando 
suas produções no tempo e no espaço, quando foram feitos, por quem, etc... 

2  Algumas referências a estes autores são apontadas na bibliografia desta aula: HOYUELLOS PLANILLO, 2006; 
MALAGUZZI, 2012; MUNARI, 1998; RODARI, 2010; TONUCC, 2008.

http://www.metropoli.com/cine/2015/05/12/555072b1ca4741dd398b4574.html
http://www.metropoli.com/cine/2015/05/12/555072b1ca4741dd398b4574.html
http://laparceria.org/2015/05/06/balbuceando-papelitos-y-sombras/
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3. Produzindo filmes/vídeos/ensaios audiovisuais com as crianças

A proposta do ateliê culmina com as crianças como produtoras de culturas infantis e de 
imagens em movimento. A maior parte das referências sobre produções audiovisuais 
com as crianças em contexto educativo refere-se ao ensino fundamental, processos com 
crianças na fase escolar considerando os desafios de apropriação da linguagem e dos 
artefatos tecnológicos. Porém a perspectiva é de promover na educação infantil expe-
rimentações e aproximações com as crianças e a linguagem audiovisual, através de 
pequenas captações com as câmeras fotográficas e ou celulares, bem como destacar no 
ateliê a consciência do processo de montagem, na edição, que é a escolha das imagens 
e dos sons junto com as crianças.

Atividade 7
Objetivo: produzir filmes/vídeos/ensaios audiovisuais com as crianças

Descrição: A partir dos conteúdos vistos nas nossas duas aulas, proponho que vocês pro-
fessores realizem ao longo dessa semana vivências de/com fotografia e de com as crianças: 
assistam filmes com crianças – que instigam a questionar o mundo atual a partir dos olhares 
das crianças – e produzam fotografias e vídeos com elas. Em seguida, escrevam um relato de 
até duas páginas para ser postado no ambiente virtual de aprendizagem como arquivo único. 
Abaixo, apresentamos algumas orientações para auxiliá-los no planejamento dessas vivências. 

Como inspiração, relembramos as três experiências de pesquisa e criação apresentadas na aula 
passada: da fotografia com as crianças em assentamentos das Professoras Marcia Gobbi e 
Daniela Finco, da pesquisa do Prof. Cesar Leite apresentada no vídeo “O que pode a imagem” 
e as produções dos ‘minutos lumière’ realizadas por crianças nos projetos do CINEAD – da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A proposição é viabilizarem que as crianças possam captar imagens, seja com a câmera fo-
tográfica e ou filmadoras disponíveis nas unidades educativas que trabalhem, através de um 
projeto que contemple após as exibições, momentos das produções e edições das imagens. 
Existem, disponíveis na internet, diversos programas livres de edição de vídeo, de fácil acesso 
e utilização, como o Windows Movie Maker e outros. Para saber mais:

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/01/lista-traz-os-dez-melhores-editores-
-de-video-online-veja-opcoes.html 

No processo de edição das imagens, o importante é que busquem vivenciar como professo-
res junto com as crianças o processo de montagem do vídeo, como um ensaio audiovisual, 
compondo com fotos, sons, músicas e pequenas gravações ou mesmo materiais curtos brutos, 
como os ‘minutos lumière” sem cortes. 

Cabe enfatizar que a essência do ateliê é proporcionar experiências com as artes visuais, 
especialmente na nossa proposta tendo a linguagem cinematográfica e as possibilidades au-
diovisuais como ferramentas de pesquisa e criação junto com as crianças, visando mais o pro-
cesso do que o produto, experimentando e divertindo-se, eixos metodológicos fundamentais 
na educação infantil.

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/01/lista-traz-os-dez-melhores-editores-de-video-online-veja-opcoes.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/01/lista-traz-os-dez-melhores-editores-de-video-online-veja-opcoes.html
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Por fim, ao final desta aula, destacamos o que trabalhamos ao longo das aulas 4 e 5: aborda-
mos a estética e a diversidade da infância no cinema, tendo como premissa que a Estética é 
compreendida como a partilha ‘política’ do sensível, que envolve uma educação da sensibi-
lidade e que a diversidade – o direito à diferença e à riqueza das múltiplas possibilidades da 
cultura – são possibilidades e conquistas em uma sociedade marcada pela exclusão e pelos 
interesses mercadológicos, que determinam os gostos  e as percepções coletivas. 

Também destacamos o quanto a Infância como categoria sócio-histórica é apontada por artis-
tas e pesquisadores com uma nostalgia do futuro no presente. Apresentamos uma metodologia 
de pesquisa que enfatiza três formas de pensar a infância no cinema, a partir de Filmes para 
as crianças, Filmes das crianças e Filmes com as crianças. E por fim, trouxemos uma proposta 
de atividade chamada “O ateliê de arte em movimento” para as/os cursistas vivenciarem o 
conteúdo das aulas nos espaços e tempos da educação infantil.
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Filmografia
O Ano em que meus pais saíram de férias, Cao Hamburger, Brasil, 2006.

Mutum, Sandra Kogut, Brasil, 2007.

Abril despedaçado, Walter Salles, Brasil, 2001.

Eu e meu guarda-chuva, Toni Vanzollini, Brasil, 2010.

Brasil Animado, Mariana Caltabiano, Brasil, 2010.

A viagem de Chihiro, (2001); O castelo animado (2004) e Ponyo (2008) de Hayao Miya-
zaki, Japão.
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MÓDULO 4
CORPO E MÚSICA  NA
EDUCAÇAO INFANTIL



Apresentação das aulas 1 e 2 
O conteúdo das aulas 1 e 2 deste módulo privilegia o movimento humano e suas funções, in-
tegrados às dimensões afetiva, cognitiva e motora para refletir sobre o trabalho formativo que 
pode ser desenvolvido na educação infantil, integrados às áreas de Dança e de Teatro. 

São seus objetivos: 

• Compreender o movimento humano integrado nas dimensões corporal, emocional e cog-
nitiva;

• Conhecer e refletir a respeito das funções do movimento: a função cinética, de desloca-
mento e a função tônica ou postural, ligada à expressividade;

• Refletir sobre o papel da escola na promoção da ação voluntária e da expressividade;

• Conhecer e refletir sobre as contribuições do trabalho com o corpo e movimento para o 
conhecimento de si, o conhecimento do mundo e a linguagem da dança;

• Identificar que o desenvolvimento infantil é permeado por atividades focadas alternada-
mente no campo afetivo e na construção de si,  e no campo cognitivo e na construção do 
mundo;

• Conhecer algumas possibilidades do trabalho com dança na promoção do conhecimento 
de si mesmo e do mundo.

• Conhecer algumas possibilidades do trabalho com teatro na promoção do conhecimento 
de si mesmo e do mundo.

Entre as atividades previstas estão: produção de textos escritos em diário, elaboração de rela-
tos e participação em fórum. 



Introdução
Ser criança não significa ter infância.

Para muitas crianças, é apenas na escola que é possível desfrutar da infância. Para muitas de-
las esse é o único local em que podem conviver com outras crianças, ou encontrar um adulto 
preparado para criar um ambiente lúdico para que possa fazer o que ela mais gosta e neces-
sita: brincar! Por isso, a importância do trabalho formativo desenvolvido pelos educadores 
ganha ainda maior relevância. 

Minha experiência mostra que muitos professores da educação infantil sentem-se desprepara-
dos para trabalhar com tema corpo e movimento, com suas crianças. Será que esse trabalho é 
assim tão complicado? Ora, o trabalho com crianças nessa faixa etária não é tão especializado 
como acaba se tornando mais tarde, com as disciplinas do currículo do ensino fundamental 
II, por exemplo. E afinal, todos nós fomos crianças e, com certeza, temos em nossa lembrança 
músicas, cantigas de roda, brincadeiras de faz de conta que nos remetem à infância. 

Com isso quero dizer que a dança, a música, as artes visuais, o movimento, o teatro, a brin-
cadeira acabam sendo um trabalho muito integrado na educação infantil, e pode, sim, ser 
realizado por quem já passou por essas experiências, ou melhor, pode ser feito por quem já foi 
criança! Tente se lembrar da sua infância... A criança pula, corre, grita, gargalha, pergunta, 
chora; observa tudo à sua volta: quer saber das coisas, experimentar, ouvir e contar histórias, 
pintar, colar, cortar, desenhar, cantar, dançar, imitar, fazer de conta! 

Você pode se perguntar: como eu poderei trabalhar com a Dança e o Teatro na escola se não 
sou especialista nessas áreas do conhecimento? Bem, ninguém pretende formar bailarinos 
nem atores, mas sim levar os educadores a perceber essas áreas artísticas como uma lingua-
gem não falada, uma linguagem do corpo que tem um sentido e muitas possibilidades forma-
tivas na educação das crianças pequenas.



AULA 1
CORPO E MOVIMENTO
NA ESCOLA
Autora: Maria Cecilia Sanches
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AULA 1
CORPO E MOVIMENTO
NA ESCOLA
Autora: Maria Cecilia Sanches

O movimento humano integrado nas dimensões 
emocional, cognitiva e motora
Objetivo: Compreender o movimento humano integrado nas dimensões corporal, emocional 
e cognitiva.

Nos primeiros meses de vida o bebê está tomado por uma impulsividade motora e o movimen-
to é a principal forma de expressão de sua vida psíquica (MAHONEY; ALMEIDA, 2010, p.23). 
Porém, antes de atingir o mundo físico, o primeiro e o único instrumento de comunicação que 
o bebê dispõe são suas reações emocionais, que precisam ser interpretadas pelo meio no qual 
se encontra totalmente entregue. Assim, a primeira função do movimento no desenvolvimento 
infantil é afetiva, é emocional.  

De natureza corporal, a emoção é também um comportamento social, pois seu sentido só é per-
cebido na relação com o outro. A expressão facial e os sons que o bebê emite podem facilmente 
ser interpretados pelos outros como sendo de bem estar ou mal estar. Desse modo, a emoção é 
entendida como o fator de união entre a atividade orgânica (pois ocorre no corpo) e a atividade 
psíquica (pois o corpo a expressa para que seja interpretada), o que possibilita resgatar a ideia 
de um ser unido em corpo e mente, e mais, um que necessita absolutamente relacionar-se para 
continuar a existir.                                                                                                                                                                                                

Pensando assim não podemos falar em um corpo separado da mente ou dos nossos sentimen-
tos. Somos um ser integrado por essas dimensões e o corpo materializa nosso estado emocio-
nal e psíquico. 

Acesse o link a seguir e veja como a excessiva expressividade do bebê é explorada pelos bai-
larinos: 

VÍDEO
www.youtube.com/watch?v=uze-4q3p4x8

Bebê fazendo coreografia de Dança - Pediatria Alternativa

Com essa imagem vemos que, nas crianças, a integração entre as dimensões afetiva, cognitiva 
e motora é muito visível, pois elas brincam, pulam, falam, choram, correm, riem, perguntam, 
gritam. Você percebeu que são os bailarinos quem imitam o bebê? À primeira vista, imagina-
mos o contrário, pois os profissionais o acompanham muito bem, mas de qualquer modo, uma 
criança nessa faixa etária não conseguiria imitar dessa forma. Os bailarinos acabam criando 
uma coreografia com os movimentos espontâneos que o bebê traz! Esse pequeno tem uma 
linguagem sem palavras: seu corpo gira, cai, rola... expressa alegria, curiosidade, desejo em 
explorar o corpo no chão... Você consegue ver isso? 

http://www.youtube.com/watch?v=uze-4q3p4x8
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Por isso o trabalho pedagógico com essas crianças deve ser integrado também! A brincadeira, 
a dança, o teatro, a música, as artes visuais, o faz de conta são linguagens sem palavras, são 
ações que permitem que a integração – mente, corpo, emoção – apareça muito mais importan-
tes na formação de crianças na educação infantil.

IMPORTANTE
É importante que o educador perceba sua própria gestualidade, seu 
vocabulário, sua postura, e tenha consciência de que ele é a pessoa 
de maior referência das crianças em idade escolar! As crianças 
sentem uma poderosa atração por ele!

As funções do movimento: FUNÇÃO CINÉTICA (de 
deslocamento) e FUNÇÃO TÔNICA (postural ou 
expressiva) 
Objetivo: Conhecer e refletir a respeito das funções do movimento. A função cinética, de des-
locamento e a função tônica ou postural, ligada à expressividade.

Para tratar do movimento, Wallon (1979) recorre ao estudo do músculo responsável por sua 
execução, advertindo para a existência de duas funções: uma chamada de cinética, respon-
sável deslocamento do corpo, como andar, sentar, correr, elevar os braços, mover a cabeça. 
E função postural, que regula o grau de tensão do músculo, responsável pela sustentação da 
posição do corpo. Ambas atuam juntas: no movimento de andar, por exemplo, “é a função 
cinética que possibilita o deslocamento dos membros em determinada direção. Imprimindo 
uma força no sentido contrário, é a atividade tônica que dá estabilidade ao corpo” (Galvão, 
1995, p. 70).

A função tônica é que imprime a expressividade do movimento: quando levamos um susto, 
por exemplo, toda mímica corporal é sustentada de modo a expressar tal sentimento. Por isso 
o movimento está intimamente ligado às emoções, acompanhando suas ondulações e possi-
bilitando a expressividade da pessoa. Mesmo na ausência de deslocamento, a musculatura 
encontra-se em atividade intensa para dar sustentação a determinada modulação e expressão 
do corpo. Veja abaixo a imagem da escultura O Pensador, de Rodin1:

1  Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodin,_El_Pensador-2.JPG Acesso em: 21 de agosto 
de 2015.
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 O Pensador de Rodin, exposto na Plaza Mayor de Cáceres – Espanha.  

Foto de Jesusccastillo Fonte: Wikimedia

Toda a musculatura do homem representado nessa escultura demonstra um movimento cog-
nitivo intenso. É como se seu corpo estivesse dizendo: “estou pensando!”.  

O movimento humano tem, portanto, essa dupla característica: vai se tornando cada vez mais 
especializado e objetivo por conta da maturação das funções nervosa e das aprendizagens ad-
quiridas em seu ambiente cultural (pense na movimentação específica que aprendemos ao usar 
talheres, ao apontar um lápis, ao arremessar uma bola, ao usar o computador etc.), mas também 
possui um caráter subjetivo e expressivo que se mantém, já que nosso corpo manifesta sua lin-
guagem (a mímica facial, a postura física, a gestualidade podem delatar um estado emocional).

PARA REFLETIR
Será que você consegue perceber a linguagem corporal das crianças 
de sua turma de educação infantil? Observe-as na hora da entrada, 
em sala, no pátio, no lanche e na saída. Que estado emocional seus 
corpos expressam (sono, fome, alegria etc)? Como você os percebe 
sem que elas precisem falar? 
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O papel da escola na promoção da ação 
voluntária e da expressividade 
Objetivo: Refletir sobre o papel da escola na promoção da ação voluntária e da expressividade.

O controle voluntário do movimento não é algo fácil de ser atingido. Ocorre apenas por volta 
dos seis ou sete anos, com o amadurecimento de centros do córtex cerebral e com a aquisi-
ção da linguagem. Antes disso, dificilmente a criança consegue ficar muito tempo na mesma 
posição e reage muito corporalmente aos estímulos externos. Nesse sentido, pode-se destacar 
o papel da escola para a promoção e fortalecimento de condutas voluntárias, de modo que a 
criança possa postergar ações imediatas e espontâneas, planejando sua ação (GALVÃO, 1995, 
p. 75-76). 

E uma vez que cognição, emoção e motricidade estão integrados, uma forma de atingir o 
controle voluntário dos movimentos é por meio da exploração da fala. Quero dizer com isso 
que, se fortalecermos condutas mais refletidas, as condutas mais emotivas tendem a ficar mais 
controladas. Ao ampliar o vocabulário, nomear diferentes objetos, conseguir diferenciar seus 
sentimentos, construir frases cada vez mais complexas, a criança vai se conhecendo melhor, 
conhecendo seus limites, e pensando antes de agir. 

Na educação infantil é recorrente encontrarmos crianças que se usam a mordida como recur-
so em disputas por espaço ou por um brinquedo, por exemplo. Cabe ao educador ajudá-las a 
verbalizar essa ação dizendo: “não gostei!”.

Esse é um grande desafio a ser proposto pelos educadores: ajudar as crianças a passarem de 
uma movimentação involuntária, para uma movimentação voluntária e intencional. 

Uma metodologia interessante nesse sentido é propor situações problema: Vamos chegar até 
o outro lado da sala em um pé só? Ou vamos ver se conseguimos atingir o outro lado da sala an-
dando de costas? Como fazer para não bater em nada? Ou propor jogos que já sugerem situações 
problema a serem superados, pois possuem regras e, portanto, uma intenção cognitiva e social 
aliada à movimentação. 

Por outro lado, a motricidade subjetiva, expressiva, que enfatiza uma dimensão mais emo-
tiva da pessoa, também é constituinte do ser humano e de suas relações com o meio. Ela 
também deve ser potencializada na prática escolar, sobretudo na educação infantil, quando se 
encontra mais evidente como recurso comunicativo. 

A brincadeira, a dança, o teatro, a música, as histórias, podem ser recursos muito interessantes 
e desafiadores na promoção da ação voluntária e da expressividade. Vejamos alunos exemplos:
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VÍDEO
Video Musical “O Gigante” do Tiquequê. Preste atenção na letra e 
imagine outras  possibilidades de movimentos para adaptar a suas 

crianças.  https://www.youtube.com/watch?v=tqwuP7lzJwY

Yapo com o grupo Palavra cantada: atenção aos gestos e ao ritmo!

https://www.youtube.com/watch?v=AtDjQblhlK8

SAIBA MAIS
Este site apresenta 40 brincadeiras das diferentes regiões brasileiras, 
com explicação de suas regras, com músicas e alguns vídeos.

http://revistaescola.abril.com.br/brincadeiras-regionais/

A seguir, apresentamos dois vídeos do grupo Barbatuques, com 
movimentos mais complexos, mas que vale a pena conhecer:

O jogo do Tumpá, do grupo Barbatuques: 

https://www.youtube.com/watch?v=37OP-SOe9dY 

Samba Lelê, com o grupo Barbatuques, veja como os corpos se 
expressando cantando, dançando, fazendo sons com o corpo todo. É 
claro que você pode (e deve) adaptar para movimentos mais simples 
e fáceis de memorizar. Se tiver dificuldade, peça para as crianças 
sugerirem movimentos e construa uma sequência com elas!

https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw

https://www.youtube.com/watch?v=tqwuP7lzJwY
https://www.youtube.com/watch?v=AtDjQblhlK8
http://revistaescola.abril.com.br/brincadeiras-regionais/
https://www.youtube.com/watch?v=37OP-SOe9dY
https://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw
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Considerações finais
Muito bem! Chegamos ao final de nossa aula. Vamos retomar nossos aprendizados?

Inicialmente vimos que não podemos pensar na criança de modo fragmentado, como se o cor-
po estivesse separado da mente. Nosso corpo comunica para os outros nosso estado emocional 
e nossos pensamentos por meio de sua movimentação.

Vimos também que essa comunicação é possível por causa de duas funções do movimento, 
que andam juntas: uma que é instrumental, que permite nosso deslocamento e a interação 
com o mundo objetivo e outra, mais subjetiva, que modula nosso corpo, pois que permite uma 
disposição dos músculos de tal modo, que eles parecem “falar”, expressando  nossos sentimen-
tos e pensamentos. O corpo possui uma linguagem!

Por fim, destacamos o papel da escola para promover a passagem do movimento espontâneo 
e sem intenção, para uma movimentação mais pensada, mais voluntária e o compromisso do 
educador  em investir nessas duas funções.

Na próxima aula falaremos mais especificamente do papel da Dança e do Teatro como na 
educação infantil. Espero por você!
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Objetivo: identificar que o desenvolvimento infantil é permeado por atividades focadas al-
ternadamente no campo afetivo e na construção de si, e no campo cognitivo e na construção 
do mundo. 

Até os quatro meses a criança se relaciona com o mundo por meio de movimentos reflexos, 
isto é, inatos, instintivos e independentes do controle do sistema nervoso central. Entre os 
quatro e sete meses, aproximadamente, a movimentação reflexa vai se integrando a movi-
mentos voluntários de manipulação simples, como empurrar e puxar, e de locomoção, como 
rastejar e engatinhar. Durante o primeiro ano sua atividade está praticamente dirigida às pes-
soas que a cercam, isto é, no campo afetivo e na construção de si mesmo. As possibilidades 
orgânicas não lhe permitem relações diretas com o meio físico. Não consegue alcançar objetos 
sem a intermediação de outra pessoa. Nos primeiros meses nem é possível mudar sozinha de 
uma posição incômoda!

No final do primeiro ano o bebê já adquire um domínio razoável da coordenação motora fina 
dos membros superiores e algum controle da coordenação dos membros inferiores. “Mas o 
andar e depois a linguagem, que se desenvolve ao longo do segundo ano, vêm ainda alterar 
o equilíbrio do comportamento (WALLON, 1968, p. 229)”. Se até esta fase as ações da crian-
ça eram predominantemente afetivas e subjetivas, as novas disposições orgânicas, principal-
mente os recursos de andar e falar, já possibilitam ações mais voltadas para o meio físico e 
objetivo, e ela passa a dedicar-se a exercícios sensório motores, ajustando e coordenando sua 
percepção e seus movimentos. Suas disponibilidades orgânicas já permitirão maior autonomia 
em relação ao adulto e suas atividades se concentrarão mais no campo cognitivo.

Desse modo, entre o segundo e o terceiro ano é possível explorar brincadeiras que apresentem 
movimentos de subir e descer, saltar e cair, lançar e receber, que permitem adquirir maior 
controle corporal. Atividades de coordenação motora fina como enfileirar, encaixar, organi-
zar por cor, forma e tamanho também merecem atenção. A criança já é capaz de aprender a 
vestir-se sozinha. Já enfrenta problematizações que podem ser exploradas pelo educador, por 
exemplo, com as brincadeiras ou jogos com regras simples. (MATTOS; NEIRA, 2008, p. 13). 

Por volta dos três anos, porém, grande parte de sua atividade se volta novamente para a subje-
tividade e a construção de si, com ênfase no campo afetivo e nas relações sociais. O educador 
deve estar atento para estimular ações no nível de desempenho observado para cada criança, 
para que tenha êxito de acordo com suas possibilidades. Além disso, pode explorar a percep-
ção rítmica, os gestos e a música, modulações de voz e melodias nas brincadeiras e canções da 
cultura popular infantil, “uma riquíssima fonte na qual se pode buscar cantigas e brincadeiras 
de cunho afetivo nas quais o contato corporal é o seu principal conteúdo” (Brasil, 1998, p.30). 

Nos gestos da criança se encontram os prelúdios de seu pensamento: através deles ela pode 
lembrar-se de um objeto ou de uma situação. Até o terceiro ano de vida, “o pensamento só pode 
impor-se à consciência se se realizar pelo gesto ou pela palavra” (WALLON, 1979, p. 143). 

A função simbólica é possibilitada à medida que as ações da criança já não estão mais presas 
às situações presentes, e ela consegue imaginar e “fazer de conta”, tornando presentes objetos 
por meio de gestos. É como se o gesto ajudasse na formulação de um pensamento que necessi-
ta, inicialmente, de ajuda física e, à medida que a representação mental vai se concretizando, 
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a tendência do movimento é diminuir, como se não necessitasse mais de um espaço objetivo 
com a conquista de um espaço mental. Um exemplo seria pedir a uma criança para contar 
quantas pessoas estão em uma sala. Uma criança pequena precisará tocar nas pessoas para 
conseguir contá-las, como se o pensamento fosse sendo ajudado pelo gesto. Uma criança maior 
já economizaria mais sua ação, apontando com o dedo para as pessoas à medida que as conta. 
Quando pode passar os olhos pelas pessoas enquanto as conta, sem emitir som, já demonstrará 
um controle maior de seu próprio comportamento, menos dependente do ato motor.  

Nesse sentido, no final da educação infantil, inicia-se a fase chamada por muitos estudiosos de 
fase escolar, quando as condições fisiológicas já permitem à criança uma interação mais obje-
tiva com o mundo que a cerca. Ela já consegue um maior controle do próprio comportamento, 
como ficar sentada por mais tempo.  Essa etapa marca a volta do foco de suas atividades para 
o campo cognitivo. 

Gostaria de chamar sua atenção para esse movimento pendular do desenvolvimento infantil, 
que passa alternadamente de um campo a outro: ora a ênfase é na afetividade (mas não é 
por isso que o aspecto cognitivo deixa de fazer parte do processo) ora a ênfase é na inteli-
gência (e aqui também a afetividade participa).

Bem, resumindo: dependendo dos recursos que o corpo lhe oferece, e daquilo que lhe é dis-
posto em seu ambiente, muitas das ações da criança ora têm foco no conhecimento de si, 
na construção de sua subjetividade e afetividade, ora o foco recai sobre o conhecimento do 
mundo objetivo que a cerca e a cognição é mais proeminente. Com isso em mente, podemos 
planejar ações pedagógicas que envolvam o movimento pensando na formação da criança sob 
essas duas vertentes:

O conhecimento de si – levando a criança a conhecer e ter consciência de seu próprio corpo, 
nomear suas partes, explorar os cinco sentidos, ter noções de ritmo, explorar diferentes movi-
mentos do corpo e seus limites.

Nosso corpo faz tantos movimentos e é capaz de fazer muitos mais. Você pode explorar o seu 
corpo e o de suas crianças, oferecendo a elas um vocabulário corporal para que tenham mais 
recursos para se expressar e, afinal, se tudo estiver interligado, desenvolver o vocabulário de 
movimentos, significa aprimorar seu vocabulário intelectual! 

Vejamos se você consegue movimentar seu corpo fazendo as seguintes ações: expandir, enco-
lher, cair, rastejar, dar cambalhotas, girar, esticar, dobrar, levantar, saltar, cair, ir para 
frente, para trás, para as laterais, cambalear, etc. Os verbos indicam ações que podem ser 
exploradas por meio de movimentos. Você pode criar sequências coreográficas com isso!

Há tantos verbos que nos ajudam em ações corporais! Escolha ações para fazer com as crian-
ças criando um faz de conta. Por exemplo: meu corpo virou um sorvete, mas está um calor 
tão grande que sinto meu corpo derreter. Vou colocá-lo na geladeira para ele congelar...  o 
dicionário pode ajudar a encontrar outras ações: esticar, dobrar, torcer, girar etc. Você pode 
usar antônimos também: abrir/ fechar; levantar/ cair; aumentar/ diminuir; empurrar/ 
puxar etc. Peça ajuda para as crianças e tente elaborar um sequência coreográfica com algu-
mas ações. Por exemplo: Esticar o corpo todo, expandir para os lados, balançar para um lado 
e outro, contrair, derreter, rolar, sentar.  Repita essa sequência várias vezes ao som de uma 
música, enquanto verbaliza cada ação.
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Pense nos movimentos que fazemos diariamente: andar, escovar os 
dentes, comer, beber, sentar, correr, andar de ônibus, a cavalo ou 
de bicicleta etc. Seria possível fazer as mesmas coisas de um jeito 
diferente? Vamos tentar isso com as crianças?

Organize o espaço, coloque uma música para criar o clima e... 
comece a brincadeira! Escolha uma ação rotineira como tema. Por 
exemplo, vamos fazer de conta que estamos indo para a escola a pé. 

Vamos andar de outros jeitos? Você pode propor:

Como seria ir para a escola... de costas? de lado? como um leão? E 
uma cobra? um robô? com passos largos? passos curtos? Saltando? 
de mãos dadas com um colega? com três colegas? Como um velhinho, 
como uma formiguinha etc.

Obs. Você deverá adaptar a atividade para sua turma! Se as 
crianças forem muito pequenas, os questionamentos são bem mais 
simples. Caso sejam maiores, você pode elaborar propor movimentos 
mais complexos, como andar com passo de gigante e de anão, 
alternadamente. Brinque com elas!

ATENÇÃO!

Não é você quem faz o movimento e para as crianças copiarem! 
Você apenas as orienta e propõe desafios: Muito bem! Vejam como 
a Maria está fazendo! Olhem o Pedro virou um leão muito bravo! 
Nossa, me ensine, João, quero andar como um robô igual ao seu! 
O educador deve aceitar sugestões das crianças para incorporar à 
atividade. 

O conhecimento do mundo – a partir do repertório anterior, explorar o espaço em que a 
criança vive: a sala, o parque, o pátio. Vamos pensar que o espaço pode ser usado segundo três 
aspectos: sentidos, formas e planos. Vejamos:

• Em diferentes sentidos – para frente, para trás, em cima, embaixo, para esquerda, para 
a direita.

• Em diferentes formas – linear, zigue-zague, circular, ondulado, colunas.

• Em diferentes planos em relação ao chão – plano alto: quando o corpo se movimenta 
em pé, na ponta do pé, saltando ou mantendo os membros superiores acima do pesco-
ço.  Plano médio: quando o corpo se movimenta abaixo do plano alto, com as pernas 
flexionadas, por exemplo. Plano baixo: quando o corpo se movimenta no chão.
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Acesse o link abaixo e veja uma brincadeira que explora a forma 
circular em diferentes sentidos: para a esquerda, direita, frente e 
trás. Você pode adaptá-la e fazer com sua turma! Escolha essa ou 
outra música! Crie movimentos que explorem essa forma! Peça 
ajuda das crianças, pois elas são muito criativas!

https://www.youtube.com/watch?v=U2Qrt1WXstI

E agora um exemplo de planos em relação ao chão: bailarinos em 
plano baixo e plano alto. 

https://www.youtube.com/watch?v=VM9XkDU53CI

E uma dança explorando bastante o plano baixo:

https://www.youtube.com/watch?v=M7fg-_ogQxA

Pense em um contexto para trabalhar com as crianças em plano 
baixo. Por exemplo: quais os animais que usam esse plano? A 
cobra, o jacaré, o lagarto etc.  Invente uma história simples, usando 
esses personagens (peça ajuda das crianças). Coloque uma música 
instrumental e peça às crianças que sejam os personagens. Divirta-se 
com elas!

A dança como possibilidade formativa
Objetivo: Conhecer algumas possibilidades do trabalho com dança na promoção do conheci-
mento de si mesmo e do mundo.

 Lenira Rengel destaca a dança como uma manifestação artística formada por quatro elemen-
tos: o intérprete (quem dança), o movimento (o que faz), o som (som do próprio corpo 
ou do ambiente) e o espaço (onde o faz).

VÍDEO
Convido você para ver o bailarino Benjamin Abras dançando o 

Igexá, um ritmo africano. Depois disso iremos juntos analisar cada 
um dos elementos que compõe essa dança. Acesse o link a seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=VVaKmfNJJXc

https://www.youtube.com/watch?v=U2Qrt1WXstI
https://www.youtube.com/watch?v=VM9XkDU53CI
https://www.youtube.com/watch?v=M7fg-_ogQxA
https://www.youtube.com/watch?v=VVaKmfNJJXc
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Muito bem, agora vamos ver se você consegue “ler” essa dança comigo, isto é, identificar seus 
elementos:

O intérprete – é a pessoa que dança: o bailarino, a criança, o professor. Sem ele a dança não 
acontece. 

No vídeo temos um só bailarino.

O movimento – as formas como cada parte do corpo do intérprete se coordenam; as ações que 
ele faz: girar, saltar, cair, andar, torcer, abaixar, levantar etc.  E há também os movimentos 
típicos de uma determinada dança: passos do forró, de balé, frevo, dança de salão etc.

No vídeo o bailarino mexe muito as costas e os braços e essas partes do corpo acompanham o rit-
mo da música! Os ombros giram bastante, algumas vezes ele parece querer imitar um pássaro. Os 
músculos das costas mexem muito também, ele sente a música nelas! Os pés mantém o mesmo ritmo 
sempre. O bailarino dança e se desloca para frente, para trás, usa o plano alto e baixo, em relação 
ao chão. Não usa o plano médio para dançar, mas termina com uma pose que está no plano médio, 
isto é, com as pernas flexionadas. Ele dança o ritmo do igexá.

O som – na grande maioria das vezes, a dança é praticada com música, mas aqui também 
incluímos os diferentes tipos de som, como por exemplo, o corpo caindo no chão, o bater 
na perna, a respiração, o grito. Ao vermos uma dança, podemos perceber como a música é 
usada nela: há só sons de instrumentos? Há uma letra sendo cantada? Está sendo tocada ao 
vivo? Por quem? É possível perceber se a música foi criada para a dança? Ou o bailarino está 
improvisando? Que outros sons são apresentados nela? Os intérpretes cantam, emitem algum 
movimento sonoro? Há momentos de silêncio?

A música que toca no vídeo não é ao vivo. É tocada por um só instrumento de percussão que emite 
sempre o mesmo som. É cantada por uma só pessoa (que é o próprio Benjamin, acabei descobrin-
do!). Há um coro de vozes que o acompanham. É possível perceber que os movimentos do bailarino 
estão completamente integrados à música, de modo que não conseguimos saber se a música o acom-
panha ou se ele se deixa levar por ela. 

O espaço – é o local em que a dança acontece: no palco, num estúdio, na sala de aula, no pátio 
etc. Reveja os vídeos. Onde ocorre a dança? Há um cenário? Há objetos em cena? É possível 
perceber a iluminação? Quais as cores?

Bem, a dança parece acontecer em um estúdio, com um fundo branco, e o bailarino usa uma calça 
branca também. Isso permite que suas costas fiquem bem destacadas, assim como seus ombros e 
braços... Não há mais nada em cena. Acho que ele quis dar um efeito mágico para quem o assiste: é 
como se o som viesse do corpo dele e mais nada além disso! E isso traz uma sensação tão boa! Você 
sentiu isso também?
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Mostre o vídeo de Benjamin Abras à sua turma. Explore esses quatro 
elementos com elas. A seguir, convide-as para imitá-lo. Você pode 
problematizar o vídeo com sua turma: que movimentos chamam 
mais a sua atenção? Quais as partes do corpo se movimentam mais? 
Você percebe que o bailarino dança basicamente em dois planos: 
alto e médio? O plano do chão não fez parte da dança.  Percebeu os 
seus movimentos de expansão e contração do tórax? O que mais? 
Vamos tentar imitá-lo? O que esse bailarino quer expressar com 
esses movimentos? Para responder precisamos de mais informações: 
que ritmo é esse? Como ele começou? Vamos pesquisar a história do 
Ijexá? Como as pessoas se vestem? 

Vamos dançar o ijexá com outra música? As crianças podem (e 
devem) inCORPOrar  sua própria maneira de dançar o ijexá! Por 
exemplo, o CD Pé com pé, do grupo Palavra Cantada, explora 
diferentes ritmos brasileiros de origem africana. O primeiro deles é o 
ijexá, na música que tem o mesmo nome do CD. Acesse o link abaixo 
para ouvir a música:

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q

Fica aqui uma sugestão para você e sua turma criarem uma 
coreografia a partir do ijexá da música Pé com pé!

E atenção: com turma de crianças muito pequenas as 
problematizações são mais difíceis e, nesse caso, limite-se à 
contemplação do ritmo. Deixe os bebês ouvirem a música e 
ajude-os a participar do ritmo: bata palmas, segure suas mãos 
e dance com eles, acompanhe algum objeto com o ritmo. Eles 
vão adorar!

NA PRÁTICA
BRINCANDO COM AS CRIANÇAS

Você pode mostrar o mesmo vídeo do Maracatu para sua turma   
https://www.youtube.com/watch?v=VVaKmfNJJXc e explorar 
com ela a “leitura” da dança, como fez na sua atividade. Deixe-
as imitarem os bailarinos. Instigue-as a fazer os passos como os 
bailarinos usando uma outra música. Crie com elas o figurino, 
os instrumentos e explorem outros movimentos! Uma sugestão 
é usar a música Menina Moleca, que é um maracatu tocado e 
cantado pelo grupo Palavra Cantada: 

https://www.youtube.com/watch?v=zjUbPNWjLPE

https://www.youtube.com/watch?v=EmvwcSr_L5Q
https://www.youtube.com/watch?v=VVaKmfNJJXc
https://www.youtube.com/watch?v=zjUbPNWjLPE
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O teatro como possibilidade formativa 
Objetivo: Conhecer possibilidades do trabalho com teatro na promoção do conhecimento de 
si mesmo e do mundo.

O faz de conta é um recurso importante para a consolidação do pensamento simbólico. Por 
meio dele a criança pode elaborar personagens com recursos para vencer limites e enfrentar 
conflitos, vivenciando experiências para além da vida real. Para realizar o faz de conta, a 
criança lança mão de diferentes movimentos expressivos que ampliam seu repertório corpo-
ral, pode se relacionar ludicamente com seu próprio corpo, com o corpo de seus colegas e com 
espaço que compartilham. 

A brincadeira é o fio condutor na educação infantil, as histórias também têm um grande potencial. 

Da mesma maneira como vimos o trabalho com dança, o teatro também pode promover a 
consciência de si mesmo e a consciência do mundo. De acordo com Spolin (2010) o jogo 
teatral possui três elementos: onde, quem, o quê.

ONDE é o lugar onde se passa a cena, que é o cenário, o lugar onde acontece a história.

Como é possível você saber onde está? A pergunta pode parecer estranha, mas pense bem... 
como você sabe que está em uma cozinha? Qual a diferença de uma cozinha e uma sala de 
aula? O que tem nesses ambientes que os identifica? Você percebe que os objetos permitem 
identificar o local? Há coisas que podem ser encontradas em uma sala de aula que também 
podem ser encontradas em um escritório. Mas como esses dois ambientes podem ser diferen-
ciados? Você consegue entender que os detalhes são importantes?  

Explore isso com sua turma de modo bem detalhado, pois à primeira vista pode parecer algo 
óbvio, mas essa discussão é importante para trabalharmos um onde usando apenas o nosso 
corpo ou mesmo confeccionando objetos pertinentes a um determinado contexto. 

QUEM faz a cena: é o personagem. Como você identifica quem trabalha na sua escola e quem 
não trabalha? E em um lugar diferente de seu trabalho, por exemplo, num hospital. Como sabe 
quem trabalha lá e quem não trabalha? As pessoas não falam quem são. Nós descobrimos pe-
las suas atitudes. Nossas atitudes mostram aos outros quem somos. E no teatro o personagem 
deve mostrar quem é sem verbalizar! 

Converse sobre isso com suas crianças. Chame sua atenção para as atitudes das pessoas no seu 
dia a dia: na escola, para a forma como se relacionam com os outros, seus gestos: a diretora, a 
merendeira, o policial, a inspetora, a mãe que vem buscar o filho. Cada um desses personagens 
usa um gestual que nos permite saber o que fazem. 

O QUE o personagem faz: é a sua ação na cena. Para que você vai até a cozinha? Para fazer 
comida, para beber água. Para que vai para o supermercado? Para fazer compras. Deve haver 
um motivo para estar onde estamos e fazer o que fazemos, não é? 
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Converse com sua turma. Explore diferentes contextos. Faça-as perceber que as pessoas agem 
de determinada maneira dependendo do lugar onde estão e dependendo de quem são. 

Conte uma boa história a suas crianças. Eles são capazes de identificar onde se passa a histó-
ria? Sabem identificar quem participa dela? O que fazem esses personagens?

NA PRÁTICA
BRINCANDO COM AS CRIANÇAS:

A fábula de Leonardo da Vinci, O Papel e a Tinta, narrada com 
a ajuda de instrumentos: um piano, dois violinos, uma viola e um 
violoncello, uma clarineta e uma flauta. 

Depois de identificar com as crianças o ONDE, QUEM e O QUE, 
você pode pedir que a as crianças interpretarem a história enquanto 
a ouvem, usando gestos e movimentos, que podem ou não ser 
dançados!  

Acesse O Papel e a tinta: https://www.youtube.com/watch?v=ZeCA_
L7SzPA

E pode, também, mostrar às crianças parte da mesma história 
dançada por uma bailarina:

O papel e a tinta: https://www.youtube.com/watch?v=CsxoK7sgtFA

Os bebês não precisam ficar de fora! Deixe que escutem a história, a 
música, os instrumentos. Que vejam a dança! Dance com eles e deixe 
os movimentos fluírem!

SAIBA MAIS
Artigo sobre jogos teatrais na escola:

http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/
teatro-imaginacao-pre-escola-jogos-546388.shtml

Spolin (2010): Jogos Teatrais - O fichário de Viola Spolin. É um 
manual para o trabalho com jogos teatrais em escolas, que os 
apresenta descritos em fichas padronizadas como receitas, separados 
em seções, que crescem em complexidade. 

http://pt.sl ideshare.net/PIBID_Teatro2014/spolin-jogos-
teatraisofichriodeviolaspolin-1?related=1

Você pode ver um plano de aula de teatro no site: http://www.
gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/linguagem-teatral-na-pre-
escola

https://www.youtube.com/watch?v=ZeCA_L7SzPA
https://www.youtube.com/watch?v=ZeCA_L7SzPA
https://www.youtube.com/watch?v=CsxoK7sgtFA
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/teatro-imaginacao-pre-escola-jogos-546388.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/educacao-infantil/4-a-6-anos/teatro-imaginacao-pre-escola-jogos-546388.shtml
http://pt.slideshare.net/PIBID_Teatro2014/spolin-jogos-teatraisofichriodeviolaspolin-1?related=1
http://pt.slideshare.net/PIBID_Teatro2014/spolin-jogos-teatraisofichriodeviolaspolin-1?related=1
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/linguagem-teatral-na-pre-escola
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/linguagem-teatral-na-pre-escola
http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/linguagem-teatral-na-pre-escola
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Considerações finais
Finalizamos aqui esta primeira parte do módulo 4. Espero que você o tenha aproveitado bas-
tante! Antes de nos despedirmos, vamos relembrar nosso percurso?

Inicialmente vimos que, dependendo dos recursos físicos que possui e daquilo que o ambiente 
lhe oferece, a criança mantém sua ação e atenção voltadas para construção da afetividade, 
da subjetividade e de si mesmo, por um lado, e na construção da cognição, da objetividade 
e mundo, por outro. Essa referência é importante para que o educador possa planejar ações 
pedagógicas promovendo essa dupla vertente.

No caso da dança, é possível trabalhar com seus quatro elementos: o intérprete (quem dança), o 
movimento (o que faz), o som (som do próprio corpo ou do ambiente) e o espaço (onde o faz). 

O teatro é também uma manifestação artística que adquire seu caráter formativo por meio de 
ações que explorem o onde, quem, o quê, seja em uma cena, em um filme, em uma história.

Espero que este módulo tenha contribuído para ampliar seus conhecimentos e ajudado no 
planejamento de atividades mais interessantes para suas crianças!

Um forte abraço!

Cecilia.



147

Contribuições do trabalho com o corpo e o movimento com foco na dança

Referências:
MARQUES, ISABEL. Corpo e dança na Educação Infantil. Disponível em: http://arteirinhos.
blogspot.com.br/2009/09/corpo-e-danca-na-educacao-infantil-por.htmlAcesso em 08 de ju-
lho de 2015.

Rengel. Lenira. Ler a Dança com todos os sentidos. Disponível em: http://culturaecurri-
culo.fde.sp.gov.br/Administracao/Anexos/Documentos/420090630140353Ler%20a%20
danca%20com%20todos%20os%20sentidos.pdf acesso em 24de fevereiro de 2015.

SANTIAGO, Ana Lydia;  NEVES, Libéria Rodrigues. O Uso dos jogos teatrais da educação. 
Campinas: Papirus.

SPOLIN, Viola.  Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. Tradução 
Ingrid Dormien Koudela. São Paulo: Perspectiva. 2010.

WALLON, Henri.. Do ato ao pensamento. Lisboa: Moraes. 1979.

http://arteirinhos.blogspot.com.br/2009/09/corpo-e-danca-na-educacao-infantil-por.html
http://arteirinhos.blogspot.com.br/2009/09/corpo-e-danca-na-educacao-infantil-por.html
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Administracao/Anexos/Documentos/420090630140353Ler%20a%20danca%20com%20todos%20os%20sentidos.pdf
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Administracao/Anexos/Documentos/420090630140353Ler%20a%20danca%20com%20todos%20os%20sentidos.pdf
http://culturaecurriculo.fde.sp.gov.br/Administracao/Anexos/Documentos/420090630140353Ler%20a%20danca%20com%20todos%20os%20sentidos.pdf




AULA 3
HABILIDADES MUSICAIS
NA EDUCAÇAO INFANTIL
Autor: Renato Tocantins Sampaio



150

Módulo 4 | Aula 3

Prezado(a) Cursista, 

Seja bem-vindo ao módulo de Música na Educação Infantil do curso de Aperfeiçoamento Edu-
cação Infantil, Infâncias e Arte. 

Objetivos desta aula: 

• Apresentar a música como fenômeno humano, com suas bases biológica e cultural.

• Contextualizar o desenvolvimento das habilidades musicais na infância e como a se-
leção de conteúdos na educação infantil deve refletir a compreensão desta etapa do 
desenvolvimento humano

A música acompanha o ser humano há muito tempo, alguns dizem desde tempos anteriores 
ao homo sapiens, e está tão arraigada em nossa forma de viver que é difícil até imaginar como 
seria um mundo sem música. Ela está presente nos acalantos, em momentos de lazer e distra-
ção, nas celebrações sociais, nos cultos religiosos, enfim, a música está presente em diversos 
momentos de nossa vida individual e social. 

Além de considerarmos a música como organização de sons e silêncios, podemos ainda com-
preender vários de nossos comportamentos cotidianos como comportamentos musicais. Por 
exemplo, ao andarmos de modo sincronizado com uma outra pessoa, temos de perceber o tama-
nho e a velocidade de nossos passos e o tamanho e a velocidade dos passos desta outra pessoa 
para conseguirmos nos manter emparelhados lado a lado. Traduzindo para termos musicais, 
estaríamos sincronizando o pulso e o andamento de nosso movimento com o de outra pessoa.

IMPORTANTE
FIQUE ATENTO! Não se assuste se você não tiver familiaridade com 
alguns termos técnicos utilizados neste material didático mediacional 
ou com algumas práticas sugeridas. Durante esta aula e a seguinte, 
construiremos um glossário de modo colaborativo utilizando 
ferramenta WIKI. Por isso, em sua leitura, vá anotando termos que 
podem compor nosso glossário e, ainda na presente semana, vá se 
familiarizando com a Wiki, já alimentando-a. Além disso, ao final 
deste material teremos um breve glossário de termos e uma lista de 
referências que podem ser procuradas para maiores esclarecimentos 
e/ou aprofundamentos.

É importante ter sempre em mente, portanto, que o ato de fazer música não corresponde 
exclusivamente a cantar ou tocar um instrumento musical com enorme desenvoltura, a com-
por uma sinfonia ou a reger uma orquestra. É lógico que um estudo sistematizado e extenso 
pode levar ao aprimoramento de habilidades e a um nível superior de desempenho em tarefas 
musicais específicas, mas existem práticas e vivências musicais básicas que são baseadas em 
habilidades inatas e demandam pouco treinamento para ocorrer, tais como cantar uma canção 
que apreciamos, batucar acompanhando uma música, dançar de forma livre e espontânea etc. 
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Neste módulo, discutiremos sobre o ensino e a aprendizagem de música na educação infantil e 
veremos algumas sugestões de atividades para desenvolver habilidades e competências musi-
cais apropriadas a diferentes faixas etárias, bem como algumas sugestões de adaptação destas 
atividades a diferentes públicos e/ou objetivos pedagógicos.

Termino esta breve apresentação com uma citação do educador musical Keith Swanwick que 
resume o que pensamos sobre música e seu lugar na vida do ser humano: 

A música não é uma anomalia curiosa, separada do resto da vida; não é só um 
estremecimento emocional que funciona como atalho para qualquer processo de 
pensamento, mas uma parte integral de nosso processo cognitivo. É um cami-
nho de conhecimento, de pensamento, de sentimento. Naturalmente, em alguns 
aspectos a atividade musical é única. Ela realiza um trabalho especial, a fim de 
que palavras ou imagens visuais sejam menos satisfatórias ou, frequentemente, 
impossíveis. Mas isso não está totalmente isolado de outros aspectos da mente 
humana, escondido em alguma área remota de nosso sistema nervoso, separado 
de outros caminhos criativos. (SWANWICK, 2003, p. 22-23)

Bons estudos, 

Prof. Renato Sampaio

1. A Música Como Fenômeno Humano

A Música é um fenômeno humano que está presente em todas as culturas conhecidas e tem 
sido utilizada para uma ampla gama de funções sociais, desde acalmar crianças agitadas, eli-
ciar emoções, favorecer a coesão social, expressar crenças religiosas, dentre outras (GROUT; 
PALISCA, 1994; SEKEFF, 2007; GFELLER, 2008; KOELSCH, 2014). 

Existem muitas definições e concepções diferentes sobre o que seja música. Porém, de modo 
geral, é importante considerarmos dois aspectos: um material e um intelectual. A materia-
lidade da música se apresenta nos elementos acústicos dos sons e das fontes sonoras que 
são utilizadas, segundo parâmetros de combinação diversos, para se fazer música. O aspecto 
intelectual, por sua vez, consiste na seleção e ordenamento do material acústico, de modo a 
transmitir uma ideia. (ULRICH, 1989).  

Nas últimas décadas, muitos estudos científicos têm apresentado evidências de que há uma 
base biológica inata para o fazer musical que, se por um lado, permite que o ser humano faça 
e experiencie a música, por outro, limita esta experiência dentro de uma faixa estreita de pos-
sibilidades (PERETZ, 2001; ILARI, 2006; PATEL, 2008; KOELSCH, 2011; TRAINOR; CIRELLI, 
2015). Por exemplo, a faixa de audição humana faz com que sejamos capazes de perceber, de 
modo geral, sons entre 20 e 20.000 Hertz, enquanto alguns animais como cachorros e mor-
cegos, conseguem ouvir sons bem acima deste limite de 20.000Hz (FLETCHER, 2010). Deste 
modo, a própria capacidade auditiva humana limita os sons que são utilizados pelos seres 
humanos para se fazer música. 
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A partir da observação sistemática e de estudos experimentais com bebês pequenos e seus 
cuidadores, o casal de pesquisadores Hanus e Mechthild Papousek verificaram que os bebês 
humanos, ao nascer, ainda não apresentam habilidades motoras e cognitivas suficientes para 
uma movimentação autônoma (no sentido de buscar o que desejam ou necessitam no mundo) 
e nem para o estabelecimento de trocas simbólicas (linguísticas) com outros membros de sua 
comunidade, mas desenvolvem tais habilidades ao longo de alguns poucos anos demonstran-
do uma incrível capacidade de aprendizagem e de aquisição de controle sobre o próprio corpo 
(PAPOUSEK, H., 1996; PAPOUSEK, M., 1996). 

No entanto, sabe-se que desde o último trimestre da gestação o feto tem seu sistema auditivo 
em pleno funcionamento e já há criação de memória sonora (PAPOUSEK, H., 1996) e que, nos 
primeiros dias de vida, o bebê humano consegue discriminar a voz materna de outros sons do 
ambiente e de, até mesmo, discriminar e dar preferência à voz materna a outras vozes femi-
ninas (ILARI, 2006). Ainda que o choro destes bebês e outras expressões vocais estejam ini-
cialmente bastante delimitadas pelos próprios movimentos respiratórios não conscientes, os 
choros de bebês de apenas alguns poucos dias de vida apresentam características prosódicas 
não verbais como o contorno melódico da fala e os acentos e marcações rítmicas condizentes 
com a língua materna (MAMPE et al, 2009).

O casal Papousek descreve a “parentalidade intuitiva” [intuitive parenting] como uma habili-
dade de adultos e cuidadores de bebês para protegê-los, alimentá-los, estimulá-los e propiciar 
a sua inserção na cultura. Dentre as diversas ações de cuidado e educação com as crianças 
pequenas realizadas pelos adultos, destacamos o modo como os adultos constroem a relação e 
modos de comunicação cooperativamente com a criança. É comum, nestas ocasiões, verificar-
mos a presença da fala-direcionada-para-a-criança [infant-directed speech] na qual os adultos 
intuitivamente estimulam e guiam as vocalizações dos bebês através de modulações melódicas 
que irão suportar a relação e preparar para o desenvolvimento da linguagem, além de fornecer 
material sonoro para que a criança brinque vocalmente e, deste modo, obtenha prazer, cons-
trua conhecimento e aprimore seu controle e uso da expressão vocal (PAPOUSEK, H., 1996). 

Os pais intuitivamente suportam o uso pela criança de contornos melódicos para 
um jogo vocal assim como usualmente cantam parlendas e acalantos. Em condi-
ções favoráveis, crianças pré-verbais desenvolvem a capacidade de imitar estas 
canções infantis e improvisar suas próprias melodias, e começam a aprender can-
ções com letras quando iniciam a usar palavras e frases simples. (PAPOUSEK, H, 
1996, p. 44)
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SAIBA MAIS
Conforme descrevem Mechthild Papousek (1996), Stephen Malloch e 
Colwyn Trevarthen (2009), Maria Betania Fonseca (2009) e vários 
outros pesquisadores sobre o desenvolvimento musical infantil, a 
fala-direcionada-para-a-criança [infant-directed speech], também 
conhecida como “manhês” [motherese], está estritamente vinculada a 
funções imprescindíveis na fase inicial da vida do bebê como a regulação 
da excitação e da atenção, o suporte para os aprendizados sociais, o 
fornecimento de modelo para o aprendizado vocal e fonológico e para 
a aquisição de componentes específicos da linguagem.

Este modo de comunicação apresenta características musicais 
bastante específicas, como: registro mais amplo (até duas oitavas) 
e mais agudo (podendo chegar até duas oitavas acima do seu 
registro usual de voz); andamento mais lento; contorno melódico 
mais evidenciado; presença de pausas expressivas e formais; frases 
relativamente curtas com simplificação do conteúdo verbal; estrutura 
predominantemente silábica (uma sílaba do texto por nota) embora 
possam ocorrer vários melismas (várias notas emitidas para uma 
mesma sílaba do texto); e, frases mais ritmadas (uso de acentos e 
variações de intensidade), além da exploração de outros elementos 
musicais como pulso e timbre.

A presença da fala-direcionada-para-a-criança em diversas culturas 
sugere uma predisposição biológica comportamental de pais e 
bebês para este tipo de conduta mais do que uma aprendizagem 
meramente cultura. 

Hanus Papousek (1996) afirma que as interações entre os bebês e seus pais e cuidadores in-
cluem inúmeros episódios nos quais os cuidadores se colocam como previsíveis, controláveis e 
contingentes, e nas quais eles afetivamente recompensam as conquistas de aprendizagem dos 
bebês. Nestas interações, pode-se verificar que não somente há uma modulação do comporta-
mento vocal dos bebês, mas também e principalmente de seus estados afetivos, da qualidade 
da interação entre o bebê e o adulto e de modos de comunicação, havendo, então, o que po-
der-se-ia chamar de “protoconversas expressivas” (MALLOCH; TREVARTHEN, 2009).

Stephen Malloch e Colwyn Trevarthen (2009) afirmam que há uma musicalidade inata em 
todo ser humano que seria posta em jogo nestas brincadeiras vocais e nas interações bebês-
-cuidadores desde muito cedo e estudar esta “musicalidade comunicativa” auxiliaria a com-
preender como os seres humanos moldam o tempo interpessoal utilizando narrativas intencio-
nais de gestos (corporais) e voz. Estes autores consideram que a musicalidade comunicativa 
seria a base tanto para o desenvolvimento da linguagem verbal como para o desenvolvimento 
de habilidades musicais como forma de expressão artística. 
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Poderíamos então perguntar: Há uma musicalidade infantil diferente da musicalidade do 
adulto? Segundo Fonseca (2009), ocorrem duas grandes barreiras no estudo da música feita 
por crianças e, por sua vez, no estudo da musicalidade infantil: a falta de compreensão da 
música feita por crianças com uma modalidade expressiva e artística distinta da música feita 
por adultos e a própria dificuldade em registrar (para posteriormente analisar) as produções 
musicais espontâneas feitas pelas crianças, uma vez que em grande parte elas estão associadas 
ao ato de brincar, fluem muito rapidamente e são facilmente interrompidas pela interferência 
dos adultos.

Para vários pesquisadores do desenvolvimento musical e muitos educadores musicais (DE-
LALANDE, sine data; FONSECA, 2009; HARGREAVES, 1997; ILARI, 2006; PALHEIROS, 2006; 
PAPOUSEK, M., 1996; SEKEFF, 2007; e, SWANWICK, 2003, dentre outros) não somente há 
uma musicalidade infantil diferente da musicalidade do adulto como também há uma músi-
ca infantil que se diferencia da música dos adultos (como produto cultural) tanto em função 
de sua estrutura e forma como de sua função. Haveria ainda, uma subcategoria, que alguns 
chamam de “música escolar”, que abrangeria músicas especialmente compostas para crianças, 
supostamente respeitando as etapas do desenvolvimento infantil, que tem como finalidade 
apresentar, organizar e sistematizar o fazer musical das crianças durante a educação escolar 
para que elas possam, futuramente, adentrar no universo musical adulto de modo geral e, em 
particular, no universo de uma “norma culta musical”. Estas músicas escolares incluem tanto 
aquelas que auxiliam a organização da rotina escolar (como “meu lanchinho”) quanto músicas 
compostas respeitando o perfil do desenvolvimento musical da criança utilizadas para ensino 
de música (como várias das composições utilizadas por educadores musicais seguindo os prin-
cípios dos métodos Kodaly e Orff, dentre outros). É importante ressaltar que, por um lado, o 
uso destas músicas escolares é privilegiado e incentivado por alguns educadores musicais e, 
por outro, duramente criticado por vários educadores musicais e musicólogos, por considera-
rem que a estrutura musical das músicas escolares consiste numa simplificação excessiva que 
distancia de forma nociva o fazer musical da criança na escola com o que ela irá vivenciar nas 
suas práticas sociais cotidianas. 

SAIBA MAIS
Para o educador musical François Delalande (sine data, p.11) há 
três características inerentes ao ser musical: ser sensível aos sons; 
encontrar neles uma significação; e, apreciar sua organização.
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2. A Aprendizagem musical e o ensino de música
Como com qualquer outro conteúdo cultural, as pessoas podem aprender música e desen-
volver habilidades musicais por meio da participação em eventos sociais nas quais a música 
esteja presente, o que pode ser chamado genericamente de “processo de aculturação” (UL-
RICH, 1989), de “educação informal” ou “educação não-intencional” (LIBANEO, 1994, p. 
17). Porém, o desenvolvimento das habilidades musicais e o aprendizado da música também 
podem ser realizados de modo sistematizado, programado e com intervenções (ou mediações) 
intencionais, o que pode ocorrer em escolas especializadas (conservatórios e escolas livres de 
música) ou mesmo no ensino escolar regular. 

Para Libâneo (1994, p. 17-18), 

A educação intencional refere-se a influências em que há intenções e objetivos defi-
nidos conscientemente, como é o caso da educação escolar e extra-escolar. Há uma 
intencionalidade, uma consciência por parte do educador quanto aos objetivos e 
tarefas que deve cumprir, seja ele o pai, o professor ou os adultos em geral. [...] Há 
métodos, técnicas, lugares e condições específicas prévias criadas deliberadamente 
para suscitar ideias, conhecimentos, valores, atitudes, comportamentos. 

Para exemplificar estes diversos modos de aprendizagem, podemos pensar na canção “para-
béns a você”. Ao frequentar festas de aniversário, a criança vai aprendendo quase que de modo 
espontâneo a cantar “parabéns a você” e os participantes da festa que cantam o “parabéns” 
poderiam ser considerados como educadores informais deste produto cultural. Porém, não 
é incomum que familiares ensinem deliberadamente crianças pequenas a cantar e palmear 
o “parabéns” como forma de preparação para sua festa de aniversário. Neste caso, teríamos 
uma instrução musical deliberada e intencional, porém extra-escolar. Ainda, seria possível um 
professor de música ensinar o mesmo produto cultural “parabéns a você” tendo como objeti-
vo o desenvolvimento de habilidades técnicas vocais, de execução rítmica, de conhecimento 
sobre a estrutura e a forma musical ou mesmo sobre a música como produto da cultura. Neste 
sentido, teríamos então uma educação musical escolar intencional e sistematizada, visando 
aos objetivos de aprendizagem musicais. 

No universo escolar, o conhecimento em arte 

[...] abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na 
qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina que é possível transformar 
continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser 
flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é 
condição fundamental para aprender. (BRASIL, 1997, p. 19)
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Partindo da teoria piagetiana, o educador musical Keith Swanwick (2003) considera que a 
música apresenta quatro elementos que a possibilitam ser compreendida como discurso. São 
eles: a representação interna de ações e eventos, criando imagens mentais; o reconhecimento 
e produção de relações entre estas imagens; o emprego de sistema de sinais que criam voca-
bulários compartilhados; e, a negociação de sentido nas trocas de pensamentos com outros.

SAIBA MAIS
Com base na teoria de Piaget, Swanwick (2003) afirma que estes 
quatro elementos caracterizam o pensamento e a produção tanto 
na música como em outras modalidades artísticas, quanto na 
deliberação filosófica ou na racionalização científica.  

Materiais Expressão Forma Valor

Sons são ouvidos
como formas

expressivas, gestos
“Notas” tornam-se

melodias

Formas expressivas
resultam em novas

relações
Música tem

“vida própria”

A nova forma
incorpora experiências

anteriores
Música informa a “vida 

de sentimento”

Figura 1: Transformações metafóricas no discurso musical. Parte-se da exploração dos materiais sonoros que são transformados 

em melodias, em gestos, e, destes em estruturas expressivas. A partir da recombinação destas formas expressivas chega-se à 

experiência significativa e à atribuição de valor (afetivo, cognitivo etc.). Fonte: SWANWICK, 2003, p. 33. 

Para Swanwick (2003), a menor unidade musical significativa é a frase ou o gesto, e não 
um intervalo musical, um compasso ou a nota isolada. É importante, então, que o educador 
musical estimule a criança não apenas a brincar com os sons, repetindo e transformando-os, 
mas também e principalmente elaborando tais sons em frases musicais, isto é, uma sequência 
sonora que apresente uma ideia musical com princípio, meio e fim. Deste modo, a criança es-
tará sendo introduzida de modo mais sistemático a uma linguagem musical e aprenderá como 
organizar suas ideias de um modo expressivo. 
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O caráter expressivo está implícito em muitos tipos de decisões de performance, 
na escolha do andamento, nos níveis de acentuação, nas mudanças de dinâmica 
e na articulação – como o movimento de um som ao outro está organizado. Tam-
pouco a expressão musical deve ser confundida com ‘auto-expressão’. A expressão 
musical inerente não está em nosso senso sobre nós mesmos, mas na percepção do 
caráter da música. Na forma das frases, no fluxo dos motivos tonais e ritmos, nas 
mudanças de timbre, acento, velocidade e níveis de intensidade, podemos encon-
trar similaridades entre o movimento da música e a ‘emoção’ humana. (SWAN-
WICK, 2003, p. 62) 

Cabe, no entanto, ressaltar que a expressão musical não é adicionada a posteriori à sequên-
cia sonora e isto será muito difícil quando o foco desde o início da atividade musical estiver 
situado cansativamente nos fragmentos sonoros, por exemplo, nos intervalos musicais ou nos 
valores rítmicos. Deve-se buscar o refinamento da produção sonora, como a afinação e a preci-
são rítmica, mas não a custo da expressividade musical. Partindo da prática musical, caberá ao 
professor verificar se os elementos musicais estão sendo produzidos de forma correta e condu-
zir, quando necessário, o treino de fragmentos musicais para corrigir ou aprimorar a execução 
de tais elementos. Porém, logo em seguida, deve-se retornar ao nível de prática musical no 
qual a expressividade está em foco.  

Para Swanwick, três princípios educativos devem ser respeitados a fim de ensinar música 
musicalmente. 

1. Preocupar-se com a capacidade da criança compreender o que é proposto, isto é, que 
ela consiga apreciar, reconhecer, reproduzir e criar frases e gestos musicais, focando 
no desenvolvimento de uma consciência musical das crianças. 

2. Observar o que a criança traz de conhecimento prévio sobre o uso da música, sobre os 
estilos musicais e quais habilidades musicais pertinentes àquele estágio do desenvolvi-
mento já estão desenvolvidas (e quais ainda não estão); e, 

3. Tornar a prática musical fluente, enfatizando a expressão de ideias (nas frases e gestos 
musicais) e a performance mais do que a leitura e escrita musical.  

Keith Swanwick propõe que o ensino de música seja realizado de forma a integrar todas as ex-
periências musicais. Há três atividades principais: Ouvir música, tocar música e compor. Estas 
atividades principais deveriam ainda ser entremeadas pelo estudo da história da música e pelo 
treinamento técnico para o desenvolvimento de habilidades específicas a cada instrumento mu-
sical. Estas atividades foram resumidas na sigla CLASP (que em inglês também significa abraçar, 
agregar, enganchar) onde C equivale a [performance], L, a estudo da literatura musical [literature 
studies], e S, a aquisição de habilidades [skill aquisition].  No Brasil, este processo foi traduzido 
como TECLA: T de técnica, E de execução, C de composição, L de literatura e A de apreciação, 
porém corre-se o risco de perder a centralidade dos processos de composição, performance e 
audição e enfatizar a técnica, pelo fato dela vir primeiro na ordem em língua portuguesa.  
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Ao adaptarmos este pensamento para o ensino de música na pré-escola, deve-se articular as 
atividades musicais propostas ao nível de compreensão, cognição e habilidades motoras de 
cada faixa etária. 

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 55), consta que 
o trabalho com os conteúdos musicais deve se organizado de forma que as crianças desenvol-
vam as seguintes capacidades e habilidades:

De zero a três anos:

• ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções 
musicais; e, 

• brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir canções musicais.

De quatro a cinco anos1, deve-se aprofundar e ampliar os objetivos da fase anterior (zero a 
três anos), além de:

• explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e 
ampliar seu conhecimento do mundo; e, 

• perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, 
composições e interpretações musicais. 

Pode-se perceber, então, que o trabalho com música na educação infantil não deve se apoiar 
no ensino de leitura e escrita musical, mas sim no apreciar e fruir música, explorando e iden-
tificando os materiais sonoros e suas propriedades e, principalmente, focando no caráter ex-
pressivo da execução musical. 

Como já foi dito anteriormente, é importante respeitar, nas atividades de música, o nível de 
desenvolvimento (musical e global) das crianças em cada fase, atentando-se para as diferenças 
culturais.  A organização do espaço físico, do tempo e dos materiais pedagógicos deverá levar 
em contato desde as habilidades motoras, o tempo de atenção possível em cada fase do desen-
volvimento, as habilidades e conhecimentos musicais prévios, até os conteúdos trazidos pelas 
crianças e os materiais, as formas e os estilos musicais de vivência da criança em sua comuni-
dade. No entanto, cabe ao professor também oferecer materiais sonoros e exemplos musicais 
diversos, de modo a ampliar o repertório da criança e potencializar seu desenvolvimento. 

Vamos fechando nossa primeira aula sobre música por aqui, mas ainda não terminamos... 
Nosso texto tem continuidade na aula seguinte com algumas sugestões, reflexões e orientações 
mais específicas sobre práticas em música. Ainda nessa semana, sugerimos a leitura do texto 
da professora Maria Cristina, também sobre música. 

1  Quando o RCNEI foi originalmente formulado e publicado, a faixa etária de seis anos ainda estava incluída 
na Educação Infantil. Somente posteriormente é que as crianças de seis anos foram incluídas no Ensino 
Fundamental, cuja duração foi ampliada de oito para nove anos. Neste material, trataremos a Educação Infantil 
como contemplando somente até os cinco anos de idade.  
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SAIBA MAIS
Neste box, apresentamos algumas sugestões de CDs e DVDs com 
materiais úteis para o trabalho com música e para o ensino de 
música na Educação Infantil. 

CDs, DVDS e songbooks do Selo Palavra Cantada (Sandra Peres 
e PauloTatit), tais como: “Canções de Ninar”, “Canções de 
Brincar”, “Carnaval Palavra Cantada”, “Pé com Pé”, a coleção 
“Brincadeirinhas Musicais” etc.

www.palavracantada.com.br

CDs, DVDs e Livros de Márcio Coelho e Ana Favaretto, tais como: 
“Vida Colorida”, “Curuminzada”, “Eu não gosto de cebola”, os 
livros da coleção “Batuque Batuta” etc. 

www.marciocoelhoeanafavaretto.com.br/

CDs de artistas brasileiros da MPB dedicados ao público infantil 
como: Toquinho, Vinícius de Morais, Chico Buarque e Adriana 
Calcanhoto, dentre outros: “Casa de Brinquedos”, “Arca de Noé”, 
“Adriana Partimpim”, “Os Saltimbancos”, “Toquinho no Mundo da 
Criança” etc. 

Coleção da Editora Eldorado: “Brincadeiras de Roda, Estórias 
e Canções de Ninar” e “Brincando de Roda” (já esgotado, mas é 
possível achar em alguns sebos)

CDs de outros grupos e artistas dedicados ao público infantil, com 
destaque para Duo Rodapião, Bia Bedran, Aline Barros, Barbatuques, 
Pequeno Cidadão, Hélio Ziskind, Antonio José Madureira, entre 
vários outros. 

CDs de música erudita: diversos, com destaque para as músicas de 
Heitor Villa Lobos, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel, Claude Debussy, Peter I. Tchaikovsky, 
C. Saint-Saëns e Joseph Haydn que, pelas estruturas composicionais 
e orquestrações, são mais acessíveis para as crianças pequenas.
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Dando continuidade à aula anterior, neste texto temos como objetivo: situar a ação pedagógi-
ca do professor de arte/música em relação aos períodos de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos. 

1. Educação musical de 0 a 3 anos

Numa etapa inicial do desenvolvimento, até aproximadamente 18 ou 24 meses, as crianças 
ainda estão aprendendo a controlar seu corpo, adquirindo a fala e descobrindo a interação 
com os adultos e com o mundo. Embora sua atenção ainda seja muito flutuante e curta e elas 
ainda careçam do controle motor necessário para atuar no mundo, elas já nascem com capa-
cidade de explorar o mundo e, aos poucos, compreendê-lo.  Crianças entre dois e três anos, 
por sua vez, usualmente já são capazes de andar, correr, escalar móveis e objetos, já possui 
vocabulário abrangente suficiente para comunicar várias ideias e desejos e pode já ser capaz 
de formar frases com duas ou três palavras, entre outras habilidades. (BEE, 1997)

Segundo Ilari (2006), os bebês já são sensíveis aos sons de modo geral e as diversas de suas 
propriedades, como a altura e a intensidade. Minutos após o nascimento, os bebês já conse-
guem localizar a fonte sonora, incialmente com olhares discretos e, mais tarde, com alguns 
movimentos corporais como a virada de cabeça. Tal habilidade musical e controle motor, 
no entanto, parece desaparecer entre o primeiro e o terceiro meses de vida para ressurgir de 
modo consistente por vota dos quatro ou cinco meses de idade. Para Trainor e Cirelli (2014), 
aos dois meses de idade, os bebês já conseguem perceber e reagir a variações no andamento e 
em estruturas rítmicas simples e, por volta dos sete meses e idade, bebês já reagem a variações 
de compasso, por exemplo, varrições de compasso binário (como uma marcha) para ternário 
(como uma valsa).

Para bebês pequenos, cantar de forma expressiva e utilizar a fala-direcionada-para-a-criança 
são modos adequados de promover acolhimento, despertar o contato afetivo e favorecer o 
interesse em interagir com os adultos. Apresentar sons vocais diversos e diferentes timbres 
instrumentais, movimentando a fonte sonora buscando que a criança acompanhe o som auxi-
liam o desenvolvimento musical, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e o 
desenvolvimento social da criança. À medida que o bebê aprende a sentar, segurar objetos e 
manipulá-los, outros tipos de atividades que necessitem de participação mais ativa da criança 
podem se introduzidas.

As atividades musicais, de modo geral, até os três anos de idade, devem ser voltadas para 
apresentar a música ou trechos de música de modo que a criança:

• Associe a presença de som ao movimento, por exemplo, o professor coloca uma grava-
ção e, dançando com a criança ou para a criança, interrompe a música (por exemplo, 
apertando o pause do CD player), criando uma suspensão e uma surpresa. Logo que o 
bebê faz algum movimento, que pode ser com as pernas, com os braços, com a cabeça 
ou mesmo mudança de expressão facial, a música é religada e os movimentos de dança 
são reiniciados. Tal tipo de atividade também pode ser realizada com o adulto cantan-
do e/ou tocando algum instrumento musical. 
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• Associe o movimento corporal à música, por exemplo, no movimento de bouncing1, 
com os adultos fazendo tal movimento de forma ritmada para cima e para baixo com 
as crianças em seus braços ou apoiadas em suas pernas, ou movimento próximo ao de 
ninar para as laterais, por exemplo, com o adulto em pé somente mudando o peso do 
corpo de um pé para o outro. 

• Explorem materiais capazes de produzir sons com movimentos acessíveis à sua etapa 
do desenvolvimento como, por exemplo, bater tampas de plástico no chão ou uma con-
tra a outra. É importante também sugerir e explorar não somente diferentes materiais 
sonoros mas também diversos tipos de movimentos de produção sonora como bater, 
chacoalhar, raspar etc.

• Brinquem com a música, com as fontes sonoras, com o seu corpo e com o corpo do 
cuidador adulto.  

PARA REFLETIR
DICA DIDÁTICA: Bebês pequenos costumam enxergar melhor os 
objetos que estão a cerca de 30 cm de seu rosto. (BEE, 1997) 

Tais atividades têm como objetivo que os bebês, ainda muito pequenos, possam aprender que 
podem interagir com o mundo produzindo sons ao mesmo tempo que organizam sua coordena-
ção motora e desenvolvem suas habilidades cognitivas para produzir tais sons. (BRASIL, 1998)

Para as crianças de até dois anos, pode ser muito útil utilizar objetos ou brinquedos associados 
a cada atividade ou canção, por exemplo, para cantar músicas que falem de animais, como a 
“Dona Aranha” ou a “Lagartixa”, podem ser utilizados os animais de plástico, que são muitas 
vezes encontrados em lojas de artigos para festas. Para a música do “Peão” ou “Palminhas”, 
também são encontrados objetos nestas mesmas lojas ou em lojas atacadistas de brinquedos. O 
uso de brinquedos e objetos auxilia a manter o foco atencional da criança pequena e também 
auxilia na compreensão do conteúdo sobre o qual está sendo cantado (a aranha, a lagartixa, 
o peão ou as palminhas, nos exemplos aqui mencionados). Estes objetos auxiliares devem ser 
distribuídos antes de cada atividade e, assim que a atividade acaba, devem ser guardados. As-
sim, a utilização destes objetos cria uma dinâmica interessante nas atividades musicais e vai, 
aos poucos, ensinando a criança a organizar o espaço e o material para o brincar. 

Para crianças entre dois e três anos, as canções e as brincadeiras com movimentos corporais des-
pertam interesse, mantendo o foco atencional e dispensando aos poucos o uso de objetos auxilia-
res. Além disso, os movimentos corporais sugeridos ou indicados na letra das canções auxiliam 
a compreensão do texto que está sendo cantada e, deste modo, favorecem o desenvolvimento da 
linguagem oral. É interessante que o professor selecione um repertório que inclua músicas que 
sugiram ou induzam movimentos para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para a 
frente e para trás, com deslocamentos e paradas. O cantar e tocar do professor, principalmente 
neste período e para este tipo de atividade, deve ser priorizado em relação ao uso de gravações 

1  Bounce é uma palavra em inglês que significa salto, pulo ou irromper, mas também é utilizada para designar o 
movimento de subir e descer o corpo em movimento vertical, usualmente flexionando e esticando as pernas. 
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pois os professores podem incluir variações de intensidade, de andamento, suspensões e pausas 
expressivas etc. de modo a conjugar previsibilidade e surpresa, ampliando o caráter expressivo 
da música em si mas também do cantar e mover-se das crianças. 

Cantar, tocar ou apresentar a gravação de músicas do repertório infantil, folclórico, popular 
ou erudito, de diversos estilos e gêneros também deve ser realizado para introduzir as crianças 
a tais repertórios, porém é essencial que tal apresentação do material sonoro seja feita com 
qualidade de sonoridade (de gravação ou de performance) bem como de conteúdo (qualidade 
do material musical e valor deste material na cultura).

A organização de uma rotina com atividades variadas em música, mas que vão se repetindo ao 
longo do processo educativo são importantes para que a criança, desde pequena, entenda que 
as atividades possuem começo, meio e fim e que a aula como um todo também possui começo, 
meio e fim. A repetição da atividade por diversas vezes, tanto em mesmo dia como ao longo de 
dias, é importante para a criança vivenciá-la, compreendê-la, desenvolver a noção temporal e 
a percepção da rotina e da expectativa sobre o que vai acontecer a seguir.  

PARA REFLETIR
DICA DIDÁTICA: É importante que a música não seja utilizada 
somente como pano de fundo enquanto outras atividades são 
desenvolvidas com a criança. Ela pode sim ser utilizada para criar 
um ambiente alegre durante brincadeiras, mas é importante também 
incentivar e valorizar o silêncio, principalmente durante atividades 
que exigem maior concentração!!! Além disso, utilizar a música o 
tempo todo como ambientação para outras atividades diminui o 
controle sobre qual estímulo pode favorecer ou desfavorecer o foco 
atencional e a próprio desenvolvimento da atividade escolar. 

2. Educação musical de 4 a 5 anos
Na faixa etária de 4 e 5 anos, as crianças de desenvolvimento típico já possuem capacidade de 
compreensão e expressão verbal bem desenvolvidas, utilizando sentenças complexas, tempos 
verbais (passado, presente e futuro), frase na voz passiva e outras estruturas complexas de lin-
guagem. Também já apresentam preferências a pessoas (amizades maiores com alguns colegas 
específicos), já compreendem os motivos e desejos por trás dos comportamentos de adultos 
e outras crianças e já apresentam desenvolvimento motor que lhes possibilita saltar, andar, 
subir e descer escadas, chutar, arremessar objetos, pular com os dois pés, andar de bicicleta 
etc. (BEE, 1997).

Nesta fase, o trabalho iniciado com as crianças pequenas de associar música e movimento, de 
organizar o fazer musical sob a forma de movimentos ritmados e de cantar pode ser desenvol-
vido para iniciar a sistematização de pensamentos e ações e, de modo condizente com este es-
tágio do desenvolvimento cognitivo, iniciar a reflexão sobre a música e sobre o fazer musical. 
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As atividades musicais na faixa etária de 4 e 5 anos podem incluir (BRASIL, 1998, p.64):

• “Escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas, da produção 
musical brasileiras e de outros povos e países. 

• Reconhecimento de elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que se repe-
tem etc. (a forma)

• Informações sobre as obras ouvidas e sobre seus compositores para iniciar seus conhe-
cimentos sobre a produção musical. ”

O trabalho com este conteúdo deve ser realizado ainda de forma lúdica e com um nível de 
exigência cognitiva adequada ao estágio de desenvolvimento da criança. Por exemplo, seme-
lhante à “Hora do Conto”, pode ser criado semanalmente uma “Hora da Música” na qual a 
cada semana é apresentada uma obra musical e feito algum comentário sobre os instrumentos 
utilizados, quem era o compositor e onde e quando ele viveu, dentre outras informações sobre 
a música como produto musical cultural. É importante ressaltar que, para crianças de 4 a 5 
anos, o tempo de audição musical não deve exceder 10 minutos. Para cada turma, o professor 
deve buscar o melhor modo de conduzir a atividade dentre passar as informações, estabelecer 
uma roda de conversa sobre algum tema específico, realizar a audição musical e comentá-la. 
Em algumas turmas e com algumas músicas, pode ser interessante transmitir algumas infor-
mações históricas sobre o compositor e a obra antes da escuta musical para despertar algum 
interesse da criança. Em outros momentos, pode ser interessante iniciar a atividade com uma 
roda de conversa sobre os instrumentos musicais que as crianças já conhecem e já viram ou 
ouviram para depois realizar a audição musical tentando reconhecer auditivamente quais os 
instrumentos que são utilizadas naquela obra musical.   

PARA REFLETIR
DICA DIDÁTICA: Caso seja realizada a “Hora da Música”, é 
interessante dividir o conteúdo musical apresentado segundo 
algum critério utilizando blocos de atividades, por exemplo, pode-
se estabelecer as escutas musicais de um determinado mês ou 
bimestre voltadas para o estudo, apreciação e reconhecimento dos 
instrumentos musicais. Outro modo de divisão bem interessante é 
dividir blocos relacionados a estilos musicais, a localidades ou a 
épocas, por exemplo, um bloco de aulas dedicado à música da região 
Norte do Brasil, outro à música do Nordeste, outro do Sul etc. Ainda, 
um bloco de atividades dedicado à música do período renascentista 
(aprox. 1450 a 1600), outro à música do período barroco (aprox. 
1600 a 1750) e assim por diante. Deste modo, pode haver uma 
continuidade do trabalho durante o ano letivo, com uma variação 
do estilo, período ou localidade a cada mês ou bimestre. 

Além do trabalho de apreciação musical, é importante a continuidade do trabalho com a 
fruição musical, envolvendo a exploração dos materiais sonoros, atividades de cantar e tocar 
nos instrumentos músicas da cultura ou músicas compostas ou improvisadas pelas próprias 
crianças etc. 
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O desenvolvimento da compreensão da forma e estruturação musical pode ser iniciado, nesta 
faixa etária, de forma lúdica ao focar em elementos e estruturas musicais por meio de brin-
cadeiras já conhecidas das crianças, mas adaptadas ao trabalho com música: a brincadeira de 
“vivo ou morto” utilizando a altura (por exemplo, grave para morto e agudo para vivo) ou a 
brincadeira da estátua utilizando a presença do som e do silêncio. 

A associação música e movimento pode continuar sendo um importante modo de trabalho 
pedagógico com música. O professor pode tocar um instrumento de percussão (um tambor ou 
um pandeiro, por exemplo) para que as crianças andem no tempo musical dado pelo profes-
sor. É importante o professor tocar pulsos regulares em andamento médio para que as crian-
ças possam inicialmente conseguir associar um passo a cada batida. À medida que a turma 
consegue se mover de modo regular (um passo para cada pulsação), o professor pode acelerar 
ou retardar a pulsação, de modo que as crianças tenham de andar mais devagar ou mais rá-
pido. Uma vez que os incorporem esta associação pulso-passo e desempenhem a atividade de 
modo satisfatório, o professor pode incluir outros elementos musicais, como a intensidade, 
por exemplo, ao tocar fraco, as crianças devem pisar de modo leve, enquanto que à pulsação 
forte, devem bater de modo mais forte os pés no chão a cada passo. 

À medida que as crianças vão incorporando os conceitos musicais básicos e os fruindo por 
meio do corpo ou da produção vocal ou instrumental, o professor pode acrescentar a com-
preensão da forma musical ainda mantendo a associação música-movimento. Por exemplo, o 
discurso musical, assim como o discurso verbal, se desenvolve por meio de frases. O professor 
pode orientar as crianças a andar para frente durante uma frase musical e, para trás, durante 
a frase musical seguinte. Nestes casos, é importante selecionar um repertório onde tais frases 
musicais sejam bem definidas e facilmente reconhecidas auditivamente. 

SAIBA MAIS
Desde a primeira metade do século XX foram desenvolvidos muitos 
métodos pedagógicos em educação musical. Alguns deles são mais 
sistematizados e diretivos, com materiais bem organizados e passos 
pedagógicos específicos a serem seguidos, enquanto outros são mais 
abertos e, embora apresentem princípios norteadores gerais, não 
tem percursos pré-determinados. Para conhecer um pouco mais 
dos principais métodos em educação musical, sugerimos o estudo 
dos livros “De Tramas e Fios”, de Marisa Fonterrada (2003) e 
“Pedagogias em Educação Musical”, de Teresa Mateiro e Beatriz 
Ilari (2012). 

As possibilidades de trabalhos pedagógicos com conteúdo musicais têm como limite a criativi-
dade do professor e o seu conhecimento sobre música, mais do que a presença ou ausência de 
materiais pedagógicos específicos. Logicamente, não descartamos a necessidade da presença 
de instrumentos musicais de boa qualidade, de aparelhos de som (CD player ou similares) e 
outros recursos pedagógicos (por exemplo, baralhos com imagens de instrumentos musicais), 
mas muito pode ser feito com os materiais e recursos já existentes de modo usual na própria 
escola (lousa, giz, cadeiras, cadernos, lápis de cor, barbante, fita crepe, papeis coloridos etc). 
O uso de instrumentos musicais e equipamentos de som de qualidade são imprescindíveis 
para o desenvolvimento das habilidades musicais em determinadas etapas e no trabalho com 
alguns conteúdos específicos. 
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3. Alguns comentários sobre o desenvolvimento 
atípico, a educação musical especial e a educação 
musical inclusiva 
Focamos neste material o ensino de música dentro de um contexto educacional pautado em 
parâmetros do desenvolvimento típico, porém sabe-se que cada vez mais encontramos no en-
sino regular crianças com algum atraso ou distúrbio do desenvolvimento, tais como deficiên-
cia intelectual, deficiência física, autismo entre várias outras condições. 

As atividades de música para tais crianças na educação infantil não devem ser completamente 
diferentes daquelas para as crianças de desenvolvimento típico. As principais diferenças re-
sidirão muito mais nas estratégias de ensino do que nos objetivos ou nos conteúdos. A partir 
de uma observação sistemática do comportamento, das habilidades e potencialidades de cada 
criança, deve-se levar em consideração as condições físicas, de linguagem e cognitivas das 
crianças para fazer as adaptações metodológicas sempre buscando modos de incluí-la no fazer 
musical em grupo com as demais crianças. 

Os limites que estas crianças porventura apresentem não devem ser considerados como obs-
táculos instransponíveis à aprendizagem musical e ao desenvolvimento global, mas sim como 
condições que devem ser observadas e cuidadas para que alternativas para a participação 
ativas sejam favorecidas. 

Considerações Finais

Algumas palavras sobre mimese e cópia...

Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998), a arte não imita objetos, ideias ou conceitos, ela 
cria algo novo porque busca uma mimese, uma “reprodução seletiva”. Isto é, a arte é uma 
representação simbólica de objetos e ideias a partir de observação e seleção de elementos 
visuais, sonoros gestuais, corporais que são capazes de transmitir o que entendemos como es-
sência do objeto, da situação, do contexto... O modo de representação é sempre uma escolha 
tanto do que será enfatizado como do que será descartado, uma interpretação e, portanto, 
envolve uma decisão. 

Quando um artista pinta uma tela de uma árvore, ele não deve fazer uma cópia da árvore e 
sim, buscar perceber que elementos daquela árvore são importantes para expressar o que ele 
deseja. Deste modo, ele selecionará se irá enfatizar as cores, as texturas, a relação entre o ta-
manho da árvore e os objetos ao se redor ou outros elementos. 
O mesmo ocorre com o fazer artístico musical: um compositor que quer apresentar a ideia de uma tem-
pestade de chuva não irá imitar a chuva como ela ocorre na natureza, mas sim selecionar os diversos 
elementos sonoros e os parâmetros de organização e combinação dos sons que melhor lhe servirão 
para expressar o vento, os raios e trovões, as sensações e vários outros aspectos da tempestade.
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PARA REFLETIR
PARA OUVIR E REFLETIR: Uma representação musical de uma 
tempestade de verão foi realizada por Antonio Vivaldi em Verão 
– 3º movimento (Presto) da Suíte “As Quatro Estações” (RV315), 
composta por volta de 1720 para violino e orquestra.  

Link 1 para vídeo no youtube: <https://www.youtube.com/
watch?v=nJTfG1MmMwQ>. Acesso em 23 maio 2015.

Link 2 para vídeo no youtube: <https://www.youtube.com/
watch?v=124NoPUBDvA>. Acesso em 23 de maio de 2015. 

Observe que os links trazem a mesma obra, mas com duas versões 
distintas. No link 1, podemos ouvir uma orquestra maior e a solista. 
No link 2, ouvimos a solista e uma orquestra menor e uma execução 
em andamento ainda mais rápido. Escute as duas versões e compare 
as sensações e as imagens que elas trazem. As duas versões lhe 
sugerem a mesma imagem ou há diferença entre elas? Qual delas 
você considera que exprime melhor (ou lhe faz imaginar melhor) 
uma tempestade? Por quê? Qual das duas versões mais lhe agrada?

As práticas com música, como pode ser observado ao longo deste material, devem estar volta-
das para o desenvolvimento da musicalidade como parte integrante do ser humano, tanto em 
seu aspecto individual como coletivo. O desenvolvimento do senso estético será alcançado ao 
longo do tempo, juntamente com o desenvolvimento da linguagem, das habilidades motoras, 
das funções cognitivas e de várias outras áreas do desenvolvimento humano. 

Apresentações musicais, se ocorrerem, precisam ser consideradas como parte do processo 
educativo, como uma mostra do que está sendo realizado em aula e de qual o nível de desen-
volvimento que as crianças alcançaram. As famílias e a comunidade escolar, em geral, apre-
ciam muito estas apresentações musicais em festas e solenidades, mas montar apresentações 
não deve ser a finalidade da aula de música, tanto quanto o objetivo da educação musical na 
educação infantil não deve estar voltado para a formação de músicos profissionais ou para 
imprimir o gosto musical por algum tipo específico de música. 

Esperamos que as informações, dicas, sugestões e reflexões apresentadas neste material pos-
sam auxiliar no fazer docente de cada um e, principalmente, estimular o prazer de fazer mú-
sica de modo ativo e reflexivo. 

Para aqueles que não puderam ler o texto da profa Maria Cristina, convidamo-os a essa leitu-
ra. O texto se encontra na aula 3, deste módulo.

https://www.youtube.com/watch?v=nJTfG1MmMwQ
https://www.youtube.com/watch?v=nJTfG1MmMwQ
https://www.youtube.com/watch?v=124NoPUBDvA
https://www.youtube.com/watch?v=124NoPUBDvA
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SAIBA MAIS
Como material complementar, indico alguns livros que podem ser 
utilizados em projetos pedagógicos específicos ou mesmo incorporados 
como material didático ao longo do ano letivo regular. A escolha foi 
difícil, pois há muitos materiais facilmente encontráveis nas livrarias 
porém não há espaço tampouco era o objetivo deste material 
didático mediacional esgotar todas as sugestões bibliográficas 
possíveis. Estas poucas sugestões a seguir se destacam pelo design 
caprichado, fundamentação pedagógica consistente, qualidade 
musical incontestável, facilidade de acesso e, principalmente, pela 
riqueza musical e pedagógica que proporcionam. 

PAREJO, E. Estorinhas para ouvir – aprendendo a escutar música.  
São Paulo: Vitale, 2007. Acompanha CD e orientações didáticas. 

Enny Parejo é um dos mais significativos nomes em relação à Educação 
Musical em São Paulo, especialmente para crianças pequenas. 
Neste livro, ela traz estórias (como prefere chamar) com sugestões 
de música para ouvir enquanto se lê. São pequenas “estórias” que 
encantam pela simplicidade e pelo potencial imaginativo que trazem.

KATER, C. Erumavez... uma pessoa que ouviamuitobem. São Paulo: 
Musa, 2011. Acompanha CD e orientações didáticas.

Carlos Kater é um reconhecido e prestigiado educador musical que, 
neste livro, apresenta divertidas e criativas propostas de trabalhar 
a percepção musical e a composição por meio do uso dos sons 
dos animas. Este material, apesar de ser mais focado em crianças 
maiores, por exemplo, das séries iniciais do ensino fundamental, 
pode ser usado com diversas faixas etárias com algumas adaptações. 

LOUREIRO, M.; TATIT, A. Brincadeiras cantadas de cá e de lá. São 
Paulo: Melhoramentos, 2013. Acompanha CD e DVD. 

LOUREIRO, M.; TATIT, A. Desafios Musicais. São Paulo: 
Melhoramentos, 2014. Acompanha CD e DVD.

Estes dois livros da educadora musical Maristela Loureiro e da 
arte-educadora Ana Tatit trazem diversas atividades musicais que 
podem ser facilmente expandidas para incorporar outras linguagens 
artísticas. Em “Brincadeiras cantadas...” são apresentadas 
brincadeiras musicais tradicionais brasileiras e estrangeiras que, 
ao lado do desenvolvimento musical, favorecem a cooperação e 
a integração, enquanto em “Desafios Musicais” são apresentados 
diversas brincadeiras com parlendas, brincadeiras ritmadas, cânones 
e canções a várias vozes, que as autoras chamaram de desafios, pela 
característica de poder sempre ir um pouco mais além... estimulando 
e motivando o fazer musical e o desenvolvimento como um todo.  
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SAIBA MAIS
CHAN, T. Dos pés à cabeça. São Paulo: Vitale, 1997. Acompanha 
CD.

CHAN, T.; CRUZ, T. Divertimentos de Corpo e Voz. São Paulo: Via 
Cultural, 2001. Acompanha CD e fita de vídeo cassete. 

Dentre os vários trabalhos de Thelma Chan, destaco “Dos pés 
à cabeça”, por apresentar canções e brincadeiras preciosas sobre 
diversas partes do corpo que podem ser utilizadas como elemento de 
trabalho para o desenvolvimento da imagem corporal em crianças 
pequenas, e “Divertimentos de corpo e voz”, em pareceria com 
Thelmo Cruz, que traz diversos exercícios/brincadeiras que podem 
ser utilizados tanto como brincadeiras musicais em si como, por 
exemplo, enquanto exercícios de preparação corporal e vocal para 
um trabalho com coro infantil.  
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Introdução
“O saber tem que vir depois do sentir. Quem não sente,  

pensa que sabe e não sabe. Procura sentir”.

Hermeto Paschoal 

VÍDEO
Neste início, recomendamos que aprecie o vídeo: Os sons de Hermeto 
- https://www.youtube.com/watch?v=6Kiie_wVYIk

Neste texto, vamos estudar e refletir a respeito da música e sua relação com as crianças peque-
nas e vice-versa. No entanto, para isso começamos a pensar no conceito de música. 

Esperamos que você, neste módulo reconheça o quanto sabe sobre música, consiga apreciar 
uma peça musical com mais segurança, consiga oferecer oportunidades para seus grupos da 
Educação Infantil de descobrirem os sons e a música com ludicidade, criatividade, e que te-
nham acesso a um repertório variado que vai além das cantigas infantis.

Inicialmente, os objetivos deste texto que enfatiza a música como uma das linguagens são:

• Ressignificar o conceito de música:

• Conceituar o que é som e suas propriedades;

• Trabalhar com a escuta musical e registro; e

• Escolher repertório ou afinando os ouvidos.

O Brasil é conhecido mundialmente por suas produções musicais, principalmente pela riqueza 
das melodias e letras de música brilhantemente escritas por poetas musicais, representados 
por Chico Buarque, Milton Nascimento, Vinícius de Morais, Tom Jobim, entre muitos outros. 
Rico também em instrumentistas como Hermeto Paschoal, Egberto Gismont, Naná Vasconce-
los, entre outros.

Abaixo, acesse o link com a apresentação de um grupo de Chorinho chamado Choro de Mesa, 
onde executam um dos gêneros mais importantes da música popular brasileira. Diabinho 
Maluco é de autoria de Jacob do Bandolin, compositor carioca falecido em 1969. Convido-os 
então a ouvirem e comentarem! Importante: Façam este exercício com os olhos fechados para 
que a escuta seja privilegiada.

https://www.youtube.com/watch?v=m0dZmFBdtTY – Choro de Mesa

https://www.youtube.com/watch?v=WTj8sTb-9Ys – Diabinho maluco – grupo Japonês

https://www.youtube.com/watch?v=6Kiie_wVYIk
https://www.youtube.com/watch?v=m0dZmFBdtTY
https://www.youtube.com/watch?v=WTj8sTb-9Ys
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SAIBA MAIS
Para saber mais sobre o compositor Jacob do Bandolin acesse:

http://jacobdobandolim.com.br/biografia.html

O universo musical brasileiro é composto de muitos ritmos regionais, como maracatu, frevo, 
jongo, samba, samba de roda, bossa-nova, valsas brasileiras, entre tantos outros sem absoluta-
mente deixar de mencionar o repertório dos grandes compositores como Villa-Lobos.

1. Conceito de música (O que é música para você?)

Para começo de conversa, a pergunta que não quer calar é: O que é música para você?

A pessoa leiga, aquela que nunca teve a oportunidade de refletir sobre este tema, muitas vezes 
sente dificuldade em responder a esta pergunta, mesmo que tenha sido sob o ponto de vista 
pessoal. Por outro lado, quando durante uma oficina de formação perguntamos “você ouve 
música?”, grande parte das pessoas responde que sim e que não fazem nada sem estar com o 
som ligado.  

Os objetivos da primeira parte do texto são trabalhar: 

• Conceito de música e suas propriedades;

• A escuta; e

• Estudar repertórios. 

Vocês terão a oportunidade de refletir a respeito do conceito de música.

Mas então, o que é música? Já que nos encontramos num país considerado musicalmente rico, 
teoricamente é fácil responder a esta questão. Será? O que é música? Para quê música?

Essa primeira parte de nosso texto propõe essas perguntas como motivação inicial e se volta 
para a compreensão da matéria prima da música que é o som e a importância da escuta mu-
sical. Serão conteúdos desenvolvidos: propriedades do som, conceito de escuta, conceito de 
som e ruído, trabalho com sons que vão além das partituras tradicionais e repertório musical. 

A música, aqui, será tratada como uma área de conhecimento integrando o currículo formal 
das escolas e das creches, contribuindo na formação integral do ser humano. De acordo com 
a opinião de Brito (2007, p. 9): 

http://jacobdobandolim.com.br/biografia.html
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Muitas vezes usa-se a música, mas não se explora o potencial que ela tem enquan-
to área do conhecimento: ela não é trabalhada em si. Ela, na verdade, pode ser 
um meio para fins mais amplos, mais globais e profundos [...] na verdade [...] 
o objetivo maior é a formação do ser humano, questão que sempre estará sendo 
trabalhada.

Dessa maneira, a área aborda os conteúdos musicais de forma lúdica e abrangente, trabalhan-
do elementos fundamentais para a alfabetização verbal e musical. A música é uma lingua-
gem e deve ser desenvolvida sem perder de vista o que isto representa: uma forma de 
expressão com um código específico para seu significado.

Muitos músicos dedicaram seus estudos à pedagogia musical criando vários métodos, que são, 
na verdade, formas de organizar as ideias musicais de diferentes modos. Em geral, considera-
ram o folclore de seu país, a cultura e a filosofia de vida, englobando aspectos existenciais e 
universais do desenvolvimento da criança, podendo haver correspondência para outros cantos 
do mundo, como o Brasil, que ainda não possui um método específico.

Dentre estes educadores, temos alguns que se destacam em escolas de música no Brasil: Ko-
dály, Dalcroze e Orff. 

SAIBA MAIS
Para conhecer mais sobre esses educadores, recomendamos os sites: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Kod%C3%A1ly

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jaques-Dalcroze

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff

Toda área de conhecimento precisa estar inserida num contexto para uma melhor visão e uma 
melhor compreensão de seus significados e de seus procedimentos.

Sob o ponto de vista da educação, não se pode deixar de pesquisar a história da música, pois, 
ao mesmo tempo em que se obtêm os processos e as modificações de sua concepção, também, 
subliminarmente, acompanha-se o conceito de infância, de criança e de educação.

Não podemos deixar de falar, mesmo que bem rapidamente a respeito da história da música 
na escola brasileira, que até meados do século passado, fazia parte do currículo escolar desde 
a educação infantil. Muito embora tenha sido tratada como algo cívico, com a execução dos 
hinos, festejo de datas cívicas com o canto das crianças, bandinhas rítmicas, tratava-se de 
uma educação seletiva por atender  apenas crianças afinadas, “que tinham jeito para música” 
e elitistas, pois não atendia a todas as escolas de educação infantil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Kod%C3%A1ly
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jaques-Dalcroze
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Orff
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Na rede municipal de São Paulo, por exemplo, existia em algumas unidades de Educação In-
fantil, as Educadoras Musicais que realizavam um trabalho bonito, mas apenas com algumas 
crianças destas escolas e geralmente unidades bem localizadas, mais centrais, ou locais de 
melhor acesso. Nos anos 1980, a política da educação mudou, objetivando dar oportunidades 
iguais para todos, o que foi muito bom, porém, não havia profissionais da música para aten-
der a todas as unidades e os professores das salas não estavam preparados para isso. Assim, 
aconteceu o silêncio nas escolas, ficando a música a cargo da mídia e de alguns professores 
que, mesmo assim, teimavam em cantar e fazer rodas com as crianças. 

Este quadro ainda perdura em muitas regiões brasileiras. A LDB atual colocou a música e as 
artes em geral em seu devido lugar, como linguagem a ser trabalhada por todos e para todos, 
nas escolas e desde as creches. Oficialmente, temos os Referenciais Curriculares da Educação 
Infantil (1998), que contribuem para as unidades da educação infantil se planejarem para 
levar a música a suas salas, mesmo com professores não especialistas.

IMPORTANTE
Importante: (re)leia o  volume 3 do Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil para relembrarmos como a música se 
apresenta em práticas correntes, páginas 45 a 84, dessa modalidade. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf

1.2 A música e as propriedades do som (Vamos brincar com os sons?)
Vamos então começar falando sobre a matéria prima da música que é o som. 

Vivemos num mundo sonoro. Os sons são manifestações em diferentes circunstâncias. Por 
exemplo, sons dos pássaros, automóveis, máquinas, objetos como panelas, cadeiras que se 
arrastam, instrumentos musicais de toda ordem, entre muitas e infindáveis oportunidades. 
Afinal, o som está em todo lugar!

Som é o ar em movimento, vibração. Para que você possa compreender melhor, pegue uma 
folha de papel qualquer, segure em uma das pontas e chacoalhe o papel. Imediatamente será 
emitido um som, de acordo com a força do braço que movimenta o papel. Assim, temos um 
fenômeno da física: objeto, ar, movimento e força. 

Este é o princípio da música: emissão de sons, movimentos e características que fazem com 
que ele apareça. Como assim? Embora os sons possuam várias propriedades, falaremos aqui 
das quatro mais importantes, segundo Jeandot (2002): intensidade, altura, duração e timbre. 

Antes de salientar as propriedades dos sons, ressaltamos que um não é igual ao outro, pois eles 
são produzidos pela vibração do objeto no ar, dependendo do tipo de objeto e da forma como 
é acionado, podendo o som sair mais forte ou mais fraco, mais longo ou mais curto, mais agu-
do ou mais grave. Ao realizar pesquisas com os diferentes sons, percebemos esta diversidade 
quando comparamos um ao outro, como quando ouvidos individualmente. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
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Veja um exemplo: assim como um pintor utiliza vários tubos de cores e pincéis de diversos 
tamanhos para criar a sua arte, os recursos de um compositor são o comprimento dos sons, 
suas variações de altura, de intensidade e o timbre dos instrumentos.

Os sons possuem propriedades/características. As principais são:

Altura
Os sons, de modo geral, variam entre graves, médios e agudos. Pensando em um teclado con-
vencional de piano, cada tecla representa uma altura determinada do som. A altura é então a 
movimentação dos sons que formam as melodias musicais. 

A altura é a diferença de frequência entre um som e outro, ou de um som em relação a outro. 
Essas diferenças é que identificam as notas musicais nas músicas, como nas diferenças entre 
as vozes em uma simples conversa entre duas pessoas, como nos instrumentos musicais. As 
frequências mais baixas denominamos sons graves, e as mais altas, sons agudos. Além disso, 
enquanto na duração pensamos no sentido horizontal, agora iremos direcioná-lo para o senti-
do vertical. A altura nos dá a posição do som, o caminho espacial desde o grave até o agudo, 
passando pelo médio.

Em acústica, a ciência do som, para se produzir um som audível, as vibrações de um corpo 
sólido devem ser rápidas. Nossos ouvidos podem perceber sons de 20 a 20.000 vibrações por 
segundo, o qual denominado de frequência. O grau de elevação ou profundidade de um som 
chama-se altura. Observe que a gama de sons emitida pelos pássaros, sem dúvida, é bastante 
superior à voz humana.

Por meio dessas variações de altura combinadas com o ritmo, temos a melodia, sobre a qual 
se constroem as canções. É por intermédio delas que conheceremos o folclore, as crenças, as 
lendas e os mitos.

IMPORTANTE
É muito comum as pessoas associarem o volume do rádio com a 
propriedade altura. Não confundam altura com volume! Este faz 
parte de outra propriedade do som.

Duração: Os sons duram um tempo soando aos nossos ouvidos. Alguns são sons curtos, outros 
médios e outros ainda longos. Experimente tocar um instrumento qualquer e escute o tipo de 
som que consegue emitir e o tempo que ele dura.

Os diferentes tempos dos sons e dos silêncios compõem o ritmo da música, fazendo com que 
o samba, a valsa ou o rock, por exemplo, tenham, cada um, o seu ritmo.
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 Você já levou as crianças de sua turma para escutarem os sons da sua unidade escolar? Será 
que são todos iguais? Essa é uma experiência interessante!

Intensidade
Esta propriedade indica a força que um som tem. Os sons podem ser emitidos com maior ou 
menor potência; os sons podem ser fracos, médios ou fortes. São medidos pela quantidade 
de decibéis que eles atingem. E os decibéis dão volume ao som. O volume alto contém mais 
decibéis que o baixo. Tente perceber esta diferença. 

IMPORTANTE
Fique atento:

Essa propriedade tem um lugar muito significativo para a saúde do 
ser humano, pois, quando se exagera no volume dos sons, pode-se 
provocar a surdez ou outro tipo de dano ao aparelho auditivo. Nosso 
ouvido suporta até 80 decibéis. A partir daí, ele pode comprometer 
o sistema auditivo. 

PARA REFLETIR
Você sabia?

Que com o advento dos fones de ouvidos, muitos jovens estão 
perdendo a audição precocemente? Os fones de ouvido ficam muito 
próximos do aparelho auditivo. O tímpano é uma película muito 
sensível (a caixa de som) em nos ouvidos. Ela pode estourar com 
som muito forte.

Timbre
Todo som tem identidade. De maneira geral, identificamos os sons dos diferentes instrumen-
tos musicais, como também os sons do dia a dia: batidas de portas, motores de veículos, os 
passos das pessoas que você conhece. 

Experimente identificar uma pessoa que está entrando em casa pelos sons. Garanto que, ape-
sar de ser a mesma porta, os resultados sonoros serão diferentes. O timbre é a característica do 
som que o identifica, é o que dá nome aos sons, em outras palavras, é o que define se é o som 
do vento, do violino, da porta batendo, da flauta ou do andar de alguém da família chegando, 
e assim por adiante. 
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Qualquer objeto capaz de produzir vibrações pode ser transformado em um instrumento. 
Pode-se bater com um pau em um tronco de árvore vazio, ou soprar em uma cana de bambu 
oca, criando-se uma variedade grande de sons, chamados timbres. Esse conceito está ligado 
à fonte sonora, ou seja, como o som é produzido. Isso se refere a diferentes objetos sonoros, 
a instrumentos musicais, bem como à qualidade do som que um instrumentista é capaz de 
produzir no seu instrumento. Frequentemente chamada de sonoridade, a qualidade sonora é 
o alvo principal de um instrumentista, o que o diferencia artisticamente.

PARA REFLETIR
Você sabia?

Que os instrumentos musicais possuem uma identificação sonora 
individual? Os músicos possuem seus instrumentos que são 
identificados pelo timbre adquirido pela afinação dos mesmos. 
Assim, nem todos os violões são iguais. 

As melodias tradicionais nada mais são que a combinação dos sons e suas propriedades de 
forma equilibrada.  Ao cantarolar uma música, você está fazendo uso de todo este complexo, 
utilizando as diferentes alturas, timbres, intensidade e as durações. 

Cabe ressaltar que, quanto mais explorar as propriedades dos sons, mais rica será a peça musical. 

PARA REFLETIR
Para pensar: Tendo como referência as reflexões anteriores, quais 
seriam as peças musicais mais bem trabalhadas que conhecem?

Intensidade 
A intensidade está ligada à força dos sons, os quais podem ser muito forte, forte ou fraco. A 
força é registrada em decibéis, que são registrados por meio do volume. 

Além disso, como na água, no ar também se produzem ondas que partem do ponto de uma 
manifestação sonora, em movimentos concêntricos, que chegam aos nossos ouvidos e, atra-
vés dele, ao cérebro. Exemplificando: ao tocar um sino, pode-se perceber, com o contato de 
sua superfície, a vibração que ele produz. A distância entre os extremos do balanço de uma 
superfície que se move, desde sua posição de repouso, chama-se amplitude da vibração. As-
sim, quanto maior é a energia gasta para produzir a vibração, tanto maior será a amplitude, e 
quanto maior a amplitude, tanto mais forte será o som. 

Ao pesquisar os sons do nosso cotidiano, observamos as diferentes intensidades e discutimos 
sobre como a intensidade demasiadamente forte de motores, eletrodomésticos e outras máqui-
nas do mundo moderno trazem a poluição sonora. 
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Todos os sons têm as propriedades apresentadas anteriormente, mais ou menos acentuadas. 
Essas características acontecem ao mesmo tempo. Quando se ouve um som, o resultado dele 
vem em uma determinada altura, com certa força, dura um determinado tempo e é identificado 
como algo conhecido ou não. Portanto, ao se escutar um som, escuta-se um evento completo. 

Como introdução da segunda parte deste texto, deixamos uma pergunta: você tem ouvido 
para quê?

2. O que é escuta? (fenômeno físico ou intelectual?) 
Afinal, qual é o caminho ou caminhos dos sons?
Estudaremos agora, a importância da escuta musical para a realização de um bom trabalho 
com crianças, e as influências desta no desenvolvimento integral do ser humano. Vamos lá?

São nossos objetivos dessa segunda parte do texto:

• Entender o que é escutar música;

• Refletir sobre a escuta da música e da vida;

• Preparar para discutir repertório.

2.1 Escuta

Abre-te! Abre-te, ouvido, para os sons do mundo, abre-te ouvido, para os sons 
existentes, desaparecidos, imaginados, pensados, sonhados, fruídos! Abre-te para 
os sons originais, da criação do mundo, do início de todas as eras... Para os sons 
rituais, para os sons míticos, místicos, mágicos. Encantados... Para os sons de 
hoje e de amanhã. Para os sons da terra, do ar e da água... Para os sons cósmicos, 
microcósmicos, macrocósmicos... Mas abre-te também para os sons de aqui e de 
agora, para os sons do cotidiano, da cidade, dos campos, das máquinas, dos ani-
mais, do corpo, da voz... Abre-te, ouvido, para os sons da vida... (FONTERRADA, 
1991, p. 10).

Um aspecto da música que tem importância fundamental para todas as pessoas no dia a dia, 
na sua vida como cidadão comum é a escuta. Ouvir é uma atitude dinâmica que implica estar 
disposto a isto. Não se trata apenas de contemplação, de espera, de silêncio, mas de pré-dis-
posição para fazer isso sem valores de julgamento, com compreensão do contexto daquilo que 
está sendo escutado.
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A escuta é parte integrante da identidade da pessoa, uma vez que cada um identifica, por meio 
dela, os sons do ambiente onde vive ou trabalha, bem como do trajeto que percorre no coti-
diano. Para ilustrar essa situação, basta atentar-se ao fato de que, geralmente, identificamos 
as vozes e os sons das pessoas com as quais convivemos, bem como dos objetos e sons que nos 
pertencem, e assim, também, ocorre com as músicas que escolhemos. 

O escritor e pesquisador Mario de Andrade (1995) disse que uma boa escuta deve acontecer 
sem preconceitos, isto é, ouvir para se tomar posição, ouvir criticamente, ouvir para não en-
surdecer.

O aprendizado da música traz a possibilidade de exercitar a escuta e de colocar a criança 
diante não somente de um patrimônio cultural musical, como também da grande gama de 
sons com que ele convive.

Como professor ou professora, o que podemos fazer para que estas crianças pequenas possam 
ampliar suas identidades sonoras? Por que as crianças estão sempre fazendo barulho? 

Nos Centros de Educação Infantil, os bebês batem as colheres nos pratos, jogam objetos no 
chão, arrastam cadeiras... O que será que estão fazendo? Para muitos educadores, estas ati-
tudes de não escuta, significam barulho, irritação, ruído. Já para aqueles que compreendem 
a curiosidade da infância, são sons pesquisados desde os objetos mais simples do dia a dia. 
Vocês já viram crianças fazendo “barulhos” de cara feia? 

São muitas as experiências de escuta das crianças pequenas: escuta de objetos que elas pra-
ticam intuitivamente desde bebês, quando experimentam os sons do próprio corpo, como a 
voz, os objetos, brinquedos sonoros que em muitas oportunidades enfeitam seus berços e com 
o passar do tempo ampliam seus conhecimentos e pesquisas. 

É claro que a escuta de um repertório vasto também enriquece e organiza a maneira que os 
sons são absorvidos. Assim, toda oportunidade de escuta é importante. 

2.2 Sons, ruídos e silêncios 
Como citado anteriormente, vive-se em meio a uma verdadeira sinfonia de sons. Estes, do 
ponto de vista da história do mundo, sofreram influências histórico-culturais em todo o seu 
percurso.

Ao abordar essa questão, é imprescindível citar o músico canadense Murray Schafer que, na 
década de 1970, iniciou um projeto na Universidade de Vancouver que estimulava as pessoas 
a ouvirem melhor, para que tivessem uma qualidade sonora mais adequada no seu cotidiano.

Ao estudar o ambiente, reconhecendo suas qualidades e seus defeitos, Schafer criou o neolo-
gismo “paisagem sonora”, que envolve todos os sons, ruídos e silêncios de um determinado 
ambiente em um determinado tempo.
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O compositor e professor canadense, Schafer, em seu livro Afinação do Mundo (2001), apre-
senta a escuta do ambiente acústico de maneira sistemática por intermédio dos estudos que 
fez sobre a paisagem sonora em sua dinamicidade através dos tempos, das invenções tecnoló-
gicas e do afastamento que vai dominando o ser humano da qualidade sonora, dos sons natu-
rais. Os silêncios, apesar de serem necessários e presentes em muitos momentos, deixaram de 
ser, por influência das tecnologias e da urbanização, a ausência total de sons, tornando-se a 
ausência relativa de sons em determinada situação.

NA PRÁTICA
Para ilustrar estas reflexões sobre o silêncio relativo, realize o 
seguinte exercício:

Faça um círculo com seus colegas, relaxe com algumas respirações e 
combine com eles que passará por todos uma folha de papel, de mão 
em mão, em absoluto silêncio. Ao finalizar, pergunte se ouviram 
algum barulho. Conversem sobre o significado do silêncio hoje. E na 
música, será que conseguimos identificar o silêncio? Na música o 
silêncio chama-se pausa.

A brincadeira cantada “Tumba lá catumba” é recheada de silêncios 
e ritmos. Segue uma versão dessa brincadeira pelo Palavra Cantada: 
https://www.youtube.com/watch?v=bGQYA-z0E2g 

Outro aspecto a ser destacado é o ruído. Em cursos tradicionais de música, os ruídos são os 
sons desagradáveis aos ouvidos. Para Schafer (2001, p. 132), são “sons que aprendemos a 
ignorar”, a poluição sonora é combatida na medida em que se diminui o ruído. Esses sons ex-
ternos podem ser uma das categorias dos ruídos, os quais são definidos de diversas maneiras, 
a saber:

• Sons desorganizados desagradáveis aos ouvidos.

• Gênero musical que não pertence à preferência do ouvinte.

• Um som inesperado, surpresa em um ambiente.

• Sons externos fortes que interferem no ambiente interno.

Sons com os silêncios e ruídos constituem o que Schafer denominou “paisagem sonora”, que é 
construída ao longo da vida e que assume um significado subjetivo para o ouvinte. Vale dizer 
que os ruídos, os silêncios e os sons em suas diversas manifestações, podem ser para alguns 
ruídos, para outros, melodias, e, para outros ainda, silêncios.    

Essa é uma etapa do que chamamos de ressignificação do aprendizado de música: considerar 
todo o conjunto sonoro (seja ele a paisagem sonora ou o repertório musical) como ponto de 
partida para a iniciação musical.

https://www.youtube.com/watch?v=bGQYA-z0E2g
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2.3 Repertório
Ao escutar diferentes sons e músicas, muitas vezes, vamos nos apropriando desses sons, perce-
bendo seus detalhes, de forma a identificá-los em qualquer situação. Assim, essas experiências 
de escuta contribuem para a ampliação do nosso universo sonoro e, consequentemente, para 
a paisagem sonora que se constrói durante a nossa existência. 

Cada pessoa tem um repertório sonoro acumulado, memorizado, que o acompanha durante 
toda a vida. Quem, depois de adulto, ao ouvir um determinado som não se lembra de situações 
vividas, por exemplo, na infância? Quantas vezes nos deparamos com músicas que fizeram 
parte da nossa história e somos remetidos ao passado, revivendo fatos, recordando melodias 
conhecidas e revendo as imagens desses momentos?  

Essas explorações e descobertas sonoras acontecem automaticamente durante o passar do tem-
po, tornando-se despercebidas e deixando de receber a atenção merecida no cotidiano de todos.  

É importante destacar que esses sons e músicas formam o repertório de cada um de nós e estão 
associados a outras linguagens que são desenvolvidas pelas pessoas no decorrer de suas vidas. 
Com base nesse banco de dados construído por todas as experiências de vida do indivíduo, 
fazem-se as escolhas de repertório musical, ou seja, o que se denomina “gosto musical”. Ele 
está ligado ao que é familiar ao ouvido, e o que ele rejeitará, dizendo que não gosta, será o que 
soa estranho ao ouvido. Daí a importância da amplitude do repertório musical.

Para a psicóloga e articulista do Jornal Folha de São Paulo, Rosely Sayão (2003, p. 207):

Temos ou não a capacidade de influenciar decisivamente os gostos e os interes-
ses dos mais novos? Claro que temos. É preciso assumir que a educação abrange 
também o cultivo pelo gosto mais sofisticado das mais variadas manifestações 
artísticas e culturais, a apreciação estética e o desenvolvimento da sensibilidade 
em concordância com os valores da civilização.

Já para a autora Pires (2006, p. 67), 

[...] o conceito de música tem se ampliado nos últimos tempos, pois as descober-
tas e tecnologias recentes foram incorporadas às peças musicais atuais, de forma 
que a música não se restringe ao repertório tradicional executado nas salas de 
concerto ou espaços de shows com instrumentos convencionais.
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Como se sabe, todos somos cidadãos socialmente e historicamente construídos. Nascemos em 
um núcleo familiar de cultura própria dentro de um universo cultural vasto. Hábitos familia-
res e culturas produzidas pelas famílias são transmitidos às crianças desde o nascimento. 

Schafer (2001, p.122) coloca a seguinte questão: “a paisagem sonora mundial é uma compo-
sição indeterminada, sobre a qual não temos controle, ou seremos nós, seus compositores e 
executantes, encarregados de dar-lhe forma e beleza?” Para isto, precisamos ouvir cuidadosa-
mente cada um deles, escolher e compor.

Como foi citado anteriormente, o que uma pessoa reconhece como familiar auditivamente é o 
que determinará o seu “gosto” musical. Por outro lado, ela já está submersa em uma sonorida-
de, que Schafer denomina de paisagem sonora, composta por timbres contemporâneos, sons 
eletrônicos, misturas de timbres acústicos urbanos. Seu “banco de dados sonoro” é colorido e 
rico em timbres.

O compositor francês e estudioso da pequena infância, Françoise Dellalande, a professora e 
pesquisadora brasileira, professora do Departamento de Música da USP, Teca Alencar de Brito 
e Cristina Pires, mestre em educação pela UNICAMP, entre outros estudiosos do tema compro-
vam, em seus trabalhos, que a qualidade do repertório musical do adulto e da criança resulta-
rá nos desdobramentos de qualidade da paisagem sonora da infância. Como assim? Vejamos.

De modo geral, a música apresentada para as crianças são avaliadas, segundo os educadores 
e pais, como as pertencentes ao repertório de músicas infantis, pois avaliam que música é 
poesia, ou seja, música é aquela que possui uma letra a ser cantada. Muitas vezes, ignora-se a 
música puramente instrumental e o arranjo musical, valorizando-se somente a linha melódi-
ca da música. Para uma escuta ativa, é preciso reconhecer os instrumentos que participam e 
como eles dialogam durante a música.

Quando observamos com cuidado, percebemos que com a grande reserva de músicas que pos-
sui este país daria para as crianças se formarem excelentes ouvintes.  

Hoje, as crianças contam com o grande apelo da mídia e do adulto que, dependendo de sua 
preferência musical, apresenta para as crianças um acervo, muitas vezes pobre, porque, por 
falta de pesquisas, permanece com poucas possibilidades de gêneros e formas musicais. Fora 
esse fator, nas instituições educativas, a música é entendida e ricamente trabalhada apenas 
para cumprir o calendário escolar ou para organizar a rotina da criança: música da entrada, 
música do lanche, música da saída do parque, música para a mãe, para o índio, mas não mú-
sica pela linguagem, instrumento, riqueza, expressão etc. 

A prof. Leda Albuquerque Maffiolette diz: “Se o seu filho está na creche, prepare-se, ele vai 
cantar o mínimo de cento e oitenta vezes durante o ano, uma canção parecida com esta: 

Meu lanchinho, meu lanchinho

Vou comer, vou comer,

Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho

E crescer! E crescer!” (CRAUDY; KAERCHER, 2001, p.125)
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Que tal dar a oportunidade às crianças de ouvir as músicas, além das cantigas tradicionais 
infantis, as indígenas, os clássicos, as de diferentes ritmos e arranjos. E os arranjos? Muitas 
músicas são apresentadas de diferentes maneiras.

SAIBA MAIS
Arranjo em música é a maneira que o maestro ou arranjador 
escreve para tocar uma determinada música. No arranjo, a melodia 
permanece a mesma, mas os instrumentos e até mesmo o ritmo 
podem ser alterados, o que só enriquece a música.

Um bom exemplo para os professores é a linda música de Villa-Lobos, conhecida como Trem 
Caipira que pode ser ouvida na interpretação da Orquestra Filarmônica da Inglaterra. Também 
pode ser ouvida com a interpretação de Egberto Gismont e cantada por Maria Betânia, com 
versos de Ferreira Gullar. Quais as semelhanças entre estes arranjos? Os instrumentos utilizados 
nos arranjos são os mesmos? Qual a diferença entre ouvir uma melodia e ela mesma cantada? 

No universo da música infantil, podemos contar com vários arranjos para as peças de crianças. 
Por que não apresentá-las? 

No CD “músicas daqui e ritmos do mundo” podemos encontrar arranjos extraordinários para 
músicas tradicionais do universo da infância e do folclore brasileiro. Chama a atenção neste 
trabalho a música Peixe vivo, apresentada como uma ária de Ópera: https://www.youtube.
com/watch?v=5U74GG72Hr8

Peixe vivo

Como pode um peixe vivo

Viver fora da água fria

Como pode um peixe vivo

Viver fora da água fria

Como poderei viver? (bis)

Sem a sua, sem a sua, 

Sem a sua companhia.

(repete)

https://www.youtube.com/watch?v=5U74GG72Hr8
https://www.youtube.com/watch?v=5U74GG72Hr8
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Muito bem, agora para organizar nossos estudos, apresentamos:

• O que é música – ressignificação do conceito

• Propriedades do Som

• A escuta musical

• O repertório musical

Todos estes itens de estudo são imprescindíveis neste momento para o professor que está des-
cobrindo seus conhecimentos sobre a música. 

As crianças, em suas diferentes idades, são grandes cientistas dos sons, ou seja, estão sempre 
pesquisando novas sonoridades, desde as inéditas por elas inventadas, quanto aquelas que for-
mam suas paisagens sonoras. Fora isso, escutam diferentes músicas tanto instrumentais como 
as cantadas, as cirandas, as rodas, os cocos, o folclore em geral, que formam o acervo cultural 
das meninas e dos meninos, além daqueles que ouvem em suas casas, junto aos familiares, o 
que é bastante variado também. 

Lembramos que as crianças pequenas também executam as peças musicais com o próprio 
corpo, com a ajuda de instrumentos que, segundo Dellalande, são o prolongamento do corpo 
e provocam um movimento importante corporal, ou ainda ao cantarem, ocasião em que efeti-
vamente usam o próprio corpo, numa dança natural. 

A escuta é uma atividade que se aprende ouvindo, assim como falar se aprende falando, mes-
mo que sejam onomatopeias, entre outros exercícios. Ouvir se aprende dando a oportunidade 
do outro se manifestar, ou motivando a criança, chamando a atenção dela para aspectos inte-
ressantes da música, para que ela a escute.

Para a realização deste tipo de escuta, o professor ou professora tem que dedicar um tempo para 
o planejamento da escuta, primeiro passando pela experiência, ouvindo várias vezes a mesma 
peça musical e selecionando aspectos interessantes da melodia, dos instrumentos ou algum 
momento em que uma propriedade do som proporcione uma sequência agradável aos ouvidos. 

A escuta musical é um momento fundamental, quando se fala ou se trabalha com a música. 
Ela é ativa, deve ser variada e de diferentes fontes.

O que se deve ouvir? Músicas instrumentais, de diferentes gêneros, canções, objetos, sons da 
natureza, sons dos ambientes que se frequenta. 

Junto com a escuta está a produção sonora, o uso de instrumentos tanto corporais, quanto de 
objetos do cotidiano ou instrumentos tradicionais.

Para tanto, não podemos esquecer a importância do corpo tanto para emitir sons, como tam-
bém para servir de apoio para o instrumentista.
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François Delalande diz, em seu livro La musica è um gioco da bambini (2004), que o instru-
mento é o prolongamento do corpo. Destaco que a criança ouve com o corpo em movimento, 
dançando ou marcando ritmos, cantando ou pulando. 

SAIBA MAIS
FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. Diálogo interáreas: o papel 
da educação musical na atualidade. Revista da Abem, n. 18, p. 27-33 
outubro de 2007. Disponível em: http://www.abemeducacaomusical.
org.br/Masters/revista18/revista18_artigo4.pdf

Acesso em 08 de julho de 2015.

Nesse artigo, apresenta-se uma revisão histórica da educação 
musical nos últimos cinquenta anos. Especificamente em relação 
às necessidades atuais, sugere-se que exista diálogo com outros 
campos, para além dos muros das escolas de música e participação 
em projetos culturais e sociais.

Conhecendo o Instituto C&A. http://www.institutocea.org.br/

Vale navegar por esse link para conhecer ações desse instituto, 
sobretudo o projeto Para lá para cá que objetiva contribuir para 
a melhoria da qualidade do atendimento às crianças na educação 
infantil, com vistas ao seu desenvolvimento integral. Nele, 
recomendamos a leitura do caderno Assim se faz música: http://
paralapraca.org.br/images/Site/PDF/caderno_experiencias/
Caderno_experiencias_assim_se_faz_musica_2013.pdf

BRITO, Teca Alencar. Música na Educação Infantil: propostas para 
a formação integral da criança. São Paulo: Peirópolis, 2003.

https://books.google.com.br/books?id=dQUI4OQfk8YC&lpg=PP
1&pg=PP1&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false

Nesse link, é possível ler alguns trechos do livro do referido livro, 
uma importante obra sobre música na educação infantil. 

http://www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/revista18/revista18_artigo4.pdf
http://www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/revista18/revista18_artigo4.pdf
http://www.institutocea.org.br/
http://paralapraca.org.br/images/Site/PDF/caderno_experiencias/Caderno_experiencias_assim_se_faz_musica_2013.pdf
http://paralapraca.org.br/images/Site/PDF/caderno_experiencias/Caderno_experiencias_assim_se_faz_musica_2013.pdf
http://paralapraca.org.br/images/Site/PDF/caderno_experiencias/Caderno_experiencias_assim_se_faz_musica_2013.pdf
https://books.google.com.br/books?id=dQUI4OQfk8YC&lpg=PP1&pg=PP1&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false
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Sugestões de atividades para que você desenvolva 
durante o curso ou em outro momento da sua trajetória.

ATIVIDADE: Passeio Sonoro (Crianças de 5 anos)
Objetivos: 
Ouvir e perceber as diferenças sonoras;
Brincar com os parâmetros dos sons

Descrição: convide as crianças a passearem pela escola e ao ouvirem o comando da professora 
através da palavra “ESTÁTUA!” todas devem parar para ouvir os sons e, então, elaborar desenhos 
representativos para cada som, bem como que mostrem corporalmente o som. Por exemplo, é um 
pássaro, pode voar; é um objeto caindo, todos podem se movimentar corporalmente para baixo etc. 
Converse com as crianças e ouça o que elas têm a dizer a respeito de suas descobertas. Comente 
sobre os sons mais longos, mais curtos, mais fortes e mais fracos.  Veja se identificaram os timbres 
dos sons nomeando. 
Após essa experiência, elabore um relato sobre o que as crianças descobriram no passeio que 
fizeram. Uma dica: para o registro dos movimentos corporais, vocês podem elaborar pequenos 
vídeos e tirar fotos, sendo que essas podem ser incluídas em seus relatos

ATIVIDADE: Explorando os Cotidiáfonos (crianças de todas as idades)
Objetivos:
Explorar diferentes tipos de sons;
Brincar de orquestra;
Identificar os parâmetros dos sons

Descrição: os cotidiáfonos são os objetos do cotidiano que se transformam em instrumentos, a 
partir do momento em que se dão estes significados para eles. Para as crianças, eles se mostram 
como brinquedos sonoros. Então, distribua no espaço, vários objetos do cotidiano para que as 
crianças possam escolher e tocar. Você pode deixá-los explorando bastante os brinquedos e 
depois ensaie uma canção infantil para que elas acompanhem com os instrumentos. Pode 
também combinar uma regência e tocar os instrumentos como uma pequena orquestra. É impor-
tante que você faça o registro desta atividade e reflita a respeito dos valores musicais descobertos 
pelas crianças. 
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ATIVIDADE: Escuta ativa
Objetivos:
Identificar as diferenças entre as peças musicais;
Reconhecer timbres dos instrumentos;
Conversar sobre música.

Descrição: escolha uma peça musical com dois arranjos diferentes. Estude estas peças, ouvindo 
mais de uma vez cada uma delas e destaque as diferenças e semelhanças entre as mesmas. 
Convide as crianças para ouvir e comentar sobre o que ouvir. É importante que o(a) professor(a) 
motive as crianças para a escuta, chamando a atenção delas para algum detalhe que pode ser um 
instrumento diferente, a própria melodia ou o próprio arranjo musical. 
Num outro momento, convide as crianças para ouvir a mesma música com outro arranjo ou 
andamento e verifique se percebem as diferenças entre eles. Aqui também sugerimos que você 
faça um registro reflexivo sobre a experiência. 





MÓDULO 5
AÇOES PEDAGÓGICAS E
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS



Introdução
Para esse módulo, estão previstas 30 horas de atividades, a serem realizadas ao longo de 
quatro semanas, sendo 9 horas presenciais e 21 horas a distância, tendo-se como atividades: 

• Estudo integrado das artes;

• Elaboração de um plano de Ação Pedagógica (Ap) e avaliação do desenvolvimento da 
Ação com as crianças;

• Realização de uma comunicação oral acerca da experiência de desenvolvimento da Ap; e

• Elaboração de um resumo acerca da Ação Pedagógica que resultará numa publicação.

O roteiro a seguir ajudará na elaboração de uma ação pedagógica com uma turma de Educa-
ção Infantil. Esta ação pedagógica deve ter as artes como ação: artes visuais, corpo em movi-
mento e música, integrada e permeada pelas múltiplas linguagens, e propostas a partir de um 
tema gerador inspirado em materiais selecionados por você.

Procure pensar em uma ação pedagógica completa, isto é, que tenha um início motivador que 
“aqueça” as crianças (como uma história, uma música, uma brincadeira); a seguir, algo com 
um desenvolvimento interessante, em que você e as crianças interajam entre si, usando algum 
material, por exemplo; e, por fim, finalize com um produto que deverá ser socializado (aqui 
você poderá pensar nas recomendações da Prof. Fafi, feitas na videoaula do módulo II e de 
demais professores dos módulos seguintes). 

Você pode fotografar a escola, a turma, as atividades, enfim, cada um dos itens do roteiro 
poderá ser ilustrado, dando mais vida à sua ação!  No entanto, lembre-se de que fotos com 
crianças devem ser previamente autorizadas por seus responsáveis. 

Você é quem vai definir qual atividade irá propor e o tempo de duração. Recomendamos que, 
se possível, sua ação pedagógica seja feita em mais de um dia e, a cada dia, no mínimo, du-
rante uma hora. 

Seu leitor não conhece você, não sabe em que escola nem em qual turma fará sua AP. Ele 
precisa saber detalhes sobre isso e também precisa entender o que e como você pretende de-
senvolver sua ação. Assim, procure detalhar bem cada um dos itens abaixo, evitando frases 
curtas. Pense no seu leitor, que não poderá perguntar nada, por isso as informações precisam 
ser bem completas e detalhadas!



SAIBA MAIS
Algumas dicas para as fotografias:

Se o seu celular ou câmera digital apresentar resolução baixa, média 
e alta, defina a resolução como alta, isso fará toda a diferença de 
qualidade na postagem no computador. 

Fotografe sem que as crianças posem, é importante que elas não se 
percebam fotografadas. Opte por cenas mais naturais.

Tire várias fotos para poder selecionar depois. Abuse nos ângulos 
“de cima para baixo” – intitulado olho de águia, na altura dos olhos 
das crianças, faça close das mãos. Fotografe também de baixo para 
cima – chamamos de olho de rã.

Luz baixa é sinal de foto ruim, use flash nesse caso, se a cena for 
externa não fotografe contra a luz.

Tente ângulos diferentes, isso adiciona detalhes importantes e 
variados.



AULA 1
ORIENTAÇOES PARA A
AÇAO PEDAGÓGICA
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AULA 1
ORIENTAÇOES PARA A
AÇAO PEDAGÓGICA

Roteiro Para Elaboração da Ação Pedagógica (Ap)

Título: crie um!
1. Contextualização da escola: 

• as características gerais da escola de Educação Infantil em que ocorrerá a ação peda-
gógica (AP); 

• Características gerais da população atendida (crianças e famílias);

• Características da equipe de Gestão e educadores;

2. A turma com a qual a AP será desenvolvida:

• Em que turma a sua ação será desenvolvida? Qual a idade das crianças? 

• Conte detalhes a respeito da turma e suas características.

• Você é a professora da turma? Se não for, como teve acesso a ela?

• Qual a rotina dessa classe? Conte como costumam passar o dia desde a entrada até a 
saída da escola (se não for a professora da turma, busque informações a respeito).

3. Sobre a AP

• O que motivou a elaboração da AP?

• Qual(is) são as relação(ões) da AP com o Curso Educação Infantil, Infância e Arte? 

• Qual a possibilidade desta AP ter continuidade nessa turma? (ou caso você não esteja 
atuando diretamente em uma classe de educação infantil, como esta AP se relaciona 
com o seu trabalho?)

4. Plano de Ação Pedagógica

• O que vou fazer?

• Para que vou fazer, qual (is) meu (s) objetivo (s)?

• Qual(is) áreas artísticas são predominantes (artes visuais, música, dança, teatro)?

• Quais contextos diferentes usarei? (lembre-se da cartografia que fizemos no Modulo II, 
por exemplo,  na janela, debaixo da mesa ou da tenda ...)

• Precisarei de algum material?
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• Qual (is) espaço (s) utilizarei durante a Ação Pedagógica?

• Como vou desenvolver a Ação Pedagógica? Detalhe passo a passo.

• Qual(is) aprendizagens são esperadas? 

• Como será feita a socialização desse trabalho? 

A partir da escolha temática pesquise na biblioteca da sua escola e na web todas as referências 
que encontrar: músicas, imagens, propostas arte na Educação Infantil e múltiplas linguagens, 
vídeos etc. Levante tudo o que conseguir para depois excluir e selecionar o material mais ade-
quado à sua ação.

5. Cronograma (detalhe o passo a passo de sua ação e use quantas linhas forem necessárias).

Estratégias e etapas seguidas Datas e tempo previsto Recursos materiais

6. Após a aplicação da AP você deverá fazer um relato:

• Quais eram suas expectativas antes da AP?

• Tudo saiu conforme previsto? Por quê?

• Você teve que fazer adaptações? Quais?

• Como você avalia sua AP?

• O que as crianças aprenderam?

• O que você aprendeu com elas (sim, pois Paulo Freire, certa vez disse que se um professor 
não aprendeu nada com seus alunos, certamente eles também não aprenderam nada com o 
professor)?

Por fim, escreva algo que aprendeu, neste curso de Educação Infantil, Infâncias e Arte, e 
que foi realmente significativo para sua AP.



AULA 2
INTEGRANDO ARTES E
LINGUAGENS: A DIDÁTICA
DA ARTE
Autor: Renato Tocantins Sampaio



À guisa de apresentação
Prezado Cursista, 

Seja bem-vindo ao módulo 5 do Curso de Aperfeiçoamento Educação Infantil, Infâncias e Arte 
da Universidade Federal de São Paulo. 

Esta primeira parte do texto não fará uma introdução geral ao tema que abordaremos neste 
módulo, mas sim uma provocação sobre o nosso contato com a Arte. 

Vivemos em um mundo em que, graças à revolução tecnológica, temos acesso quase ilimita-
do a informações de diversas fontes, diversas naturezas, diversos tempos e lugares e diversas 
origens. Porém, é importante nos questionarmos até que ponto realmente aproveitamos tais 
possibilidades de acesso no sentido de conseguirmos nos apropriar do conhecimento. Há uma 
grande diferença entre possuir informação e possui conhecimento sobre algo.

Em primeiro lugar, temos a necessidade de verificar se uma determinada informação é verda-
deira e precisa ou, minimamente, coerente em alto grau com a realidade observada. Isto é, te-
mos de tentar garantir uma credibilidade da informação que obtivemos. Referindo à internet, 
por exemplo, há sites que são mais confiáveis que outros e, mesmo alguns sites relativamente 
confiáveis, podem trazer informações inadequadas ou inverídicas. Um segundo aspecto, diz 
respeito ao modo como processamos e utilizamos tais informações, ou seja, como juntamos as 
informações, as relacionamos e as aplicamos gerando um novo conhecimento. Segundo Cruz 
(2008, p.1025), 

“Informação, sem uma mente que a análise, que a reflita, que a compreenda e 
que a use adequadamente, é inútil para o crescimento intelectivo do sujeito. A 
capacidade reflexiva do aluno é elemento essencial para o discernimento do co-
nhecimento, já que é ela que o torna capaz de interpretar, comparar, ponderar e 
integrar as informações”.

Nesta mesma linha de raciocínio, Costella, (2002) considera que a mera divulgação dos bens 
culturais nem sempre enriquece culturalmente as pessoas. Por exemplo, se o simples contato 
com os bens culturais garantisse a apreensão profunda da cultura os funcionários de uma bi-
blioteca (incluindo desde os bibliotecários aos faxineiros e vigias) e os vendedores de livrarias 
deveriam sempre figurar entre as pessoas mais cultas do mundo.  

A avalanche de informações que temos atualmente sobre qualquer coisa dificulta não somente 
gerarmos novos conhecimentos como também, e principalmente, aprofundá-los. Não é difícil, 
portanto, ficarmos num nível extremamente superficial em relação às coisas, inclusive à Arte.

O contato com objetos artísticos e reproduções de objetos artísticos podem, por um lado, fa-
cilitar o acesso à experiência estética e favorecer tanto a produção artística como a educação 
em arte como, por outro, nos soterrar com informações visuais e sonoras fazendo com que 



não consigamos efetivamente apreciar a arte, pois não há tempo e espaço para aprofundar-
mos nossa experiência e nosso conhecimento. Passamos então, meramente a “reconhecer” o 
que vemos e/ou ouvimos como algo com o qual já tivemos algum contato. Temos assim uma 
sensação de conforto momentâneo com uma breve interrupção neste fluxo alucinante de in-
formação oriunda de uma breve sensação de continuidade e suspensão da “pressa” do mundo.

Contudo, se desejamos realmente nos aprofundar no conhecimento em Arte é necessário um 
esforço de “diminuir a velocidade do mundo”, de nos darmos tempo para realizarmos uma 
apreciação desapressada, para “ruminarmos” nossas sensações, nossos sentimentos, nossas 
ideias a partir do contato com o objeto artístico, qualquer que seja a sua forma ou estilo. 

Longe de ser uma receita, gostaria que estas reflexões iniciais servissem como um alerta para 
que possamos mudar nossa atitude frente aos objetos artísticos para conseguir de modo mais 
profundo apreciar e fazer arte.

Bons estudos, 

Prof. Renato Sampaio
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1. Algumas considerações sobre o ensino de Arte
Como você já deve ter observado em seus estudos neste curso até este momento, definir em 
poucas palavras o que é Arte é uma tarefa complicada. As pessoas em períodos diferentes, em 
contextos sociais diferentes, em momentos diferentes da própria vida possuem concepções 
diferentes de arte e se relacionam com ela de modos variados. 

IMPORTANTE
Fique atento!

No material deste módulo, o termo “Arte” (com letra maiúscula no 
início da palavra) aparecerá para designar o campo do conhecimento 
e a disciplina escolar, enquanto “arte” (com letra minúscula no início 
da palavra), será usado para o processo do fazer artístico, incluindo 
o objeto resultante desta ação.

Porém, quando citarmos algum texto, o termo será mantido do 
modo como o autor original o utiliza e, nestes casos, deve-se levar 
em consideração que vários autores não fazem a distinção na 
terminologia como adotamos neste material. 

Luigi Pareyson, filósofo e esteta italiano, propõe que as milhares de definições de Arte que 
encontramos ao longo da história da arte ocidental poderiam ser reduzidas a três: “ora a arte 
é concebida como um fazer, ora com um conhecer, ora como um exprimir. Essas diversas 
concepções ora se contrapõem e se excluem umas às outras, ora, pelo contrário, aliam-se e se 
combinam de várias maneiras. ” (PAREYSON, 1989, p. 30)

Já Lowenfeld e Brittain (1977, p. 18-19), afirmam que:

Para a criança, a arte não é a mesma coisa como para o adulto. Embora seja difícil 
dizer, exatamente, o que a arte significa para qualquer adulto, em particular, o 
termo ‘arte’ tem, geralmente, conotações bem definidas. Entre estas, estão as de 
museus, quadros pendurados nas paredes, pintores barbudos, reproduções em 
cores, coberturas com exposição para o norte, modelos posando nus, uma elite de 
cultura e, de modo geral, o sentimento de uma atividade um pouco afastada do 
mundo real, de ganhar a vida e criar uma família. De qualquer maneira, supõe-se 
que a arte é uma ‘boa coisa’ e que os livros sobre arte ou os ‘bons’ quadros que 
se penduram nas paredes de uma casa devem proporcionar alguma elevação es-
piritual na vida. Para o homem comum, a arte pode ser como tomar uma dose de 
remédio. De qualquer modo, para o adulto, ela está usualmente associada à área 
da estética, da beleza externa.
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Para a criança, a arte é algo muito diferente e constitui, primordialmente, um 
meio de expressão. Não existem duas crianças iguais e, de fato, cada criança dife-
re até do seu eu anterior, à medida que constantemente cresce, que percebe, que 
compreende e interpreta o seu ambiente. A criança é um ser dinâmico; para ela, a 
arte é uma comunicação do pensamento. Vê o mundo de forma diferente daquela 
como o representa e, enquanto desenvolve, sua expressão muda.

Vamos refletir um pouco sobre esta citação de Lowenfeld e Britten?

Numa primeira leitura, pode-se ressaltar que os autores afirmam que o adulto pensa e vive a 
arte de modo diferente que a criança, enquanto o adulto tende, na maioria das vezes, a com-
preender a arte como um objeto, a criança a vive como ação (enquanto expressão). 

Outro aspecto importante é o termo “homem comum” que aparece na penúltima frase do pri-
meiro parágrafo da citação acima. Este “homem comum” seria a pessoa que tem contato com 
a arte, mas que não vive dela, que a vê em museus ou pendurada na parede da sua casa, mas 
possui com ela um papel de apreciador e, algumas vezes, de consumidor. Quem, então, não 
seria “comum”? Os artistas que criam a arte e os críticos de arte que lhe atribuem valor ou que 
“orientam” o “homem comum” em relação ao que é bom e o que é de má qualidade artística.

Mas, aí, surge uma outra questão: o que diferenciaria o homem comum do artista (que cria) 
e do crítico (que julga e avalia)? Muitas pessoas certamente falariam que o artista possui um 
“dom”, natural ou divino, que lhe possibilita criar arte enquanto os “homens comuns” não 
possuem habilidades e competências para tal. Os críticos de arte, por sua vez, seriam pessoas 
que possuem uma capacidade de compreensão e crítica maior do que as pessoas “comuns” 
o que, aliado ao estudo sistemático e profundo em alguns campos da Arte, lhe possibilitaria 
uma compreensão que costumaria ser penosa e de difícil acesso (ou até mesmo inacessível) à 
pessoa “comum”. 

Teríamos, então, três tipos de pessoa: aquelas que criam arte; as que são capazes de uma lei-
tura mais ampla, complexa e profunda da arte, o que denominamos usualmente como críticos 
de arte; e, aquelas que simplesmente apreciam e consomem arte.  Certo? 

Errado! Na verdade, a concepção atual e quase consensual entre os teóricos do desenvolvi-
mento, da Arte, da Educação e de vários outros campos de atuação e conhecimento humano 
é a de que todas as pessoas nascem com potencial para fazer as três tarefas: fruir (criar e rea-
lizar), criticar e apreciar arte e, dependendo de seu desenvolvimento (pessoal, social, escolar 
etc.), este potencial pode ser transformado em habilidades e competências ou não. 

O ser humano faz arte com o conhecimento que tem do mundo a sua volta e de si mesmo e, 
ao fazê-lo, também modifica este conhecimento. De um modo geral, Pareyson (1989) e vários 
outros teóricos afirmam que a necessidade da arte neste caso seria a de uma busca do signifi-
cado da vida ou, no mínimo, do sentido do existir. 
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Tanto a ciência quanto a arte, respondem a essa necessidade mediante a constru-
ção de objetos de conhecimento que, juntamente com as relações sociais, políticas 
e econômicas, sistemas filosóficos e éticos, formam o conjunto de manifestações 
simbólicas de uma determinada cultura. Ciência e arte são, assim, produtos que 
expressam as representações imaginárias das distintas culturas, que se renovam 
através dos tempos, construindo o percurso da história humana. A própria ideia 
de ciência como disciplina autônoma, distinta da arte, é produto recente da cultu-
ra ocidental. Nas antigas sociedades tradicionais não havia essa distinção: a arte 
integrava a vida dos grupos humanos, impregnada nos tiros, cerimônias e objetos 
de uso cotidiano; a ciência era exercida por curandeiros, sacerdotes, fazendo par-
te de um modo mítico de compreensão da realidade. (BRASIL, 1997, p. 33-34)

A separação entre arte e ciência tem sua origem no período do Renascimento, principalmente 
com teóricos como Descartes, Pascal e outros, mas, na realidade, arte e ciência nunca se separa-
ram de fato pois coexistem na vida humana individual e coletiva se influenciando mutuamente. 

Na verdade, nunca foi possível existir ciência sem imaginação, nem arte sem 
conhecimento. Tanto uma como a outra são ações criadoras na construção do 
devir humano. O próprio conceito de verdade científica cria mobilidade, torna-se 
verdade provisória, o que muito aproxima estruturalmente os produtos da ciência 
e da arte. (BRASIL, 1997, p. 34)

O filósofo francês Gilles Deleuze traz uma outra forma de compreender a arte que também 
pode nos ser bastante útil. Deleuze (1999) acredita que tanto a arte como a ciência e a filosofia 
são processos de criação humana, mas se são idênticas enquanto modos humanos de criação, 
distinguem-se enquanto modo de produção e do produto final criado. Para Deleuze, a filosofia 
cria conceitos, a ciência cria teorias explicativas e a arte cria devires de sensações, ou seja, 
blocos de relação entre seus elementos constitutivos (cores, formas, sons etc.) e o expectador, 
que geram sensações. 

Feita esta divagação sobre Arte e o fazer artístico, chegamos então à questão: Para quê e como 
ensinar Arte na Educação Infantil?

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) (Brasil, 1998a), 
existem seis eixos de conteúdo referentes à dimensão conhecimento de mundo a serem abor-
dados na Educação Infantil, que são: Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e 
Escrita; Natureza e Sociedade; e, Matemática. Estes seis eixos constituem “eixos de trabalho 
orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 
estabelecem com os objetos de conhecimento” (BRASIL, 1998a, p.8). Apesar da separação em 
seis eixos, vemos os conteúdos artísticos atravessando alguns diretamente ligados à Arte, como 
a Música e as Artes Visuais, e, outros, onde às vezes esta relação pode parecer menos evidente, 
como Movimento e Linguagem Oral e Escrita. 
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Ainda segundo o RCNEI (Brasil, 1998a, p.47-48):

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, a 
educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de 
todas as crianças, considerando, também, as possibilidades de aprendizagem que 
apresentam nas diferentes faixas etárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário 
uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas 
de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inser-
ção social. 

As capacidades de ordem física estão associadas à possibilidade de apropriação 
e conhecimento das potencialidades corporais, ao autoconhecimento, ao uso do 
corpo na expressão das emoções, ao deslocamento com segurança. 

As capacidades de ordem cognitiva estão associadas ao desenvolvimento dos re-
cursos para pensar, o uso e apropriação de formas de representação e comunica-
ção envolvendo resolução de problemas.

As capacidades de ordem afetiva estão associadas à construção da autoestima, às 
atitudes no convívio social, à compreensão de si mesmo e dos outros.

As capacidades de ordem estética estão associadas à possibilidade de produção 
artística e apreciação desta produção oriunda de diferentes culturas.

As capacidades de ordem ética estão associadas à possibilidade de construção de 
valores que norteiam a ação das crianças.

As capacidades de relação interpessoal estão associadas à possibilidade de estabe-
lecimento de condições para o convívio social. Isso implica aprender a conviver 
com as diferenças de temperamentos, de intenções, de hábitos e costumes, de 
cultura etc.

As capacidades de inserção social estão associadas à possibilidade de cada criança 
perceber-se como membro participante de um grupo de uma comunidade e de 
uma sociedade. 

Devemos lembrar que esta divisão é puramente didática pois há uma recursividade a todo 
momento entre as capacidades cognitivas, éticas, estéticas, afetivas etc. Para além do com a 
fruição de fazeres artísticos e a apreciação de objetos artísticos como meio de expressão e de 
inserção na cultura,  não podemos nos esquecer do desenvolvimento das outras capacidades 
citadas, como, por exemplo, da valorização pessoal, dos aspectos afetivos e da ética quanto 
ao respeito à produção alheia (de um colega ou da produção de uma outra cultura). Se há um 
pensamento de integralidade do desenvolvimento humano, deveria haver também um pen-
samento de integralidade quanto aos conteúdos a serem trabalhados no sistema educacional.
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2. É um possível um ensino integrado das 
linguagens artísticas? 
Você já deve ter ouvido falar que o cinema é a sétima arte, não? Mas, quais são as outras seis 
e porque o cinema é a sétima?

Segundo Lyra (2002) o termo sétima arte foi criado pelo italiano Ricciotto Canudo no início do 
século XX que tentava localizar o cinema como arte e não apenas como curiosidade técnica ou 
como meio de registro de eventos. Para Canudo, as sete artes e seus elementos principais são:

• 1ª Arte – Música (som)

• 2ª Arte – Dança (movimento)

• 3ª Arte – Pintura (cor)

• 4ª Arte – Escultura (volume)

• 5ª Arte – Teatro (representação)

• 6ª Arte – Literatura (palavra)

• 7ª Arte – Cinema (que para Canudo integra todas as artes anteriores e todos os seus 
elementos constitutivos)

Canudo organizou esta lista de modo a partir de expressões mais diretas do próprio corpo, 
passar pelas sensações e chegar até meios de expressão que, em sua concepção, são simboli-
camente mais elaborados. Assim, ao colocar o cinema como a sétima arte, lhe atribuiria um 
lugar de destaque e de soberania sobre as demais já que Canudo, além de um teórico e crítico 
de arte importante em seu período, também foi cineasta. Porém, apesar do termo “sétima 
arte” ter sido acatado para o cinema e ainda ser atualmente utilizado no meio artístico e de 
comunicação (televisão, jornais etc.), esta lista na maioria das vezes não possui muito interes-
se acadêmico por ser claramente tendenciosa e por não incluir algumas formas consagradas 
de Arte, como a Arquitetura. 

SAIBA MAIS
Curiosidade:

Algumas pessoas tentam expandir a lista de Canudo inserindo 
manifestações artísticas como a fotografia e a Arte Digital mas, 
apesar de proliferarem listas em blogs e sites de referências que 
chegam até a incluir as histórias em quadrinhos e os videogames 
como formas de arte, não localizamos nenhum trabalho acadêmico 
que abordasse este tema de modo adequado.
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Do ponto de vista educacional escolar, no entanto, costuma-se classificar as artes em quatro 
modalidades:

• música, quer seja instrumental e/ou vocal;  

• dança; 

• artes cênicas, que inclui o teatro, o circo, a mímica e também o vídeo (cinema e tele-
visão); e, 

• artes visuais, algumas vezes também chamada de artes plásticas, que inclui a pintura, 
o desenho, a escultura, a holografia, a arte digital etc. 

Deve-se salientar que esta classificação das linguagens artísticas nas escolas exclui a literatura 
pois ela é considerada como integrante da disciplina “Língua Portuguesa”, e a arquitetura, que 
algumas vezes, no entanto, é incluída dentre as artes visuais. 

Embora corriqueira e muitas vezes funcional, esta divisão em quatro modalidades é polêmica 
e não é aceita universalmente pois há muitos trabalhos que questionam, por exemplo, a se-
paração entre a dança e o teatro, e tendem a chamar a este conjunto de dança, teatro, circo, 
mímica e vídeo de artes performáticas. Por outro lado, cada vez mais também notamos uma 
não separação em diversos procedimentos artísticos, como no caso da Ópera que tem seu 
início no final do século XVI englobando a Música, as Artes Cênicas, a Literatura, a Dança, a 
Arquitetura, as Artes Visuais, a Moda e várias outras linguagens artísticas. 

SAIBA MAIS
Para conhecer mais:

Como exemplo das misturas das modalidades artísticas, assista no 
youtube:

Uma fusão entre cinema e música no premiado videoclipe “Segue 
o Seco”, com Marisa Monte: <https://www.youtube.com/
watch?v=l4WLDrN_5k0>. Acesso em 20 julho 2015.

Uma fusão entre a música e o cinema de animação (desenho)no 
videoclipe de “Diariamente”, também com Marisa Monte: <https://
www.youtube.com/watch?v=mEA4N8t8Nac>. Acesso em 20 
julho 2015.

Uma fusão entre teatro (iluminação), música e artes visuais (a 
cenografia, em especial a cortina de rosas, de Maneco Quinderé) em 
parte de um show de Ana Carolina: <https://www.youtube.com/
watch?v=2rV8IBiJiOA>. Acesso em 20 julho 2015.

Uma fusão entre música (de José Miguel Winsnik sobre temas de 
Ernesto Nazareth), dança e artes visuais (cenário e figurino) em 
trecho do espetáculo Nazareth, com o Grupo Corpo: <http://www.
youtube.com/watch?v=sjgZRnWS0G4>. Acesso em 20 julho 2015.

Uma fusão entre escultura (uma escultura de Alexander Calder, 
inventor dos móbiles), música e poesia, em um documentário sobre 
“Sócrates”, de Eric Satie (em inglês): <https://www.youtube.com/
watch?v=AzC7pQ3JgqU>. Acesso em 20 julho 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=l4WLDrN_5k0
https://www.youtube.com/watch?v=l4WLDrN_5k0
https://www.youtube.com/watch?v=mEA4N8t8Nac
https://www.youtube.com/watch?v=mEA4N8t8Nac
https://www.youtube.com/watch?v=2rV8IBiJiOA
https://www.youtube.com/watch?v=2rV8IBiJiOA
http://www.youtube.com/watch?v=sjgZRnWS0G4
http://www.youtube.com/watch?v=sjgZRnWS0G4
https://www.youtube.com/watch?v=AzC7pQ3JgqU
https://www.youtube.com/watch?v=AzC7pQ3JgqU
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A interação entre as diversas linguagens artísticas ocorre não somente em produções artísti-
cas (ver a caixa “Para conhecer mais” acima) como também no ensino de arte. Por exemplo, 
o Método Dalcroze de ensino de música tem como um de seus princípios básicos que o fazer 
musical não deve ser realizado somente com as mãos e os braços ao tocar um instrumento mu-
sical. Pelo contrário, desde a percepção do som até a produção sonora deve-se trabalhar com 
o corpo todo e, neste sentido, há uma estreita relação entre o ensino de música e o de dança 
desde os primeiros momentos de prática (FONTERRADA, 2005; MARIANI, 2012).

Se tratar da relação entre música e movimento pode parecer óbvio, a relação entre pintura e 
movimento nem sempre é tão clara, embora costumemos ter impressões de movimento ou de 
estabilidade ao vermos algumas pinturas.  Observe a pintura de Pieter Brueghel, o Velho, no-
meada “O Casamento Camponês”, pintado em 1567 em óleo sobre madeira. (Figura 1). Nesta 
imagem vemos várias pessoas em uma festa de casamento, algumas celebrando e, outras, tra-
balhando. Observe as duas figuras masculinas de blusa vermelha. A da esquerda, um músico 
tocando uma gaita de fole, e, a da direita, um servente carregando o que parecem ser tortas 
para servir aos convidados. Apesar destes dois homens estarem trabalhando e se movimentan-
do para desenvolver suas atividades, têm-se a impressão de que o músico está numa postura 
estável e o servente num movimento de caminhar. Por quê? A posição do corpo deles demons-
tra tal diferença não somente na posição dos membros inferiores, mas, principalmente, pela 
posição do tronco: o músico tem seu tronco verticalizado enquanto o servente, inclinado. 

Figura 1: “O Casamento Camponês”, de Pieter Bruegel, o Velho, 1567.  

Museu de Arte de Viena. Disponível em <http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=779>.  

Acesso em 20 julho 2015.

Segundo Dondis (2007), as posições das linhas na imagem visual fornecem sensações (ou 
descrições) de movimento. Enquanto linhas retas horizontais e verticais (figuras 2 e 3, respec-
tivamente) sugerem estabilidade, solidez e ausência de movimento, linhas retas diagonais e 
linhas curvas (figuras 4 e 5, respectivamente) sugerem instabilidade e movimento. 
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Figura 2: Linhas horizontais. Acervo pessoal do autor. 

Figura 3: Linhas verticais. Acervo pessoal do autor. 

Figura 4: Linhas diagonais. Acervo pessoal do autor. 

Figura 5: Linhas curvas. Acervo pessoal do autor. 
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Observe as figuras 6 e 7, abaixo, e veja qual deles sugere mais movimento. Tente, agora, ex-
plicar o porquê.

Figura 6: Linhas horizontais e diagonais. Acervo pessoal do autor. 

Figura 7: Linhas horizontais e curvas. Acervo pessoal do autor. 

É interessante notar que apesar das imagens das figuras 6 e 7 possuírem uma estrutura muito 
semelhante na disposição espacial, a sensação de movimento é maior na figura 7 devido às 
linhas curvas.

Agora observe a aplicação destes mesmos conceitos em pinturas de paisagens. Nas duas pintu-
ras de Vincent Van Gogh a seguir, a predominância de linhas horizontais na composição geral 
do quadro em “Harvest at la Cra” (figura 8) transmite uma sensação de estabilidade e sereni-
dade em oposição às linhas curvas que são apresentadas em maior quantidade e destaque em 
“Starry Night” (figura 9). 
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Figura 8: Harvest at La Cra, with Montmajour in the Background. Vicent Van Gogh, 1888.  

Disponível em <http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/184/ 

Harvest-at-La-Cra,-with-Montmajour-in-the-Background.html>. Acesso em  20 julho 2015.

Figura 9: Starry Night. Vincent Van Gogh, 1889.  

Disponível em <http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/508/Starry-Night.html>. Acesso em 20 julho 2015.
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3. Alguns exemplos de projetos de integração 
entre as linguagens artísticas na educação infantil
Você pode notar nos diversos módulos estudados até este momento e, neste módulo, até o 
item anterior, as diversas linguagens artísticas podem ser estudadas e utilizadas para produ-
ções artísticas de modo independente ou em conjunto. Iremos, então, descrever alguns exem-
plos de como isso pode ser realizado na educação infantil. 

Como em qualquer atividade educacional, o conteúdo a ser abordado em um projeto deve ser 
definido a partir dos objetivos do projeto, do nível de habilidades e capacidades desenvolvidas 
e em desenvolvimento das crianças e dos recursos disponíveis. 

Proposta 1: Para crianças até 3 anos de idade

Para a elaboração de um projeto, uma boa sugestão para permitir posteriormente a integração 
das diversas linguagens artísticas é a escolha de um tema que possa ser contemplado nestas 
diversas linguagens e que seja acessível e contextualizado para as crianças de acordo com a 
etapa do desenvolvimento em que se encontram, principalmente para as de até 3 anos.  

Podemos partir da apresentação inicial de uma imagem figurativa (isto é, não abstrata). Como 
uma proposta inicial, utilizaremos fotos das esculturas “El Gato” (O Gato) e “El Perro” (O 
Cachorro), do artista colombiano Fernando Botero (Figuras 10 e 11, respectivamente). O pro-
fessor pode, em uma roda de conversa, mostrar imagens destas esculturas e conduzir as con-
versas com as crianças fazendo perguntas como, por exemplo: quem reconhece esses animais? 
Vocês já viram pinturas ou outras esculturas destes animais? E de outros animais de estimação 
(peixes, passarinhos, tartaruga etc.)? Por que será que o artista quis fazer estes animais tão 
grandes (bem maiores que os adultos)? 

Figura 10: Escultura em bronze “El Gato”, de Fernando Botero, 1993, em Medellin.  

Disponível em <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Gatodebotero.jpg>. Acesso em 20 julho 2015.
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Figura 11: Escultura em bronze “El Perro”, de Fernando Botero, 1993, em Medellin.  

Disponível em <http://www.panoramio.com/photo/94549765>. Acesso em 20 julho 2015.

O professor pode então, pedir para que as crianças desenhem seus animais de estimação, fazer 
esculturas, representar os sons e o movimento destes animais e explorar o que elas conhecem 
sobre tais animais. 

Antes ou após as expressões gráficas das crianças, o professor pode apresentar outras imagens 
(pinturas e esculturas) para fornecer mais repertório e também pode haver uma conversa so-
bre os estilos de representação (ver figuras 12 a 15).

Figura 12: “O gato e dois pardais”, de Marc Chagall, 1925-1926.  

Disponível em <https://www.pinterest.com/pin/80220437083606694/>. Acesso em 20 julho 2015.
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Figura 13: “Mulher com um gato”, de August Renoir, cerca de 1875.  

Disponível em <http://www.impressionism.org/paintings/woman-with-cat.htm>. Acesso em 20 julho 2015.

Figura 14: Gato, de Aldemir Martins, 1979.  

Disponível em <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra5034/gato>. Acesso em 20 julho 2015.
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Figura 15: Uma das ilustrações de Hector Carybé para o livro de Jorge Amado “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”.  

Disponível em <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/48/32/45/483245468d0cd73790d9e858fc44e67c.jpg>.  

Acesso em 20 julho 2015.

Num terceiro momento, o professor pode construir com as crianças uma narrativa sobre estes 
animais e encená-la. Na montagem, podem ser utilizadas músicas para criar climas emocio-
nais para cada cena (ou partes delas), as crianças podem cantar músicas sobre estes animais, 
imitar o movimento destes animais, realizar danças que tenham os animais como temas, den-
tre várias outras atividades explorando as linguagens artísticas.

Pode ser interessante iniciar um trabalho como este com animais terrestres (como o gato e 
o cachorro) mas, talvez, dependendo das habilidades e interesses da turma, incluir animais 
aquáticos (por exemplo, peixes) e aéreos (por exemplo, pássaros). Ainda, neste tipo de projeto, 
facilmente podem ser incluídos também conteúdos de natureza e sociedade (como os animais 
se alimentam, onde vivem, como se locomovem etc.), matemática (número de patas, tamanho 
pequeno e grande etc.), ecologia e ética (como tratar os animais, as responsabilidades com 
os animais de estimação, incluindo os cuidados que temos de ter com as outras pessoas que 
posam ter alergias e os cuidados necessários ao passear com um cachorro, por exemplo).

Proposta 2: Para crianças de 4 e 5 anos de idade

Para crianças maiores, de quatro e cinco anos, um tema mais abstrato já pode ser utilizado 
desde que contextualizado, por exemplo, a relação entre uma vida mais simples versus uma 
vida mais agitada e com mais demandas, abordada na canção “Simplicidade”. 
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Simplicidade
John Ulhoa

Vai diminuindo a cidade

Vai aumentando a simpatia

Quanto menor a casinha ia ia

Mais sincero o bom dia

Mais mole a cama em que durmo

Mais duro o chão que eu piso

Tem água limpa na pia ia ia

Tem dente a mais no sorriso

Busquei felicidade

Encontrei foi Maria

Ela, pinga e farinha ai ai

Eu sentindo alegria

Café tá quente no fogo

Barriga não tá vazia

Quanto mais simplicidade ai ai

Melhor o nascer do dia

Uma gravação desta música pela banda Pato Fú pode ser visualizada no Youtube: 

<https://www.youtube.com/watch?v=I_4JVwE-x3s>. Acesso em 20 julho 2015.

A partir da escuta desta música, as crianças podem ser levadas a dialogar sobre o que faz o 
dia ser melhor e o que aumenta a simpatia das pessoas dentre vários outros temas possíveis 
de serem derivados desta canção e, então, encontrar meios de representar graficamente por 
pintura tais conteúdos. 

A canção pode ser ensinada para as crianças e elas podem criar uma coreografia para expressar 
os sentimentos. Vale a pena ressaltar que a coreografia pode ter como base para sua concepção o 
conteúdo descrito na letra da canção, mas também a forma musical, por exemplo, há trechos so-
mente instrumentais, há estrofes e refrão e, em cada um deles podem ser explorados movimen-
tos diferentes. Também é possível montar uma cena no qual tais conteúdos sejam apresentados. 

https://www.youtube.com/watch?v=I_4JVwE-x3s
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Considerações Finais
Quando, no processo educacional, compreendemos que a criança é a construtora de seu pró-
prio conhecimento, referimo-nos a uma abordagem piagetiana de conhecimento, mas há vá-
rios outros pesquisadores que desenvolveram e continuam a desenvolver o que podemos de-
nominar como abordagem neo-piagetiana. Um desses autores é o psicólogo norte-americano 
David Ausubel (1918-2008) que se preocupou em estudar como os alunos aprendem a pensar 
e aprendem a aprender e criou o conceito de aprendizagem significativa.

Para Ausubel (2003), a aprendizagem é significativa à medida que o novo conteúdo é incor-
porado às estruturas de conhecimento pré-existentes, portanto o novo conhecimento é signi-
ficativo quando ele parte da relação com o conhecimento prévio. De forma oposta, a apren-
dizagem se torna mecânica ou repetitiva, sendo no novo conteúdo armazenado isoladamente 
ou por meio de associações arbitrárias e (portanto, menos fortes) na estrutura cognitiva do 
aluno. A aprendizagem por descoberta, que envolve formulações e testagens de hipóteses é 
interessante apenas como um primeiro nível para construção de conhecimentos mais elabora-
dos.  Isto é, a aprendizagem por recepção ou por descoberta deve ser seguida por relacionar a 
informação nova com o que a criança já conhece, transformando não somente a informação, 
mas a própria estrutura cognitiva.

Para que isso seja possível, o novo material apresentado pelo professor deve conter uma estru-
tura lógica, interagir com conceitos relevantes e inclusivos, e isso também ocorre no ensino de 
arte, principalmente quando trabalhamos com projetos que envolvem diferentes modalidades 
de expressão. Os objetivos devem ser claros, os conteúdos devem ser selecionados e traba-
lhados para criar uma ponte entre os conhecimentos prévios das crianças e com os objetivos 
traçados (que comporiam um marco de chegada nesta jornada).
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AULA 3
ORIENTAÇOES PARA A 
COMUNICAÇAO ORAL
E RESUMO 



Neste módulo integrador, prevê-se a socialização dos resultados obtidos nas Ações Pedagógicas 
(APs), desenvolvidas como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tendo-se como objetivos: 

• Levar os cursistas a vivenciar situações de divulgação de suas APs que lhes permitam 
organizar um resumo e um pôster de seus resultados;

• Possibilitar, uma vez mais, um trabalho integrado em artes;

• Proporcionar momentos de entrosamento entre os cursistas e destes com os professores 
que compõem a equipe do curso; e

• Propiciar acesso aos resultados das APs pelos cursistas, professores, equipe técnica, 
coordenadores, diretores, assistentes técnico-pedagógicos, supervisores e demais pro-
fissionais da educação acesso, oferecendo a todos os envolvidos, oportunidades de 
enriquecimento científico-cultural. 

Na esfera acadêmico-científica, a divulgação de práticas no campo da educação pode acon-
tecer em variadas situações, por meio de diferentes gêneros do discurso, tanto orais quanto 
escritos (em geral, pela participação com comunicações, palestras, conferências e pôsteres em 
encontros, congressos e outros eventos e/ou pela publicação de artigos em jornais e revistas 
especializados, livros, anais e pela própria produção de monografias, dissertações e teses etc.). 

Em nosso curso essa socialização nos polos se dará por meio de comunicações orais. Ainda, 
cada grupo escreverá um resumo a partir das experiências de Aps, que resultarão na elabora-
ção de um livro.
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Orientações para a comunicação oral 
Você articuladamente com o seu grupo preparará uma apresentação oral de socialização da 
AP em seu polo. O tempo previsto de apresentação será entre 10 a 15 minutos, seguido de 5 
minutos para discussão.

Para essa apresentação, deverá contar com o apoio de slides em formato digital - PowerPoint 
(extensão ppt), de modo a contemplar:

• Título da AP

• Identificação de autoria/orientador/tutoras

• Objetivos da AP

• Caracterização do grupo de crianças:

• Ações pedagógicas

• Resultados

• Conclusões

• Bibliografia principal

Na apresentação dos itens do trabalho acima elencados, procurem:

• Utilizar o mínimo de texto (quando for necessário, tente apresenta-lo em tópicos) e o 
máximo possível de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas, atentando para a cla-
reza das informações;

• Organizar as informações de modo que as ideias centrais do trabalho sejam facilmente 
apreendidas;

• Utilizar todos os recursos disponíveis para que o PowerPoint desperte o interesse do 
público.

Após a organização do PowerPoint, se organizem em relação à apresentação oral: todos os 
integrantes falarão? Quais tópicos? Etc

IMPORTANTE
Atenção: Seria bastante interessante que você organizasse a 
divulgação de sua AP também na sua escola. Converse com seu 
diretor para planejarem como e quando será!
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Importante: 

• Embora não solicitemos que os grupos postem os slides no Ava, iremos apreciá-los na 
comunicação oral. Assim, já estamos a imaginar as delicias com os quais nos presen-
tearão com falas e imagens. 

• Para apresentar as fotos das crianças nos slides, é necessário solicitar autorização 
por escrito por parte dos pais ou responsáveis. Se não as tiver, procure focar o 
grupo em atividade (de costas, mãos apenas etc) e outra possibilidade, é fotografar as 
próprias produções das crianças. 

Orientações para a elaboração do resumo
Sigamos com a escrita de um resumo que expresse as vivências de Ap de seu grupo, escrita que 
assumirá num sentido mais poético. A esta altura você já deve achar um modo!

Ao escrever o título, pensem em toda a ação escolhendo palavra ou frase curiosa, instigante, 
poética. Pode ser algo falado pelas crianças durante a ação. A filha de Paulo Freire, aos 4 anos 
de idade, disse referindo-se a um colega: cabelo macio como espuma do mar. Inspire-se nos 
títulos das pinturas de Miró: o diamante sorri ao crepúsculo, O pássaro-cometa e a papoula 
florida, A chuva matinal à luz da lua, voo do pássaro ao luar, o sol vermelho tritura a aranha. 
Soltem as ideias, façam uma cartografia de palavras, elas orientarão o título e o resumo. O 
título poético nascerá depois que a ação aconteceu pois vocês olharam a tudo atentamente e 
a ação alimentará o título.

A partir da ação pedagógica, listem substantivos da sua ação, listem verbos e os contextos 
onde aconteceram. Escrevam as informações descritas no quadro resumo. Leia o texto várias 
vezes e trabalhe sobre ele depurando-o. Vocês selecionarão entre tudo o que aconteceu o que 
é latente para o leitor. Lembre-se que muitos professores serão motivados por seu texto. Es-
creva-o contemplando os objetivos, o percurso do desenvolvimento da AP e impressões sobre 
o desenvolvimento da ação. Incluam momentos fascinantes, descobertas, frases das crianças 
que são reveladoras. Vocês terão duas páginas para a escrita de seu resumo, sendo possível 
nelas apresentarem imagens. Se das crianças, não se esqueçam de solicitar as autorizações aos 
responsáveis, pois precisaremos dela para que as imagens sejam publicadas no nosso livro. 
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NA PRÁTICA
Formatação do Resumo:

• Papel: A4

• Formatação de margens: 3 cm à esquerda, 2 cm à direita, 
superior e inferior

• Fonte: Arial; tamanho 12; estilo: título em negrito, texto em 
normal e referências bibliográficas em caixa alta 

• Paragrafação: espaçamento de 1,5; alinhamento: título cen-
tralizado, identificação de autoria alinhada à direita e cor-
po do texto justificado

• Trabalho Final (Tamanho: 3 laudas) 

• Título

• Resumo Tamanho: 100 palavras.

• 4 palavras-chave.

• Texto

• Foto (uma fotografia)

• Desenhos das crianças para compor a abertura do tra-
balho e a capa do e-book (escanear em 300 dpi, não 
serve desenho fotografado)

Características textuais

• Título do trabalho

• Identificação de autoria: deve conter o nome do cursista, 
nome dos tutores e nome do orientador

• Descrição incluindo:

Objetivos

Ação

Materiais utilizados

• Resultados/Descobertas do cursista

• Conclusões

Bibliografia

IMPORTANTE
Assim como para apresentar fotos com as crianças nos slides, aqui 
também precisamos das autorizações dos pais ou responsáveis. 
Precisaremos inclusive que você entregue as autorizações assinadas 
para o seu tutor presencial. Esse é um procedimento necessário 
porque a publicação de nosso livro será aberta para a comunidade 
em geral.
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