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RESUMO 

O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir com a reflexão 

acerca do ensino das Artes para crianças pequenas em ambiente escolar por 

meio de um relato de experiência. A disciplina de Fundamentos Teórico-

Práticos do Ensino da Arte trouxe diversas práticas e novas ideias de como 

trabalhar os conhecimentos artísticos que adaptados para cada idade poderiam 

ser explorados em diversos ambientes, inclusive no ambiente educativo, 

mesmo com crianças bem pequenas. A observação da prática e o estudo feito 

em conjunto com a leitura dos textos tiveram como foco a reflexão sobre a 

importância de estudar conteúdos de Artes para crianças pequenas e como 

esse exercício contribui para a formação e para a ampliação do repertório da 

criança. Os resultados obtidos demonstraram que as crianças pequenas se 

beneficiaram com as práticas artísticas realizadas e pensadas para elas. Ficou 

evidente a importância do planejamento do tempo, espaço e conteúdo para a 

formação das crianças na educação infantil. As referências teóricas 

consultadas para os fins desta pesquisa foram obtidas nos livros de Anna Marie 

Holm, Baby-Art: Os primeiros passos com a arte (2005), ECO-ARTE com 

crianças (2007), Fazer e pensar Arte (2017) e no livro de Stela Barbieri, 

Interações: Onde está a arte na infância (2012). 

Palavras-chave: Artes. Educação infantil. Criação. 
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ABSTRACT 

The present work aims to contribute to the reflection on the teaching of the arts 

to young children in school environment through an experience. The discipline 

of Theoretical-Practical Fundamentals of Art Teaching brought various practices 

and new ideas on how to work with artistic knowledge that adapted for each age 

could be explored in various environments, including the educational 

environment, even with very young children. Observing the practice and 

studying together with reading the texts focused on the reflection on the 

importance of studying arts content for young children and how this exercise 

contributes to the formation and expansion of the child's repertoire. The results 

obtained in practice showed that young children benefited greatly from the 

artistic practices performed and designed for them. The importance of planning 

time, space and content for the formation of children in early childhood 

education was evident. The theoretical references consulted for the purposes of 

this research were obtained in the books of Anna Marie Holm, Baby-Art: The 

First Steps with Art (2005), ECO-ART with Children (2007), Making and 

Thinking Art (2017) and the Stela Barbieri's book, Interactions: Where is art in 

childhood (2012). 

Keywords: Arts. Child education. Creation. 
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INTRODUÇÃO 

Este relato de experiência é baseado nos planejamentos e vivências 

elaborados no ambiente educativo com crianças pequenas, cujas atividades 

artísticas, foram o foco principal da aprendizagem.  

Trabalhei com crianças de diversas faixas etárias, de um ano e meio a 

três anos. E, no meu local de trabalho, elas ainda não têm acesso ao Ateliê da 

escola e também às aulas com a professora especialista em artes. No entanto, 

têm contato com os conteúdos através de nós, as professoras de sala. Somos 

as responsáveis por realizar diversas ações nas quais a arte está presente. 

Foi essa dificuldade, em saciar a curiosidade das crianças com boas 

experiências, que me fez elaborar esse relato. Queria boas respostas para 

alguns questionamentos internos e também para poder usá-las para modificar 

a forma de ver, pensar e “ensinar” Arte para os considerados “bebês”. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e de campo. A bibliografia baseou-se em publicações 

relacionadas à área de artes para crianças pequenas e as pesquisas de campo 

basearam-se nas práticas do cotidiano escolar, envolvendo os sujeitos e as 

atividades artísticas propostas a eles. 

O objetivo é discorrer sobre uma prática docente realizada com 

embasamento pedagógico. E que, se bem planejada, levando em consideração 

as necessidades da faixa etária e colocando sempre a criança como sujeito da 

ação, se torna bem-sucedida. 

Ao final, serão apresentados alguns conceitos essenciais para futuros 

desdobramentos. 
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Capítulo 1: A Escola  

A escolha do ambiente educativo para observação e prática de minhas 

aprendizagens na disciplina de Artes Visuais na universidade foi feita a partir 

do dia a dia com as crianças e na criação de ações de minha prática docente 

com as crianças pequenas. 

        

Figura: pesquisa cromática dos azuis em craft Fonte: acervo do autor 

1.1 A proposta curricular da escola  

No projeto pedagógico da escola, a criança é considerada em sua 

integralidade. O desenvolvimento de conhecimentos (físico, emocional, 

intelectual e social) torna os educandos ativos no processo para que, de fato, 

eles possam construir significados próprios para os conhecimentos propostos 

no ambiente educativo.  

Dessa forma, eles serão capazes de reconhecer, ampliar e utilizar suas 

potencialidades, de maneira a dar sentido, a vários contextos que surgirão 

durante seu desenvolvimento educativo e no decorrer de suas vidas.  

Sendo assim, o ambiente pensado para a educação infantil pode ser 

considerado um espaço que coloca a criança no lugar de sujeito e que 
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promove intermináveis contatos por meio dos quais, o espaço e as pessoas, 

ora sejam constituídos como a aprendizagem em si e ora como meios para tal.  

O currículo da Educação Infantil é concebido como um 
conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais 
práticas são efetivadas por meio de relações sociais que as 
crianças desde bem pequenas estabelecem com os 
professores e as outras crianças e afetam a construção de 
suas identidades. (DCNEI, 2013, p.86).  

 

Na Escola, o egresso1 possui um perfil com algumas competências e as 

mesmas são organizadas em quatro áreas, que são: 

 Área de aprendizagens integradoras; 

 Área de ciências humanas e suas tecnologias; 

 Área de linguagens, códigos e suas tecnologias; 

 Área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias; 

 

Fonte: página eletrônica da escola 

                                                           
1
 Nesse caso trata-se do estudante maior.  
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A área de aprendizagens integradoras tem como proposta auxiliar o 

estudante a desenvolver seu aspecto físico, emocional, intelectual e social, 

como também as dinâmicas estabelecidas nos grupos através de propostas e 

intervenções. 

A área de ciências humanas e suas tecnologias têm como objeto de 

estudo as ações humanas nas relações sociais, o humano em sociedade e em 

seu fazer social, que dá sentido e significado para as coisas. Desse modo, 

temas como trabalho, produção, relações de poder, organização, construção 

do “eu” e do “outro” são abordados. 

A área de linguagens, códigos e suas tecnologias parte da consideração 

da linguagem ser a capacidade humana de articular significados coletivos e 

compartilhá-los em sistemas representativos, é entendida como interação 

social e que pode ser verbal e não verbal, vista como produto e produção 

cultural, o trabalho nessa área visa formar cidadãos de espírito crítico. 

A área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias é muito 

ampla e contempla a Biologia, a Física, a Matemática e a Química, além das 

demais ciências. Os trabalhos realizados nessa área pretendem que o egresso 

saiba investigar fenômenos e processos, resolver problemas, interpretar dados 

e fatos que ocorrem na sociedade e na natureza. 

Essas grandes áreas são contempladas também em propostas que 

favorecem a criança e o adolescente a construir, optar e elaborar suas 

preferências formativas, visando assim, sua formação integral. 
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Fonte: idem 
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Inseridas nessas áreas, estas orientações curriculares para a Educação 

Infantil da Escola são norteadas na Proposta Curricular da própria escola, que 

referencia as diretrizes dos documentos curriculares oficiais de Educação 

Infantil.  

A partir disso, foram elaborados doze campos de experiência de 

aprendizagem. A ideia de “experiências de aprendizagens” é vista nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. As mesmas dão 

importância aos trajetos de aprendizagens diversificadas que a criança deve e 

pode vivenciar durante essa etapa da educação básica. 

As práticas educativas promovidas em minha rotina com as crianças 

figuram dos doze campos de experiência, sendo eles: 

I. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 

ampliação de experiências sensoriais, expressivas e corporais que 

possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 

respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de várias formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação 

e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com 

diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos; 

IV. Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 

quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais; 

V. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 

individuais e coletivas; 

VI. Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 

elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado 

pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e 

grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de 

identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade; 
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VIII. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 

relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

IX. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com 

diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 

cinema, fotografia, dança, teatro, literatura, jogos e brincadeiras; 

X. Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento 

da biodiversidade e da sustentabilidade de vida na Terra; 

XI. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 

manifestações e tradições culturais brasileiras; 

XII. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

Após estudar, entender o funcionamento dessas orientações curriculares 

e de ter noção de todos os tipos de conhecimentos que eu deveria ser capaz 

de trabalhar com as crianças, surgiram diversos questionamentos a cerca da 

minha prática docente (comparados aos meus estudos na Universidade) e de 

como eu poderia melhorá-la em benefício das crianças. 

Questionamentos úteis para a minha prática como educadora, para que 

as crianças tivessem acesso a conteúdos artísticos de qualidade e para que 

eles pudessem de fato, vivenciar de maneira ampla e com sentido, tudo aquilo 

que lhes era ofertado e vivenciado nas atividades artísticas. 

1.2 Atividade sequenciada - Manifestação cultural - Carnaval  

Ao longo do ano apresentamos às crianças algumas temáticas 

interessantes a serem trabalhadas e as organizamos em forma de atividades 

sequenciadas.  

No primeiro semestre, ainda durante o período de adaptação, realizamos 

com os pequenos diversas vivências referentes ao Carnaval, manifestação 

cultural que acontece anualmente em todo o mundo e que traz encantamento 

às crianças. 
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Evidenciamos a arte na medida em que exploramos as cores, as 

caracterizações das roupas, as marchinhas, as músicas, as escolas de samba, 

os instrumentos e os artistas que retratam o Carnaval.  

Em nosso ambiente escolar essa atividade permite aos bens pequenos 

iniciar seu contato com a arte durante as vivências, vivenciando essa prática 

eles observam, exploram, conhecem e formam suas impressões sobre o tema. 

 

Figura: desfile do bloco de carnaval Fonte: acervo do autor 

Essa atividade sequenciada está inserida nos campos de experiência VII, 

IX e XII, conforme indicado nas figuras abaixo: 
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Fonte: página eletrônica da escola 

E para que essa atividade sequenciada aconteça de maneira a 

contemplar as intencionalidades dos três campos exemplificados acima, se faz 

necessária a elaboração de um planejamento minucioso acerca dos elementos 

que pretendemos apresentar, explorar e utilizar com as crianças no decorrer da 

sequência.  

O nosso planejamento é organizado em formato de tabela e nela são 

indicados os campos de experiência utilizados, as expectativas que 

pretendemos contemplar e as propostas para tal, conforme o exemplo a seguir. 

MODALIDADE ORGANIZATIVA: Atividade sequenciada - Manifestação cultural 
– Carnaval 

Campo de 
Experiência 

Expectativa de Aprendizagem Prática didática -  
Fevereiro 

IX- Promovam o 
relacionamento e a 
interação das 
crianças com 

IX-E- Perceber elementos e/ou 
sujeitos de diversas manifestações 
artísticas, vivendo suas funções. 

Conversa sobre o 
carnaval e 
apresentação de 
imagens e vídeos 
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diversificadas 
manifestações de 
música, artes 
plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, 
dança, teatro, 
literatura, jogos e 
brincadeiras. 

reais sobre o 
temal. 

IX- Promovam o 
relacionamento e a 
interação das 
crianças com 
diversificadas 
manifestações de 
música, artes 
plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, 
dança, teatro, 
literatura, jogos e 
brincadeiras. 
 
XI- Propiciem a 
interação e o 
conhecimento pelas 
crianças das 
manifestações e 
tradições culturais 
brasileiras. 
 
II- Favoreçam a 
imersão das crianças 
nas diferentes 
linguagens, assim 
como o progressivo 
domínio de várias 
formas de 
expressão: gestual, 
verbal, plástica, 
dramática e musical. 
V- Ampliem a 
confiança e a 
participação das 
crianças nas 
atividades individuais 
e coletivas. 

IX-F- Ouvir, cantar e dançar em 
diferentes ritmos e gêneros 
musicais. 
XI-B- Vivenciar (cantar, entoar) 
canções de repertório 
representativo da cultura brasileira. 
II-D- Experimentar diferentes 
expressões da cultura corporal 
(danças, jogos, brincadeiras, 
atividades circenses etc.). 
V-A- Participar de jogos e 
brincadeiras, individuais, 
coletivamente, diversificar os 
parceiros.  

Marchinhas em 
diferentes 
momentos da 
rotina. 
 

IX- Promovam o 
relacionamento e a 
interação das 
crianças com 
diversificadas 

IX- E – perceber elemento e/ou 
sujeitos de diversas manifestações 
artísticas, vivenciando suas 
funções.  
XI- E – Vivenciar manifestações da 

Vídeo – Power 
Point (Mundo Bita 
CARNAVAL) 
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manifestações de 
música, artes 
plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, 
dança, teatro, 
literatura, jogos e 
brincadeiras. 
 
XI- Propiciem a 
interação e o 
conhecimento pelas 
crianças das 
manifestações e 
tradições culturais 
brasileiras. 
 
XII- Possibilitem a 
utilização de 
gravadores, 
projetores, 
computadores, 
máquinas 
fotográficas, e outros 
recursos 
tecnológicos e 
midiáticos. 

tradição cultural brasileira (teatro, 
literatura, dança, circo, culinária, 
arte popular etc.). 
XII-C- Reconhecer e utilizar 
recursos audiovisuais (fotografias, 
vídeos, gravações sonoras) como 
meio expressivo e de registro. 

VII- Possibilitem 
vivências éticas e 
estéticas com outras 
crianças e grupos 
culturais que 
alarguem seus 
padrões de 
referência e de 
identidade no diálogo 
e reconhecimento da 
diversidade. 
 
IX- Promovam o 
relacionamento e a 
interação das 
crianças com 
diversificadas 
manifestações de 
música, artes 
plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, 
dança, teatro, 
literatura, jogos e 
brincadeiras. 

VII-A- Vivenciar/ Conhecer 
elementos da cultura do próprio 
grupo e de outros grupos 
IX-D- Identificar e utilizar diversas 
técnicas de composições/ 
manifestações artísticas em suas 
produções.  
IX- G – Participar da organização 
de enredo para dramatizar, 
compondo personagens, 
vestimentas, cenários etc.  
IV- W- Fazer brinquedos com 
sucata (com e sem modelo) e 
brincar com eles. 
 

Confecção 
instrumentos –  
Cada professora 
confeccionará um 
instrumento de 
acordo com a 
preferência de sua 
turma. Sugestões: 
- Chocalho 
- Tambor 
- Pandeiro 
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IV- Recriem, em 
contextos 
significativos para as 
crianças, relações 
quantitativas, 
sequencias 
repetitivas, medidas, 
formas e orientações 
espaço temporais.  

VII- Possibilitem 
vivências éticas e 
estéticas com outras 
crianças e grupos 
culturais que 
alarguem seus 
padrões de 
referência e de 
identidade no diálogo 
e reconhecimento da 
diversidade. 
 
IX- Promovam o 
relacionamento e a 
interação das 
crianças com 
diversificadas 
manifestações de 
música, artes 
plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, 
dança, teatro, 
literatura, jogos e 
brincadeiras. 
 
I- Promovam o 
conhecimento de si e 
do mundo por meio 
da ampliação de 
experiência 
sensoriais, 
expressivas, 
corporais que 
possibilitem 
movimentação 
ampla, expressão da 
individualidade e 
respeito pelos ritmos 
e desejos da criança. 

VII- D- Participar de situações de 
convívio e de compartilhamento de 
espaços e materiais com o próprio 
grupo e com outros grupos, 
experimentando situações de 
identidade e alteridade. 
IX-C – Manifestar-se em relação a 
apresentações artísticas 
observadas, por meio de 
comentários, descrições, 
imitações, entre outras formas de 
representação.  
I-G- Mobilizar os sentidos (audição, 
olfato, paladar, tato e visão) em 
atividades de exploração e 
reconhecimento.  

Atividade artística 
com diversos 
materiais: penas, 
plumas, papel 
crepom, botão, 
tule e fitas. * 
 

VII- Possibilitem VII- A – Vivenciar/ Conhecer Baile na quadra e 
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As propostas de atividades acima exemplificadas são inseridas em nosso 

planejamento semanal e são mescladas às atividades que orientam a nossa 

rotina, como os cantos de brincar, a roda, o recreio e com as atividades 

vivências éticas e 
estéticas com outras 
crianças e grupos 
culturais que 
alarguem seus 
padrões de 
referência e de 
identidade no diálogo 
e reconhecimento da 
diversidade. 
 
IX- Promovam o 
relacionamento e a 
interação das 
crianças com 
diversificadas 
manifestações de 
música, artes 
plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, 
dança, teatro, 
literatura, jogos e 
brincadeiras. 
 
XI- Propiciem a 
interação e o 
conhecimento pelas 
crianças das 
manifestações e 
tradições culturais 
brasileiras. 

elementos da cultura do próprio 
grupo e de outros grupos.  
VII- B – Conhecer e respeitar a 
cultura e a diversidade cultural e a 
diversas manifestações. 
VII- C – Vivenciar elementos 
culturais próprios e dos colegas, 
respeitando a individualidade e a 
diversidade. 
VII- D- Participar de situações de 
convívio e de compartilhamento de 
espaço e materiais com o próprio 
grupo e com outros grupos, 
experimentando situações de 
identidade e alteridade.  
IX- G- Participar da organização de 
enredo para dramatizar, compondo 
personagens, vestimentas, cenário 
etc.  
XI- C- Vivenciar diferentes 
manifestações populares (carnaval, 
festa junina, festa do boi, 
maracatu, frevo, dentre outras). 

observação da 
chegada dos 
alunos Infantis 3,4 
e 5 vindos da 
Praça de Milão. 
 

II- Favoreçam a 
imersão das crianças 
nas diferentes 
linguagens, assim 
como o progressivo 
domínio de várias 
formas de 
expressão: gestual, 
verbal, plástica, 
dramática e musical. 
 

II-E- Observar e expressar suas 
impressões sobre produções 
(próprias, de colegas ou 
profissionais)  

*Exposição dos 
trabalhos na sala 
e apresentação 
para os próprios 
colegas. 
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pertencentes a outras áreas, como a matemática, a linguagem e as aulas com 

professores especialistas de música, inglês e educação física. 
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Capítulo 2: As formas de trabalhar arte na educação infantil e sua 

importância para o desenvolvimento das crianças pequenas 

A Arte fornece elementos importantes que ajudam a compor nosso 

conhecimento sobre a cultura em geral e a utilizar nossa expressão para que 

seja possível a comunicação com o mundo. O acesso aos conhecimentos 

artísticos possibilita que as crianças tenham maior facilidade de expressão e 

interpretação de ideias, próprias e de outras pessoas, usando diversificadas 

formas e linguagens.  

 

2.1 Como apresentar os conteúdos artísticos  

Enquanto bebês, utilizamos as nossas emoções para comunicar ao 

mundo o que sentimos, nós choramos, gargalhamos, fazemos caretas.  

 

Conforme vamos crescendo, acabamos adquirindo novas habilidades, 

começamos a cantarolar, rabiscar, desenhar, dançar etc. e nos tornamos 

capazes de transformar sons, cores, traços, coreografias em interpretações de 

nossa vida e de nossos sentimentos e/ou desejos. Ou seja, a Arte está 

presente em nossa vida desde o nosso nascimento e nos acompanha nas 

diferentes etapas de desenvolvimento. 

Relembrar a ideia de que é na Educação Infantil que normalmente se 

inicia os primeiros contatos das crianças com outras pessoas, além das quais 

já se relaciona em seu ambiente familiar e de que são essas novas relações, 

em conjunto com as já existentes, que promoverão a ampliação de seu 

convívio social como também da sua construção de novos conceitos faz com 

que o ensino de Artes se mostre tão enriquecedor para o mundo infantil. 

Neste período de inserção no ambiente escolar, até então desconhecido 

pelas crianças, às mesmas se mostram abertas para realizar novas 

descobertas em todos os sentidos.  
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Figura: As crianças em experiências sensoriais Fonte: acervo do autor 

As crianças demonstram curiosidade e muita imaginação, ambas as 

características são muito importantes para a exploração de suas 

potencialidades. 

E com o objetivo de ampliá-las cada vez mais, os conhecimentos 

artísticos, se tornam um elemento presente no cotidiano educativo que ajudará 

as crianças a se relacionarem com o meio, utilizando variadas formas de 

expressão e de comunicação. A arte é uma experiência estética, de estesia, de 

ativar as sensações do ouvir, ver, tocar, sentir, cheirar. 

Portanto, valorizar e explorar esses conteúdos juntamente com as 

crianças em suas produções e vivências visa formar indivíduos criativos e 

cheios de competências para o convívio em sociedade, para a felicidade. 

Nessa prospectiva, e como parte do ambiente escolar, o currículo precisa 

apresentar os conteúdos de artes de forma a conseguir realmente proporcionar 

às crianças as situações para que elas se identifiquem como os sujeitos das 
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ações. Como sujeitos pensantes, as crianças elaboram, raciocinam e 

aprimoram suas habilidades ao serem estimuladas durante as realizações de 

suas atividades criativas.  

São nesses momentos, onde estão “pensando” a respeito de suas 

produções, tanto antes de fazê-las, como durante o processo e após finalizá-

las, que o conhecimento delas sobre as coisas e sobre como enxergam sua 

relação com elas é demonstrado. 

 
 

 
 

Figura: “Trabalhos instigantes requerem experimentação e corpo”. 

- Anna Marie Holm, p.110, Fazer e Pensar Arte. Fonte: Acervo do autor 
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Como mediadores desses conhecimentos, nós, os adultos co-

participativos, temos que estar atentos às ações das crianças, para onde elas 

olham, como olham, o tempo gasto nesse olhar, como elas exploram e como 

elas interagem, entre si e com os outros que compõem o ambiente.  

Fazemos parte desse complexo processo e devemos ter uma postura 

complementar ao currículo, agindo de maneira a validar, enriquecer e estimular 

os interesses das crianças durante as atividades propostas. E isso só terá 

valor, se de fato nós conseguirmos apresentar aos pequenos, propostas 

desafiadoras para que eles usem suas potencialidades e adquiram novos 

conhecimentos.  

E para que isso ocorra, devemos nos colocar como educador interlocutor 

do processo criativo infantil. Pois, se ao decorrer das produções nós 

realizarmos intervenções de forma desmedida, acabaremos por limitar a 

imaginação e a criação das crianças fazendo com que o processo de 

aprendizagem de cada uma seja assim prejudicado. 

2.2.  Como a arte auxilia no desenvolvimento da criança?  

As crianças aprendem sobre o mundo através dos sentidos, através de 

uma conjunção de linguagens e de processos investigativos. Elas são 

naturalmente curiosas, criativas e necessitam experimentar para descobrir o 

funcionamento de tudo que as rodeia.  

 

Figura: Exposição “Memórias de uma infância em cenas infantis” – Sandra Guinle 

Fonte: Acervo do autor 
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Por isso, a Arte na primeira infância é fundamental para o 

desenvolvimento infantil, são em seus conteúdos que estão inseridas todas as 

possibilidades de viver experiências instigantes e cheias de conhecimentos.  

As propostas artísticas realizadas na infância são instrumentos no auxílio 

ao desenvolvimento de aspectos físicos, como a coordenação, o equilíbrio, o 

controle corporal, o ver, ouvir, falar, sentir.  

Dentre eles, alguns são trabalhados diariamente na educação infantil, 

como a coordenação motora fina, grossa, como também noções de 

profundidade e de espaço.  

 
 

Figura: Atividade de movimento corporal Fonte: acervo do autor 



29 
 

 
A coordenação motora começa a ser desenvolvida já nos recém-

nascidos, por exemplo, quando eles pegam ou apertam objetos, quando 

aprendem a sentar, quando começam a engatinhar.  

Pouco a pouco, o bebê adquire mais força muscular e logo consegue 

maior domínio ao brincar ou realizar atividades que necessitem de um maior 

domínio motor, como desenhar, pular ou correr. 

A compreensão da geometria espacial é muito importante para o 

desenvolvimento motor infantil e, mais tarde, auxilia até mesmo 

nos aprendizados de disciplinas como Física e a Matemática2.  

As noções espaciais são adquiridas aos poucos pelas crianças por meio 

da realização de atividades e as artes plásticas podem contribuir nesse 

processo, como também as brincadeiras.  

Por meio da observação, do brincar e das produções, elas vão 

entendendo gradativamente o funcionamento do mundo físico em que vivem e 

fazem parte. E, consequentemente, a relação entre o que elas enxergam e o 

que conseguem tocar.  

Com a prática, os traços começam a sair mais firmes, os pequenos 

também iniciam as tentativas de subir e descer de variadas alturas e 

superfícies, mostrando assim “controle” corporal ao realizar ações.  

 

 

                                                           
2
 É preciso um cuidado especial quanto a esta temática, os seus usos e abusos. A educação possui um 

velho currículo que se mistura ao novo currículo discutido desde a Constituição de 1988 e a LDB de 
1996. Neste velho currículo que data do tempo que o Brasil desejava formar torneiros mecânicos e 
operários de fábrica, a temática das figuras geométricas passaram a ser formalmente e amplamente 
repetidas na educação. As formas geométricas já são conhecidas pelas crianças no cotidiano familiar. O 
exagero em apresentar estas formas não orgânicas impactará o desenho expressivo das crianças no 
futuro, iniciando ao que chamamos de desenho formal, repetitivo e sem linhas orgânicas e 
experimentais. A criança abandona o fazer criativo passando a utilizar formas geométricas para 
qualquer imagem, surge aí um formalismo no desenho e uma grande quantidade de desenhos iguais e 
inexpressivos.  
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Todas essas habilidades serão de grande valia nos momentos em que as 

crianças iniciarem outro aprendizado da infância: a escrita3. Portanto, as que já 

estiverem familiarizadas com o uso do papel, lápis, canetas e conscientes dos 

movimentos corporais necessários para o uso desses instrumentos terão maior 

facilidade em aprender.   

As propostas que envolvem a Arte também auxiliam no desenvolvimento 

do aspecto social e intelectual das crianças, devido ao compartilhamento de 

espaços, materiais, ideias, sensações etc.      

         

Figuras: Pintura utilizando pincel e paleta de tinta aquarela e desenho com giz 

de cera no suporte na posição vertical Fonte: acervo do autor 

Tudo o que os pequenos produzem são construções cheias de 

significados para eles, enquanto fazem “arte”, rabiscando, colorindo, colando, 

estão criando narrativas e exercitando sua prática imaginativa, habilidade 

essencial em seu desenvolvimento cognitivo.  

 

                                                           
3
 Como dois conhecimentos igualmente importantes, a arte e a escrita possuem um profundo diálogo 

assim como todas as áreas de conhecimento. Porém as experiências artísticas são realizadas em sua 

importância primeira e não como um meio para a escrita no futuro. Uma criança que cria com muitos 

materiais indubitavelmente no futuro será muito criativa nas demais áreas de conhecimento.  
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Produzindo, elas adquirem elementos que as capacitarão a pensar de 

modo abstrato. E ao expor as crianças à Arte estamos dando a elas chances 

variadas de adquirirem noções de estética e de desenvolverem seu senso 

crítico. 

 

Figura: “A partir de uma ideia (conceito, projeto) ou da experiência com materiais4, o 
sujeito pode expressar o que sente, pensa, observa, imagina e deseja” - Stella 
Barbieri, p.19, Interações: Onde está a arte na Infância? Fonte: acerco do autor 

 

Enquanto estão imersos em brincadeiras e atividades que envolvam a 

habilidade de criar, estão vivenciando, de forma lúdica, a sua capacidade de 

concentração e também o trabalho em equipe já que na educação infantil a 

maioria das atividades realizadas é em grupo, com espaços e materiais 

compartilhados. 

                                                           
4
 A escola pode possuir arara de fantasias, há creches e escolas da rede pública e privada que 

disponibiliza arara de fantasias para as crianças. Outra ideia muito importante é a doação pelas famílias 

de indumentárias e acessórios usados e limpos como: roupas, sapatos, bolsas, chapéus e outros 

acessórios, telefones antigos, lenços, para que os professores organizem em caixas para a hora da 

fantasia. Nesse momento, as crianças brincam livremente e utilizam o que querem. O professor 

intencionalmente observa o que é mais procurado, como constroem as suas brincadeiras e pode 

reorganizar com a turma o que pode ser ofertado.  
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Capítulo 3: O que ensinar em Arte 

 

Nós, alguns dos educadores na atualidade, entramos em contato com a 

Arte em um momento em que provavelmente o modelo que direcionava as 

aulas de “educação artística” eram resumidas a ligar pontos, copiar formas e 

seguir sem discutir às orientações dadas pelo professor, tirando assim a nossa 

liberdade de criar e de sermos de fato, autores de nossas obras. 

O ensino dos conteúdos de artes no ambiente escolar, durante muito 

tempo, se resumiu a atividades repetitivas, sem criatividade e sem o 

protagonismo da criança. Fato que tornava a disciplina desvalorizada perante 

as demais que compunham a grade curricular.  

Há alguns anos, essas práticas vêm sendo modificadas nas escolas, 

principalmente após a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

do ensino de Artes e também do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, no ano de 1998.  

Ambos os documentos apresentam ideias e formam um pilar para que os 

nossos objetivos, conteúdos e didática de ensino sejam colocados em reflexão 

e posteriormente transformados. Eles nos provocam a pensar sobre o que 

queremos ensinar, como queremos ensinar e para quê queremos ensinar. 

Segundo os PCNs, as aulas de Arte devem contemplar atividades de 

quatro linguagens: dança, artes visuais, teatro e música dando à criança um 

papel interacionista. 

Partindo dessa orientação, os conteúdos de Arte poderiam se consolidar 

nas escolas baseados em três eixos, apreciação, produção e reflexão. Assim, 

no dia a dia, teríamos que realizar uma prática que os combinassem de 

maneira simultânea e que ampliasse o repertório de conhecimento das 

crianças. 

Para de fato apreciar, as crianças devem ter a oportunidade de entrar em 

contato com diversas produções artísticas e conhecer sobre seus autores. E, 

para produzir artisticamente, elas necessitam explorar e exercitar as diversas 

formas de expressão. Dessa maneira, as mesmas serão capazes de refletir, 

pois conseguirão estabelecer relações entre o que já sabem com a história do 

objeto de estudo.  
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Como as crianças são ansiosas por aprendizados, é interessante que as 

atividades planejadas e propostas a eles sejam variadas, tanto em suas 

possibilidades de estudo como em seus conteúdos. 

Posso citar como uma atividade interessante, a releitura. Na qual, a 

criança partirá da interpretação de um objeto artístico e irá transformá-lo em 

outro trabalho. 

Nesse tipo de atividade, elas serão instigadas a observar, levando o olhar 

por diferentes aspectos do objeto em questão. Além de focar a atenção para 

conseguir captar detalhes, intenção do autor etc., os pequenos terão de criar 

algo novo, a sua maneira, o que é um processo bastante desafiador para eles.   

 

 

Figura: Observação da escultura em bronze “Pai com casal de filhos” na exposição 

“Memórias de uma infância em cenas infantis”- Sandra Guinle Fonte: Acervo do autor 
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Figura: Reprodução das esculturas por meio da brincadeira e realização de produção 

artística (releitura) utilizando argila e água, inspirada na obra “Pai com casal de filhos” 

Fonte: acervo do autor  

 

Durante a realização dessas ações com as crianças, me veio à memória 

os pensamentos de Lowenfeld, o mesmo ressalta que para um 

desenvolvimento integral do ser, deve haver equilíbrio entre sentimento, 

pensamento e percepção. Além disso, reforça a ideia de que todos devem ser 

desenvolvidos igualmente para que a capacidade criadora do indivíduo possa 

aparecer em sua totalidade. 

 

[...] “Tudo quanto pudermos fazer para estimular a criança no 

uso sensível dos seus olhos, ouvidos, dedos e do corpo inteiro 

servirá para enriquecer sua reserva de experiências e a 

ajudará em sua expressão artística” (LOWENFELD, 1977, p. 

108). 

  

São por meio de atividades artísticas como essas, que comunicam e 

expressam fazeres artísticos, que encontramos ações significativas do 

cotidiano infantil, mesmo no ambiente escolar.  

Ao rabiscar papéis, ao desenhar nas lousas e paredes, ao transformar em 

materiais os elementos da natureza, ao pintar o corpo ou os objetos, tudo vira 

suporte para expressar as experiências sensíveis que as crianças vivem. 



35 
 

Em suma, todas as atividades que propiciem variadas experiências 

sensíveis, são as que devemos promover.  

 

3.1. Objetivo pedagógico 

 

O objetivo pedagógico está inserido na proposta pedagógica da instituição 

escolar e no planejamento de aula elaborado pelo professor. Sempre que 

existir uma proposta de atividade com o intuito de atingir algumas metas, pode-

se dizer que é uma proposta com objetivos pedagógicos. 

Podem estar presentes no planejamento de modo a ressaltar uma meta 

geral e que normalmente depende de um prazo mais longo para ser atingida, 

como também de modo a ressaltar várias pequenas metas e que 

consequentemente podem ser alcançadas em um prazo mais curto. 

Os objetivos pedagógicos normalmente envolvem habilidades e 

competências que tanto os professores como a instituição escolar esperam que 

a criança desenvolva no decorrer do seu desenvolvimento. 

Independente de qual objetivo deseja-se alcançar, deve estar baseado 

em algumas regras e deve também, acima de tudo, estar de acordo com a 

proposta pedagógica.  

Espera-se que ele seja realmente relevante e significativo para o 

aprendizado das crianças e que os meios para atingi-los sejam flexíveis, 

podendo assim, sofrer alterações conforme a necessidade. 

Com base nessas informações, e lembrando que a educação infantil é 

considerada a primeira etapa da educação básica, os objetivos pedagógicos 

dessa fase são amplos. 

A instituição na qual trabalho possui uma proposta pedagógica rica em 

objetivos pedagógicos e que são bem específicos para cada faixa etária. É o 

que chamamos de documento base, o registro norteador de todo o nosso 

trabalho com as crianças no ambiente escolar. 

Esse documento passa por revisões constantes e sofre alterações 

quando necessário. A direção, a coordenação e o corpo docente acreditam em 

uma prática reflexiva acerca dos objetivos pedagógicos e por esse motivo 

fazemos alterações relevantes quando sentimos essa necessidade. 
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Exercitamos o nosso olhar para que ele esteja sempre voltado para a 

nossa prática cotidiana, para os nossos erros e acertos. Nesse exercício está 

inclusa a nossa documentação pedagógica, que passa por transformações 

importantes com base no olhar de quem a vive diariamente. 

 

A Proposta Curricular é um documento público que organiza e 

regula as práticas educativas da Escola. Não é um simples 

instrumento técnico nem está desprovido de intencionalidade 

social e cultural, pois o conteúdo educativo é um discurso 

sobre a cultura. No documento, contemplamos as novas 

relações entre escolaridade e sociedade e identificamos o 

modo como a cultura se faz acessível aos nossos alunos e às 

tecnologias mediante as quais podemos construir 

conhecimento e contribuir para a produção de identidades 

 individuais e sociais5. 

 

                                                           
5
 Disponível em: página eletrônica da escola  
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No meu local de trabalho, a área de aprendizagens integradoras (já 

explicada anteriormente) é fundamental. Pois sua proposta está vinculada ao 

desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social das crianças.  

Ao final do ciclo, na etapa da Educação Infantil, são previstas três 

importantes competências gerais: 

 

 Ampliar o conhecimento sobre o seu corpo e suas potencialidades, 

investindo na auto-observação e na expressão das sensações e 

aprendendo, gradativamente, a cuidar dele; 

 Descobrir como se relacionar com o ambiente escolar e com as 

novidades que se apresentam; 

 Interessar-se pelo que está a sua volta mantendo-se curioso, interagindo 

e estabelecendo vínculos com o conhecimento e com o trabalho escolar. 

 

 Na imagem abaixo, vemos a tabela das competências que compõe a 

proposta curricular sobre as aprendizagens integradoras: 
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3.2. Quais propostas garantem o aprendizado? 

 

Considerando que a aprendizagem é um processo pelo qual todos os 

seres humanos adquirem conhecimentos, valores, habilidades e 

comportamentos e, que todos se dão em função das interações promovidas e 

das experiências vivenciadas, a criança que for colocada em contato com 

diversas experiências no ambiente escolar terá maior probabilidade de adquirir 

conhecimentos variados. 

Com base nesse modo integrador de ensino, todas as atividades 

planejadas devem oferecer possibilidades da criança: 

 

 Estabelecer relações com as demais pessoas presentes no ambiente; 

 Promover o conhecimento do seu próprio corpo, espaço e materiais; 

 Proporcionar situações pedagógicas nas quais os pequenos se 

interessem, desenvolvam a imaginação, a criatividade, a autonomia e o 

senso crítico; 

 Adquirir hábitos de convivência e respeito às regras sociais; 

 Explorar o contato e o interesse pela expressão por meio de atividades 

plásticas e do uso de diferentes materiais; 

 Desenvolver as capacidades motoras das crianças. 

 

Partindo dessas concepções, toda e qualquer proposta artística que leve 

em consideração os aspectos citados acima, que tiver sido planejada e que 

possuir objetivo pedagógico será considerada “ideal” para promover saber aos 

pequenos. 

 
3.3. A importância do planejamento 

Visto que a escola tem um papel fundamental na formação e no 

desenvolvimento humano das crianças é o planejamento educacional que 

possibilita uma organização escolar metodológica. No qual, todo o conteúdo a 

ser desenvolvido pelos professores em sala de aula é baseado na necessidade 

dos alunos.  
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Planejar as atividades e experiências que serão propostas às crianças 

também se torna fundamental, as intenções educativas precisam ser claras 

para que elas possam de fato se tornar aprendizados e contribuir para o 

desenvolvimento dos pequenos. 

O ato de planejar nada mais é do que projetar o que está por vir, 

organizar ações e os meios para que os aprendizados sejam promovidos. Para 

planejar, o professor toma decisões considerando suas concepções sobre 

quem é a criança, sobre como ela aprende, baseando-se sempre nas 

competências e habilidades importantes para serem desenvolvidas em cada 

faixa etária. 

Nessa reflexão, aparecem questões relevantes, como qual é o papel do 

professor, quais são os materiais adequados para a realização das atividades, 

quanto tempo é necessário para cada experiência, como será a organização do 

espaço e como a proposta pode atingir cada criança e ao grupo como um todo, 

promovendo assim o aprendizado. 

Não existe um único modelo de planejamento, essa forma de registro tem 

formas diversas e pode ser feito da maneira que mais se adequar ao que se 

pretende organizar e prever. O mesmo pode ser feito para uma aula, um dia, 

uma semana, um mês, alguns meses ou até mesmo para um ano. Na minha 

prática, esse ato reflexivo acontece semanalmente. 

Ao planejar, é importante que o educador separe tempos diferentes para 

cada proposta ofertada, para que todas consigam atingir seus objetivos 

pedagógicos, uma roda de leitura não poderá ter o mesmo tempo do que uma 

pintura ao ar livre. 

Para que o planejamento funcione é importante que os materiais que 

serão utilizados sejam separados com antecedência, essa antecipação evita 

que sempre sejam oferecidos os mesmos tipos. Podemos criar uma tabela com 

diversos nomes e fazer relações aleatórias, mas com propósitos. Por exemplo, 

pintar sobre o plástico transparente pode sugerir que o professor e sua turma 

observem a textura, sobreposição, transparência.  

Além de refletir acerca do espaço, tempo e materiais a serem utilizados 

para cada atividade, também é saudável variar os agrupamentos de crianças 
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que serão propostos. A interação do grupo como um todo depende das 

interações que são realizadas em grupos menores. Ou seja, é muito benéfico 

propiciar experiências em duplas, em quartetos, com metade do grupo ou com 

o grupo completo dependendo da intencionalidade das ações. 

Apesar de o planejamento ser uma forma de registro e documentação da 

prática prevista pelo professor, ele não deve ser rígido e inflexível, é também 

nas alterações que se criam novas experiências e formas de vivenciar a 

mesma atividade. Planejar é um exercício para o professor, com a prática de 

realizá-lo cada vez mais suas intenções educativas ficarão claras.  

Dentro do planejamento normalmente ocorre situações inusitadas, vários 

fatores geram questionamentos ao educador e o incentiva a refletir, como por 

exemplo: as crianças realizaram uma atividade mais rápido do que o tempo 

previsto? Não se interessaram pela proposta apresentada? Ao decorrer de 

situações como essas, o educador terá mais segurança para tomar decisões 

de maneira mais consciente, propondo uma alternativa e não somente 

resolvendo coisas que não deram certo. 

Um planejamento rico é feito após muitas reflexões e questionamentos 

por parte do professor. Os colegas podem auxiliar nesse registro, oferecendo 

ideias e outro olhar para as propostas. Dessa maneira o olhar e o repertório 

são ampliados, gerando observações e discussões ricas a cerca de como os 

pequenos adquirem conhecimentos. 

Quatro aspectos importantes para um bom planejamento são: ideias 

coerentes, uma sequência que integre as propostas oferecidas, flexibilidade 

dos conteúdos de acordo com as necessidades ou interesses do grupo e a 

objetividade das propostas. 

[...] Não adianta um “planejamento bem planejado”, se o educador 

não constrói uma relação de respeito e afetividade com as crianças; 

se ele toma as atividades previstas como momentos didáticos, 

formais, burocráticos; se ele apenas age e atua, mas não 

interage/partilha da aventura que é a construção do conhecimento 

para o ser humano. (OSTETTO,1994,p.190). 

  

Em suma, o educador tem que estar presente no planejamento e estar 

atento às atividades que serão desenvolvidas, com o intuito de mostrar 
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segurança aos seus alunos de que ele tem propriedade do conhecimento que 

está ensinando. 

3.4. Organização do tempo, espaço e materiais 

Tempo 

Uma das primeiras ideias que temos quando pensamos no ambiente 

escolar, ou em qualquer ambiente em que a educação seja promovida, é a de 

rotina. Logo nos lembramos de muitas regras, combinados e de que temos 

tempo “cronometrado” para realizar absolutamente tudo. 

É justamente na rotina, algo muito importante para as crianças, pois é 

nela que elas encontram as ações que lhes dão a segurança que necessitam, 

que também nos deparamos com os conceitos de tempo, espaço e materiais. A 

rotina facilita exatamente o entendimento dos pequenos a cerca dos espaços e 

do tempo que irão passar na escola.  

Apesar de haver um planejamento, uma organização para que todas as 

atividades aconteçam, o tempo para tal não pode ser rígido, deve ser flexível, 

podendo ter alterações ou sofrendo adaptações durante o dia, em caso de 

necessidade. 

O tempo organiza e orienta a todos que compõem o cenário escolar, não 

somente as crianças. Auxilia-nos, os educadores, em nossas mediações, em 

nossas propostas de atividades, em nossas tentativas de cumprir ao máximo e 

da melhor forma o planejamento, previamente feito, da aula do dia. Mas 

também é preciso a flexibilidade deste tempo de acordo com o envolvimento 

das crianças.  

Para uma rotina bem estruturada e funcional é muito importante que ela 

seja pensada para as necessidades do grupo de crianças. Como professor, 

nosso papel é observar nosso grupo e perceber as especificidades que o 

compõe.  
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Temos que saber suas preferências, o tempo que utilizam para realizar 

determinadas atividades, o que mais gostam de fazer, o que lhes atrai a 

atenção e também em quais momentos do dia estão mais calmas ou mais 

agitadas. Esses conhecimentos são básicos para uma estruturação significativa 

e que realmente ofereça o suporte necessário para as pessoas nela inseridas. 

A avaliação desses fatores deve ser contínua para que adaptações 

necessárias possam ser feitas com o intuito de melhorar a rotina dos pequenos 

e de que eles adquiram maior autonomia e independência para vivenciar todas 

as propostas, se sentir bem, atendido e seguro no ambiente escolar. 

Em minha prática, a sistematização da rotina é uma das coisas mais 

importantes do dia e normalmente está incluída logo no início do dia, 

antecipando os acontecimentos para que as crianças se localizem.  

E, para que esse exercício de localização espaço-temporal faça ainda 

mais sentido para elas, a forma de organizar os acontecimentos é escolhida 

pelo grupo. 

Normalmente usamos o recurso da imagem ou da fotografia para que elas 

identifiquem com maior facilidade cada ação que irá ocorrer no tempo em que 

elas estarão na escola. Para dar autoria, oferecemos diversos materiais para 

que as crianças enfeitem, pintem, desenhem e “deem” vida ao que chamamos 

de frisas da rotina, cada uma representa um momento específico do dia. 

As crianças adoram produzir as frisas, as imagens e fotografias chamam 

muito à atenção e elas ficam orgulhosas de suas participações ao fazer e ao 

manusear as frisas.  

Dessa forma, facilmente observam e identificam o que irá acontecer, o 

momento da roda, do ajudante do dia, do recreio, do lanche, de artes etc.  
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Figura: Frisas de ajudantes do dia e frisas com imagens das atividades da 

rotina Fonte: acervo do autor 

Outro aspecto fundamental trabalhado na rotina é o espaço e sua 

organização. Na educação infantil, apesar de bem pequenas, as crianças não 

necessitam estar reunidas o tempo inteiro, levamos em consideração que 

muitas ainda não tiveram contato com outras crianças e podem ficar 
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desconfortáveis ao ter que dividir o ambiente, objetos e a atenção do professor 

com outras crianças.  

Dessa forma, elas não precisam estar centralizadas o tempo todo no 

professor, ou seja, é interessante que em alguns momentos, elas possam se 

organizar em pequenos grupos ou individualmente, enquanto nós exercitamos 

o nosso olhar e apenas observamos.  

É nesse momento que percebemos e registramos as suas necessidades, 

fazemos mediações pontuais e nos aproximamos de cada criança 

individualmente, para que possamos conhecê-las melhor, chamamos isso de 

período de adaptação. 

Espaço 

A organização do espaço da sala, ambiente no qual a criança passará a 

maior parte do tempo e que ao longo da adaptação irá reconhecer como seu, é 

um dos grandes aliados para o sucesso da criança no ambiente escolar.  

Por esse motivo, precisa ser organizado intencionalmente com base em 

objetivos, um espaço organizado contribui enormemente para o 

desenvolvimento integral dos pequenos.  

Meu grupo, este ano, é composto por onze crianças e a sala é um 

cômodo com duas portas e uma grande janela. Não possuo mesas e nem 

cadeiras dentro da sala e quando necessito as trago para a sala ou utilizo as 

que ficam nos espaços exteriores.  

A ausência desse tipo de mobiliário, depois que me acostumei a não tê-

los, me proporciona maior liberdade para utilizar o ambiente de formas 

diferentes.  

Em sala, possuo almofadas, que é um dos recursos mais usados no dia a 

dia, estantes e armários suspensos para armazenar materiais e apoiar objetos, 

além de cestas de brinquedos e livros, um aquário, lousa e espelho. 
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Essa organização, mais livre e de maior contato entre as crianças, 

favorece as interações, as brincadeiras, as construções, as palavras e 

promovem situações de ensino-aprendizagem, afinal o espaço também educa. 

 

Figura: Crianças produzindo interferências utilizando diversos materiais Fonte: 

acervo do autor 

Nas portas, lousas, espelho e nas paredes possibilito o uso interessante, 

crio interferências visuais, sensoriais além de disponibilizar espaços adequados 

para expor as atividades e registros das crianças, valorizando suas produções 

e fortalecendo-as como os sujeitos das ações.  

Essa personalização do ambiente auxilia na construção e no 

desenvolvimento da identidade pessoal da criança, um espaço com variações, 

rico em estímulos e elementos promove o desenvolvimento como ser humano. 
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Figura: Crianças explorando e brincando com as interferências produzidas por 

elas Fonte: acervo do autor 

 

E para além da identidade individual, os pequenos começam a 

desenvolver a sensação de pertencimento, com o decorrer do tempo percebem 

que fazem parte de um grupo, reconhecem o espaço da sala e também os 

amigos de turma. As professoras, o espaço e as demais crianças se tornam 

referências importantes para todos os inseridos no ambiente escolar. 

Materiais 

No ensino infantil tudo pode ser transformado em materiais para o 

“ensino”, desde os chamados estruturados como também os chamados não 

estruturados.  

Na maior parte do tempo estamos explorando, brincando e produzindo 

coisas junto às crianças. Por vezes, utilizamos materiais convencionais, como 

papéis, giz de cera ou tinta. Mas, também utilizamos elementos naturais que 

achamos no parque, materiais recicláveis ou apenas tecidos.  
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Figura: Exploração e produção utilizando tinta feita de pó de gelatina e água Fonte: 

acervo do autor 

 

 

Figura: dramatização da música “A Noite no Castelo” utilizando tecidos no recreio 

Fonte: acervo do autor  

Essa variedade de materiais e de possibilidades de utilização é o que 

enriquece o planejamento, essa prática possibilita que as crianças criem, 

transformem e resignifiquem coisas que já existem, utilizando-as de formas e 

intencionalidades diversas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O propósito desse trabalho foi a reflexão, feita a partir de aportes teóricos 

da área e principalmente das práticas artísticas realizadas na educação infantil. 

E, o quanto esse ato de refletir, colabora e é essencial para a melhoria da 

prática docente. Na qual, o educador que pensa, elabora e que oferece 

propostas de qualidade favorece um melhor desenvolvimento infantil. 

 Pude perceber que as atividades, quando bem planejadas, oferecem à 

criança a ampliação da sua capacidade criadora, desenvolvendo assim, a 

imaginação e ajudando-a a perceber e organizar os seus pensamentos e 

sentimentos. 

Nessa reflexão também saliento a importância do trabalho do educador 

para que o processo de aprendizagem de fato ocorra. Para tal, o mesmo deve 

se preocupar com um ambiente favorável e organizado, com a suficiência do 

tempo e com a oferta ampla de materiais. Existindo isso, a ampliação do 

conhecimento de mundo que a criança já possui é garantida.  

Fica claro na apresentação desse relato a notabilidade que o professor 

assume na relação entre a arte e a criança e como suas escolhas podem afetar 

essa dinâmica. Um educador consciente de suas intenções tende a realizar 

mais intervenções positivas do que as negativas, o que favorece, e muito, aos 

aprendizados absorvidos pelos alunos.  

A criação infantil é baseada em suas vivências, são representações de 

assuntos cotidianos, sendo assim, extremamente originais. As crianças usam a 

arte para se comunicar com o mundo e por ela demonstram como são 

constituídas como indivíduos que possuem um “mundo” particular inserido em 

um mundo coletivo.  

Em suma, este trabalho não se configura apenas por palavras e por um 

apanhado de fotografias, espero que seu conteúdo sirva para evocar ainda 
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mais reflexões, para que os educadores e os futuros educadores possam olha 

para si, para suas intenções e formas de pensar o que é educar.  

Se reflexões futuras acontecerem acredito que as práticas serão 

transformadas e consequentemente os aprendizados também.  
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