
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

 

 

 

HELOÍSA RAMOS TEIXEIRA SANTO 

 

 

 

 

 

O OLHAR SOBRE A ARTE E O LÚDICO NA EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA 

DO PROGRAMA SABERES EM CASA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARULHOS 

2021 



HELOÍSA RAMOS TEIXEIRA SANTO 

 

 

 

 

 

 

 

O OLHAR SOBRE A ARTE E O LÚDICO NA EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA 

DO PROGRAMA SABERES EM CASA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado à Universidade Federal de 

São Paulo para obtenção do título de 

Licenciado em Pedagogia. 

Orientador: Profª Drª Betania Libanio 

Dantas de Araujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARULHOS 

2021 

 

 



Na qualidade de titular dos direitos autorais, em consonância com a Lei de direitos 

autorais nº 9610/98, autorizo a publicação livre e gratuita desse trabalho no Repositório 

Institucional da UNIFESP ou em outro meio eletrônico da instituição, sem qualquer 

ressarcimento dos direitos autorais para leitura, impressão e/ou download em meio eletrônico 

para fins de divulgação intelectual, desde que citada a fonte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo, Heloisa Ramos Teixeira 

 

O olhar sobre a Arte e o lúdico na Educação sob a perspectiva do Programa 

Saberes em Casa do município de Guarulhos/ Heloísa Ramos Teixeira Santo. – 

2021. – 133 f. 

 

 Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Pedagogia) - Universidade 

Federal de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Guarulhos, 2021. 

  

 Orientadora: Profª Drª Betania Libanio Dantas de Araujo. 

 

 [A look at Art and Ludic in Education from the perspective of Saberes em 

Casa Program from the city of Guarulhos]. 

 

 1. Lúdico. 2. Arte. 3. Pandemia 4. Residência Pedagógica de Ensino 

Fundamental 5. Programas Saberes em Casa 



 

HELOÍSA RAMOS TEIXEIRA SANTO 

 

 

O OLHAR SOBRE A ARTE E O LÚDICO NA EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA 

DO PROGRAMA SABERES EM CASA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade 

Federal de São Paulo para obtenção do título de Licenciado em 

Pedagogia. 

 

 

Aprovado em: ____/____/________ 

 

 

 

 

Profª. Drª. Betania Libanio Dantas de Araujo 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

 

Profª. Drª. Márcia Cristina Romero Lopes 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

 

Profª. Ms. Angela Dezoti Consiglio 

Secretaria Municipal de Educação - Guarulhos  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O exercício da curiosidade convoca a 

imaginação, a intuição, as emoções, a capacidade 

de conjecturar, de comparar, na busca da 

perfilização do objeto ou do achado de sua razão 

de ser.  

 

Paulo Freire 



AGRADECIMENTOS  

Primeiramente agradeço à minha irmã, Aline, pelo incentivo em sempre acrediar em meus 

sonhos, principalmente na área da Educação, pelo amor incondicional e pelo exemplo de 

pedagoga e professora que sempre me inspirou. Espelho-me nela para seguir meus passos na 

vida e na Pedagogia com muito orgulho.  

À minha mãe, Cristina, e ao meu pai, Olavo, por me proporcionarem uma educação de 

excelência para que eu alcançasse meus sonhos, sempre me apoiando e me acompanhando em 

cada decisão. À minha mãe deixo meu agradecimento especial diante da mulher incrível que 

é, me inspirando, cada dia mais, a me tornar um ser humano melhor e não desistir de seguir 

em frente. 

Aos meus avós, Adolfo e Dirce, pelo acolhimento ao longo desta jornada e amor imensurável 

que sempre tiveram por mim e pela minha família.  

Agradeço a todos os docentes da Universidade Federal de São Paulo que fizeram parte da 

minha história no curso e me proporcionaram momentos de aprendizagem e reflexões 

importantes para a minha atuação na sociedade e na Pedagogia. 

Aos colegas de turma do curso de Pedagogia, ingressantes no ano de 2016, pela união e 

suporte em todos os momentos que passamos ao longo de nossa graduação. Compartilhamos 

experiências incríveis e cada um teve seu papel nesta jornada. 

Às minhas colegas de profissão e amigas de vida, Suzana, Letícia, Bruna, Amanda, Beatriz e 

Inácia, que me apoiaram desde o início desta trajetória e compartilharam histórias incríveis ao 

longo destes anos de amizade e companheirismo. Muito obrigada por me proporcionarem 

momentos e aprendizagens maravilhosas e me ajudarem em decisões importantes. 

À minha coordenadora, Thaís, e às minhas colegas de trabalho, Tatiana e Júlia, por todo o 

apoio e suporte no período de finalização do curso. Aprendo cada dia mais com elas e me 

inspiro em suas atuações profissionais. 



Agradeço também à Karoline, Mariana, Andressa e Carol, amigas de graduação, e que levo 

para a vida, por todo o auxílio, preocupação e companheirismo ao longo do curso, 

compartilhando experiências, conhecimentos e momentos importantes que fizeram a diferença 

para a minha formação pessoal e profissional. Muito obrigada. 

Por fim, agradeço à minha orientadora, professora Betania, por me auxiliar na construção 

deste trabalho e me proporcionar conhecimentos maravilhosos em Arte e em Educação. 

Agradeço pela condução de reflexões importantes referentes à nossa profissão, pela empatia e 

paciência neste período desafiador, pelo carinho comigo e com o meu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso procura realizar um estudo acerca das contribuições da 

abordagem lúdica em meio ao ensino de Arte na Educação Infantil através da análise e 

observação das propostas curriculares remotas do Programa Saberes em Casa, elaborado pela 

Secretaria de Educação de Guarulhos em meio a um cenário de pandemia e isolamento social. 

Primeiramente é apresentado ao leitor um panorama acerca do currículo e ações pedagógicas 

em Educação Infantil articulados com a metodologia da abordagem lúdica, enfatizando os 

campos de experiências como veiculadores desta última. A discussão é realizada a partir do 

estudo de documentos curriculares oficiais e suas colaborações para o processo de ensino e 

aprendigem de crianças pequenas. Em seguida, são realizadas discussões acerca do papel da 

Arte e Artes Visuais no currículo educacional brasileiro e o seu diálogo com propostas lúdicas 

de ensino nesta área de conhcimento. Ao final, por meio de pesquisa qualitativa, o leitor é 

apresentado ao Programa Saberes em Casa e sua contextualização com o momento de 

suspensão de atividades escolares diante de um cenário de pandemia mundial, e, através de 

análise e observação descritivas, são realizadas discussões acerca da viabilidade e 

aplicabilidade da abordagem lúdica em meio às propostas curriculares e ações pedagógicas 

em Arte elaboradas pelo Programa. 

 

Palavras-chave: Lúdico. Arte. Pandemia. Residência Pedagógica de Ensino Fundamental. 

Programa Saberes em Casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Term Paper seeks to conduct a study about the contributions of the playful 

approach in the teaching of Art in Early Childhood Education through the analysis and 

observation of remote curricular proposals from the Saberes em Casa Program, created by 

Secretaria de Educação de Guarulhos in the midst of a pandemic scenario and social isolation. 

Firstly, the reader is presented with an overview of the curriculum and pedagogical actions in 

Early Childhood Education articulated with the playful approach methodology, emphasizing 

the fields of experience as carriers of the latter. The discussion is based on the study of 

official curriculum documents and their contributions to the teaching and learning process of 

young children. Then, discussions are held regarding the role of Art and visual arts in the 

Brazilian educational curriculum and their dialogue with playful teaching proposals in this 

area of knowledge. Finally, through qualitative research, the reader is introduced to the 

Saberes em Casa Program and its contextualization with the moment of suspension of school 

activities in the face of a global pandemic scenario, and, through descriptive analysis and 

observation, discussions are held about the feasibility and applicability of the playful 

approach amid the curricular proposals and pedagogical actions in Art elaborated by the 

Program. 

Keywords: Ludic. Art. Pandemic. Pedagogical Residency in Elementary School. Saberes em 

Casa Program 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa procura abordar o lúdico e a arte em suas esferas significativas 

para o processo de aprendizagem em Educação Infantil. A problemática da pesquisa 

concentra-se na identificação de propostas curriculares e práticas pedagógicas no âmbito do 

ensino de arte e a articulação com o elemento lúdico em sua metodologia. Os principais 

objetivos veiculados no texto referem-se às discussões acerca do currículo para esta etapa da 

Educação Básica e das principais contribuições que a abordagem lúdica confere ao processo 

de ensino e aprendizagem em arte, através da exploração das propostas pedagógicas e 

curriculares elaboradas pela rede municipal de ensino de Guarulhos na construção de seu 

Programa Saberes em Casa. 

O primeiro capítulo apresenta a importância da cultura lúdica no cotidiano da 

Educação Infantil, principalmente no que se refere aos campos de experiências discutidos em 

seu currículo. Artes Visuais e o lúdico são estudados no capítulo dois através de sua 

observação  no currículo, assim como as principais contribuições apresentadas pela relação 

entre a área de conhecimento e a metodologia lúdica. Durante o período de pandemia 

vivenciado pelo país, o Programa Saberes em Casa, criado pela Prefeitura de Guarulhos, foi 

apresentado à autora, o estudo e análise de seus episódios e propostas pedagógicas, com foco 

no lúdico e na arte, são apresentados no capítulo três.  

 De abordagem qualitativa, o estudo busca as nuances e subjetividades do espaço 

virtual decorrentes deste período pandêmico. A temática foi descoberta em curso com a oferta 

do material durante a realização das atividades do Programa de Residência de Ensino 

Fundamental (RPEF) da Unifesp - Campus Guarulhos. O formato virtual de participação das 

atividades escolares foi a forma que mais se aproximou do trabalho com a escola-campo. A 

(RPEF) foi cursada no primeiro semestre do ano de 2020 e contou com a contribuição dos 

episódios do Programa Saberes em Casa e acompanhamento dos momentos de Hora 

Atividade (HA) de uma das escolas da rede e encontros de supervisão com a preceptoria. O 

objetivo era agregar conhecimento acerca da docência e compreender as soluções encontradas 

durante o isolamento social.  

 Enquanto pesquisa básica procurou-se pesquisar inovações na resolução de problemas. 

Quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória proporcionando maior familiaridade com o 

problema por meio de soluções encontradas no momento e com estudo de caso do Programa 

Saberes em Casa, enquanto análise de exemplo que estimule a compreensão (GIL, 2007). 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é bibliográfica no estudo sobre a arte e o lúdico por 
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meio dos documentos oficiais, literatura da área e estudo de caso com princípio descritivo do 

programa.   

O curso de graduação em Pedagogia oferecido pela Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) promove a imersão completa na realidade prática profissional do pedagogo 

oferecida pelo Programa de Residência Pedagógica, que se organiza de acordo com suas 

principais áreas de atuação. Assim, a partir da experiência proporcionada pelo Programa de 

Residência Pedagógica de Ensino Fundamental, no ano de 2020, foi possível entrar em 

contato com o recém-criado Programa Saberes em Casa, organizado pela Secretaria 

Municipal de Educação de Guarulhos. Seu objetivo principal é o de oferecer aos alunos da 

rede municipal acompanhamento de atividades escolares em contexto de pandemia mundial, 

que obrigou o início de um longo período de isolamento social, culminando na paralisação das 

atividades presenciais em instituições de ensino. 

O Programa Saberes em Casa aborda, como uma de suas propostas pedagógicas, os 

saberes em artes visuais, produzindo atividades e conduzindo as crianças a entrarem em 

contato com o ensino de Arte de forma remota, procurando dar continuidade ao trabalho 

previamente executado em creches e escolas.  

As contribuições do Programa para a veiculação de uma abordagem lúdica em artes 

visuais podem ser observadas diante das propostas educacionais de suas atividades, o que 

levam as crianças a experienciar momentos de interação entre pares, contato com a natureza, 

com materiais diversos, além de promover novos conhecimentos a respeito da cultura 

vivenciada por esses sujeitos. Dessa forma, a exploração dos episódios do Programa também 

se faz presente ao longo desta produção, com o intuito de observar as principais colaborações 

destas atividades para o cotidiano vivenciado pelo aluno neste contexto de ensino remoto.  

A necessidade da criação do programa surgiu em meio a um contexto de pandemia 

mundial decorrente da doença Covid-19, ocasionado por um novo coronavírus (SARS-CoV-

2) que se espalha rapidamente, possuindo grande alcance de contaminação na sociedade.  

Diante deste estado de alerta mundial, e com a chegada do vírus no Brasil em 

fevereiro de 2020, como medida para contenção da disseminação do vírus, as autoridades 

brasileiras passaram a recomendar diversas ações necessárias, como uso de máscaras, higiene 

frequente das mãos com água e sabão ou uso de álcool em gel 70% e, principalmente, a 

prática do isolamento social. Neste sentido, uma das principais medidas adotadas foi a 

suspensão das aulas em escolas e universidades com o necessário fechamento de instituições 

de ensino no país.  



14 

 

Com o intuito de minimizar e reduzir as consequências proporcionadas por essa 

suspensão no âmbito educacional, a aprovação por parte do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) de um parecer, em abril de 2020, possibilitou o retorno de atividades da educação 

básica no contexto remoto. O parecer aprovou orientações para a nova organização do 

calendário escolar, além de atividades de cunho não presencial para o cumprimento da carga 

horária mínima a ser realizada no período de um ano letivo. (BRASIL; MEC, 2020)  

Assim sendo, a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos passou a elaborar 

propostas pedagógicas, fundamentadas em documentos curriculares oficiais, através de mídias 

virtuais, que envolvem a produção de vídeos diários com participação de professores, que 

conduzem as atividades programadas para o episódio, além da disponibilização de livros, 

vídeos e propostas de atividades em suas plataformas digitais. Dentro de tais produções, a 

abordagem realizada diante do ensino de Arte se faz presente e pode ser observada em suas 

mais diversas intencionalidades pedagógicas.  

Os episódios pensados, elaborados e produzidos pelo Programa Saberes em Casa 

ilustram a aplicação de uma grande parcela de atividades lúdicas inseridas na experiência 

proporcionada para crianças no âmbito da Educação Básica. Nesse sentido, o projeto 

apresentado pelo Programa pode ser explorado como uma fonte de veiculação da iniciativa 

lúdica e como esta é trabalhada por meio da manifestação artística. Portanto, é indispensável a 

consideração da arte e suas contribuições no âmbito da cultura lúdica, que podem 

proporcionar um processo de aprendizagem bem significativo e interativo, alcançando, 

consequentemente, a linguagem da criança em suas diversas configurações.  

 Portanto, o presente trabalho procura abordar o universo da cultura lúdica inserida no 

âmbito da Arte, através de jogos, brincadeiras, produções artísticas e outras manifestações que 

proporcionem a essência do brincar na arte e a criação de acervo experimental. O interesse em 

realizar o projeto surgiu ao longo do curso de graduação em Pedagogia, que proporcionou a 

experiência prática e teórica no âmbito da Educação, além da vivência profissional com 

turmas de Educação Infantil. Neste contexto, é possível observar a importância do trabalho 

lúdico para o processo de ensino e aprendizagem, estimulando o desenvolvimento da criação 

e da imaginação no ambiente educativo. 

 No papel de professora de idiomas, inserida no cenário de Educação Bilíngue, a autora 

obteve o primeiro contato com alunos de Educação Infantil, promovendo a aquisição da 

segunda língua, no caso a Língua Inglesa, ao proporcionar ambientes de interação e vivência 

prática com a mesma. Para realizar este trabalho, a presença de jogos e brincadeiras, além das 

propostas de produções artísticas, sempre se destacou e se revelou essencial para o 
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desenvolvimento de habilidades cognitivas, demonstrando como a cultura lúdica se mostra 

muito significativa para a experiência educativa de crianças. 

 Com este trabalho, através do levantamento bibliográfico em meio à temática principal 

do brincar na Arte, procura-se desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo exploratório a 

partir das seguintes questões: como a Arte pode veicular a cultura lúdica dentro do contexto 

da Educação Infantil? Quais contribuições as produções artísticas podem trazer para o 

processo de ensino e aprendizagem? Como trabalhar a abordagem artística no âmbito da 

Educação Infantil? As brincadeiras e jogos se estruturam como alternativa para a abordagem 

lúdica na Educação? Como e por quê?  

 Além da exploração bibliográfica e embasamento teórico a partir de Holm (2004), 

Araújo (2017), Trancoso (2016), Barbosa (2012), Salomão et al. (2017), Correa e Cássio 

(2020), Santos e Carrais (2020), Cola (2014) e Ostetto (2010);  e documentos oficiais como 

RCNEI (1998), DNCEI (2010) BNCC (2018) e  QSN (2019),  a presente pesquisa científica 

se apoia na análise do conteúdo veiculado pela iniciativa do projeto Programa Saberes em 

Casa, que ilustra e procura estimular a compreensão da importância da cultura lúdica através 

do brincar na Arte.  

O ensino de Arte, nas diferentes etapas da Educação Básica, se torna cada vez mais 

abrangente e relevante para a aquisição de consciência cultural no processo de aprendizagem 

de crianças e jovens. Para a Educação Infantil, a elaboração de propostas que priorizem a 

formação artística e incentivem a criação nesta área de conhecimento promove experiências 

significativas no âmbito do desenvolvimento integral da criança pequena, que se caracteriza 

por suas singularidades e especificidades. Um dos caminhos a serem considerados para a 

trajetória do ensino de artes visuais em educação é a inserção da abordagem lúdica no 

cotidiano escolar desses sujeitos, que o vivenciam de forma mais intensa e imersos em sua 

própria realidade de aquisição social, cultural e de novos conhecimentos.  

 Ao longo da história da Educação brasileira verificou-se diversas conquistas no âmbito 

da ampliação de direitos sociais e deveres do Estado e, concomitantemente, avanços também 

contribuíram para a trajetória do ensino de Arte no currículo educacional. Diante deste 

cenário, o trabalho em artes visuais enfrenta desafios e demandas importantes no que diz 

respeito à Educação Infantil e seus campos de experiências que seu currículo estipula, 

permitindo a ampliação de possibilidades, cada vez mais integradas, com intencionalidades 

pedagógicas particulares ao universo da Arte e do lúdico. 

Documentos oficiais como a Constituição Federal (CF) de 1988 e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 proporcionaram importantes conquistas para 
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a Educação, passando a considerá-la como um direito social de todos e dever de oferta do 

Estado. Além disso, transformações marcantes também se instalaram para a elaboração de 

uma base curricular nacional para a Educação Básica. A inclusão da Educação Infantil na 

elaboração do documento curricular BNCC (Base Nacional Comum Curricular) também se 

revelou um marco para esta etapa da Educação, e até hoje ainda é bastante discutida e 

revisitada para a garantia do respeito às especificidades desse público.  

 

Talvez agora possamos focar o currículo nas crianças e em suas relações e concebê-lo 

como construção, articulação e produção de aprendizagens que acontecem no 

encontro entre os sujeitos e a cultura. Um currículo emerge da vida, dos encontros 

entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos no mundo. (BARBOSA, 

2009, p. 50) 

 

 Neste sentido, pode-se ressaltar a importância da delimitação dos campos de 

experiências em Educação Infantil, que procuram estabelecer eixos de desenvolvimento 

infantil a serem trabalhados com crianças pequenas. A articulação entre os aspectos discutidos 

por cada um desses campos garante uma dinâmica estruturada no contexto da educação desses 

sujeitos. A BNCC ainda prioriza a “intencionalidade educativa” das práticas do docente em 

Educação Infantil, pautadas na proposta de experiências sociais, culturais e científicas para a 

prática pedagógica, que proporcionem situações de reconhecimento de si mesmo, do outro, da 

natureza, da cultura e da ciência, além do contato com literatura, materiais diversos e 

interação social, em dinâmicas voltadas para crianças pequenas, como a brincadeira e práticas 

de cuidados. (BRASIL, 2018) 

 A partir da abordagem dos campos de experiências para a condução de planejamentos 

e práticas pedagógicas em Educação Infantil, é possível realizar uma articulação relevante 

entre eles e a cultura lúdica para a contribuição de experiências enriquecedoras no ambiente 

de educação formal de crianças pequenas. Atividades lúdicas, brincadeiras, arte e jogos 

podem proporcionar situações integrais que levem as crianças ao acesso à sua ludicidade, 

presente no cotidiano desses sujeitos, e apreciados de forma positiva por eles.  

A cultura lúdica possui fundamental importância, uma vez que proporciona situações 

favoráveis para o desenvolvimento natural de habilidades sociais, culturais e cognitivas, tão 

importantes neste momento da vida da criança. Se utilizar de brincadeiras, jogos e criações 

artísticas para propostas pedagógicas em geral na educação de crianças pequenas revela 

estratégia inteligente para alcançar os principais objetivos de ensino nesta etapa, além de 

proporcionar momentos prazerosos e muito mais significativos para crianças.  
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O lúdico é uma necessidade humana que proporciona a interação da criança com o 

ambiente em que vive, sendo considerado como meio de expressão e aprendizado. As 

atividades lúdicas possibilitam a incorporação de valores, o desenvolvimento cultural, 

assimilação de novos conhecimentos, o desenvolvimento da sociabilidade e da 

criatividade. Assim, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário e tem a 

oportunidade de se desenvolver de maneira prazerosa. (NILES E SOCHA, 2014, p. 

92) 

 

Assim como as diversas áreas do conhecimento podem utilizar o lúdico como recurso 

e estratégia pedagógica em suas ações, a Arte, reconhecida como área de conhecimento e seu 

ensino obrigatório incluído no currículo pela LBDEN de 1996, também encontra uma 

variedade de possibilidades diante da abordagem lúdica em suas propostas, além de conversar 

diretamente com ela em uma dinâmica de constituição do ser humano, permitindo que o 

mesmo se expresse através da Arte e do lúdico. 

O diálogo existente entre o ensino de artes visuais e a cultura lúdica se revela grande 

aliado para o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que, juntos, podem se tornar 

ferramentas metodológicas ricas que favorecem esse processo e colocam as crianças em 

contato com emoções, sensações, expressões e manifestações culturais de grande valia para a 

aquisição de novos conhecimentos. Santos e Carrais (2020) afirmam que “pode-se dizer que 

as atividades artísticas e lúdicas são fundamentais no processo de ensino aprendizagem, 

tornando-se um potencializador nas diversas áreas do conhecimento.” (SANTOS E 

CARRAIS, 2020, p. 58983) 

Dessa maneira, ao entrar em contato com atividades lúdicas no âmbito do ensino da 

Arte, a criança aprende através da vivência daquela realidade que a torna sujeito ativo de sua 

aprendizagem, uma vez que, ao fazer, ou seja, ao produzir, ela se insere no contexto de 

percepção de suas ações, sentimentos e emoções diante da experiência vivida. O poder de 

escolha diante da abordagem lúdica também a coloca no centro desse processo, o que a 

permite explorar materiais, obras, manifestações artísticas, brincadeiras e jogos neste cenário 

de observação, investigação e participação. 

 

Através do brincar e da expressão artística é que a criança insere-se à sua realidade, 

conseguindo construir seu próprio mundo. Aprender fazendo, permite que o processo 

de aprendizagem seja prazeroso e significativo. Brincando, jogando, expressando-se 

através de materiais diversos, desenhos, esculturas, (construções artísticas diversas), a 

criança conseguirá refletir e descobrir o mundo que a cerca, bem como expressar o 

que entende deste mundo. (SANTOS E CARRAIS, 2020, p. 58988). 

 

Diante disso, a exploração do ensino em Arte, mais particularmente em artes visuais, 

em conjunto com o lúdico e o despertar da ludicidade veiculado por ele, é abordada no 
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decorrer deste trabalho, explorando suas contribuições para o contexto de aprendizagem em 

Educação Infantil. Desta forma, ao trabalhar o lúdico, é possível identificar significativos 

resultados para a compreensão do mundo e da cultura evidenciados no desenvolvimento 

cognitivo e social da criança pequena, aspecto essencial a ser abordado e explorado na 

formação inicial e continuada do futuro pedagogo. 
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CAPÍTULO 1. A IMPORTÂNCIA DA CULTURA LÚDICA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Diversas são as contribuições oferecidas pela cultura lúdica quando inserida no 

contexto da educação infantil, principalmente quando observadas em seu papel fundamental 

para a formação humana. Para compreendê-las é preciso identificar as importantes 

particularidades que permeiam essa primeira etapa da educação básica, as quais revelam a 

necessidade de se trabalhar a perspectiva lúdica em ambientes de promoção do 

desenvolvimento de crianças pequenas.  

 Assim sendo, este primeiro capítulo procura explorar a importância da construção de 

uma atmosfera de aprendizagem pautada no significativo trabalho lúdico em suas diversas 

esferas potencializadoras. Além disso, busca realizar uma reflexão acerca do caráter 

metodológico que a cultura lúdica carrega, auxiliando o trabalho pedagógico em educação 

infantil. 

 

1.1 Educação Infantil e seus campos de experiência 

 

 A trajetória percorrida pelo campo da educação é marcada por inúmeras mudanças e 

adequações de acordo com novas perspectivas trabalhadas e analisadas ao longo do tempo. 

Dessa maneira, importantes conquistas permeiam a legislação que acolhe as diversas etapas 

da educação básica, garantindo sua oferta como direito constitucional. Neste sentido, com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a educação passou a ser 

compreendida como um direito social de acesso a todos e dever de oferta do Estado.  

 Em 1996, a Lei nº 9496/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN (BRASIL, 1996), reiterou tal conquista, ampliando direitos sociais e deveres do 

Estado no que diz respeito à educação. A Educação Infantil passou a ser abrangida pela 

legislação como primeira etapa da Educação Básica, que garante sua oferta em creches e pré-

escolas, além de se preocupar com a responsabilidade acerca dos currículos elaborados a 

partir de uma base nacional para educação infantil. 

 Assim, com a aprovação da LDBEN (1996), diretrizes e bases para a educação básica 

nacional, e seus aprimoramentos ao longo do tempo foram estruturados no sentido de 

organizar a educação escolar em suas específicas instituições. Com a ampliação dos direitos à 

educação, em um cenário de redemocratização do país, e o reconhecimento da educação 

infantil como dever de oferta do Estado, a mesma passou a ser compreendida sob novas 
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perspectivas, considerando os sujeitos atendidos por ela em suas particularidades diante de 

seu desenvolvimento integral em ambientes escolares específicos. 

 

Da Educação Infantil 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

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

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. (BRASIL, 

1996) 

   

 A partir de então, é possível identificar transformações significativas na condução das 

políticas públicas em educação, considerando crianças pequenas em sua totalidade, 

desencadeando um processo de transmutação do caráter assistencialista da educação infantil 

para a compreensão da capacidade educativa das instituições que ofereciam esta etapa da 

educação (SANTOS, 2018, p. 2). Nesta mesma perspectiva, a adoção de novos segmentos 

pedagógicos no âmbito da educação de bebês e crianças pequenas revela a preocupação e a 

necessidade de estabelecer parâmetros curriculares específicos que considerem e promovam o 

pleno aprimoramento de habilidades particulares destes sujeitos. 

 A consequente e contínua discussão acerca da inclusão da educação infantil em 

segmentos de uma Base Nacional Comum Curricular é intensificada pela preocupação em 

atender às principais necessidades apresentadas por esse público, além de promover cada vez 

mais a ampliação de estudos acerca da importância em compreender suas particularidades. 

Assim sendo, esse campo de conhecimento passou a considerar uma série de revisões de 

conceitos que abarcam a educação de crianças pequenas em contextos coletivos, caminhando 

para o “[...] fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças.” (BRASIL, 2010, p.9).  

 O currículo pensado e articulado para a primeira etapa de educação, então, passa a 

contar com a colaboração de documentos oficiais que determinam orientações curriculares 

específicas para a educação infantil com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (DCNEI), auxiliando na elaboração da proposta de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC 2018). Santos (2018) aponta para a importância de as Diretrizes 

oferecerem abordagens pedagógicas de formação mais abrangentes, propondo um currículo 

focado no desenvolvimento da criança para além de processos preparatórios para a 

escolarização. 
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 Diante disso, ao considerar a criança em seus direitos como um sujeito histórico e 

construtor de sua identidade a partir da imaginação, interação, fantasia, brincadeira, 

experimentação e diversas outras capacidades de desenvolvimento de habilidades, as 

diretrizes curriculares (DCNEI) delimitam alguns eixos que estruturam a prática pedagógica 

(BRASIL, 2010, p. 12). Tais eixos se fundamentam, principalmente, nas interações e 

brincadeiras, reiterados pela BNCC (2018), que se revelam importantes recursos pedagógicos 

a serem explorados em espaços coletivos de educação infantil. 

Dessa maneira, a proposta de organização curricular para a educação infantil considera 

a exploração de campos de experiências que circundam o cotidiano da criança em creches e 

pré-escolas. A partir das vivências e interações experimentadas pelas crianças é possível 

desenvolver práticas pedagógicas que estimulem a construção de significados, resolução de 

problemas, aprendizagem, interações sociais, desenvolvimento cognitivo e motor e 

participação ativa desses sujeitos. 

 

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes 

os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a 

organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco 

campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. (BRASIL, 2018, p. 40) 

  

 Os campos de experiências são importantes estratégias a serem abordadas quando se 

pensa a construção do currículo em educação infantil, uma vez que proporcionam práticas 

pedagógicas contextualizadas com aspectos sociais e culturais levando em consideração os 

principais saberes intrínsecos ao processo de aprendizagem de crianças pequenas. Os cinco 

campos de experiências esquematizados pela BNCC (2018) na proposta curricular organizam-

se em: “O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gestos e movimentos”; “Traços, sons, cores e 

formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, tempos, quantidades, relações 

e transformações”.  

 A exploração de tais aspectos do desenvolvimento infantil evidenciados pelo 

documento demonstra a valorização de características essenciais para os processos de ensino e 

aprendizagem no âmbito da Educação Infantil, uma vez que consideram as crianças sujeitos 

capazes de produzirem e reproduzirem conhecimentos em sua totalidade. Assim, é importante 

destacar a necessidade de se pensar uma organização institucional que visa não o 

individualismo e submissão das crianças pequenas e sim a garantia de seus direitos sociais 

enquanto crianças, que se comunicam e exploram as variedades do meio onde estão inseridas 
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por meio do brincar e da interação social com adultos e crianças que auxiliam em sua 

compreensão de mundo (CAMPOS & BARBOSA, 2015, p. 358). 

 O primeiro eixo ou campo de experiência apresentado pelo documento oficial do 

Ministério da Educação, “O eu, o outro e o nós”, é pautado na necessidade e importância do 

desenvolvimento de atividades e planejamento pedagógico que valorize a interação social 

entre crianças e adultos. É através das relações estabelecidas entre os sujeitos que compõem a 

Educação Infantil que a criança encara a possibilidade de conhecimento de mundo, construção 

de sua identidade, autonomia, sentimentos, pensamentos, ações, comunicação, pontos de vista 

e questionamentos que a levarão a desenvolver habilidades de percepção de si mesma e dos 

outros (BRASIL, 2018). Além disso, os processos de inter-relações sociais no cotidiano da 

criança permitem a interpretação de conhecimentos de cunho cultural que se articulam com a 

construção simbólica de conceitos, o que contribui para a trajetória de aprendizagem social 

percorrida pela criança (SANTOS, 2018, p. 7).  

 

[...] na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem 

em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes 

atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 

narrativas. (BRASIL, 2018, p. 40) 

 

 Já o campo “Corpo, gestos e movimentos”, como o próprio nome intui, ressalta as 

diferentes linguagens corporais que se manifestam na primeira infância como parte integrante 

de seu desenvolvimento e consequente trabalho pedagógico a ser realizado com esse público. 

A contribuição da exploração do corpo e suas variadas manifestações diante das experiências 

vivenciadas por crianças se dá principalmente no âmbito do reconhecimento de novas 

sensações e tomada de consciência de seu próprio corpo. O documento (BRASIL, 2018) ainda 

refere-se ao trabalho com música, dança, brincadeiras e atividades lúdicas que evidenciem a 

construção de significados diante dos limites e potencialidades de seus movimentos, além da 

percepção de segurança e riscos aos quais o corpo pode ser exposto.  

 Uma importante questão levantada na delimitação desse campo de experiência pela 

BNCC (2018) é a necessidade de se superar a ideia de submissão do cuidado com o corpo da 

criança, enaltecendo-o, através de práticas pedagógicas pensadas e elaboradas em suas 

especificidades, no caminho de sua autonomia (BRASIL, 2018, p. 41). Aliado a isso, a ênfase 

na abordagem lúdica do trabalho do pedagogo também se destaca, oportunizando o contato 

com diversas instâncias da aprendizagem através dos movimentos, sons, interações entre 

corpo e objetos, ações e aparelho cinestésico.  



23 

 

 “Traços, sons, cores e formas” é o terceiro campo de experiência enaltecido para a 

construção de um currículo significativo em Educação Infantil, priorizando e garantindo o 

contato dessas crianças com o universo da arte em suas diversas manifestações. Dentro dessa 

perspectiva, é interessante ressaltar a capacidade da criança em produzir cultura através de seu 

contato com o mundo, atuando de forma ativa nas transformações sociais e culturais 

promovidas dentro de um coletivo. Logo, de acordo com o documento, a estratégia 

pedagógica de aproximar esse público ao imenso conjunto de manifestações culturais e 

artísticas presentes na sociedade resulta na lapidação da natureza autora das crianças, que, em 

contextos individuais ou grupais, são capazes de desenvolver habilidades críticas e estéticas 

diante do cenário que as rodeia. 

 

Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos 

e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, 

permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e 

potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas 

experiências e vivências artísticas. (BRASIL, 2018, p. 41) 

  

 A intencionalidade pedagógica que envolve o planejamento de atividades em artes 

visuais, dança, música, teatro, dentre diversas outras unidades curriculares que referenciam 

aspectos culturais em suas práticas deve levar em consideração a abordagem lúdica de suas 

atuações com crianças da Educação Infantil. Diante disso, os espaços e recursos utilizados 

nesse contexto se revelam ferramentas fundamentais para o oferecimento de experiências 

pautadas na imaginação, brincadeiras, interações sociais e culturais e criatividade essenciais 

para o atendimento das multidimensionais necessidades das crianças. 

 Na sequência, o documento enfatiza a importância do trabalho com a comunicação, 

cultura oral e escrita no cotidiano desses sujeitos através da delimitação do campo “Escuta, 

fala, pensamento e imaginação”. O exercício da exploração de situações que promovem o 

incentivo à fala e à escuta em uma interação oral significativa evidencia a valorização da 

capacidade comunicativa da criança e o acompanhamento de seu progressivo 

desenvolvimento no âmbito das relações interpessoais.  

 Neste mesmo contexto, a principal proposta veiculada pela BNCC (2018) para auxiliar 

o pedagogo a incluir em seu planejamento tal campo de experiência é a promoção de 

momentos de escuta e participação em contação de histórias e o incentivo ao contato com a 

cultura escrita. Dentro dessa perspectiva é importante ressaltar a preocupação do documento 
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em relembrar a necessidade de realizar um trabalho em meio às variadas linguagens de 

alcance infantil e as produções tanto individuais quanto grupais. 

 Corsino (2006) afirma que “A linguagem é um instrumento de ação no mundo, sobre o 

outro, com o outro e com os muitos outros que constituem o nosso pensamento e a nossa 

consciência.” (CORSINO, 2006, pp. 28 e 29).  Dessa forma, o processo de aprendizagem da 

criança pequena deve levar em consideração o uso da linguagem como ferramenta de 

exploração de desenvolvimento cognitivo e social, permitindo que este público explore, de 

forma interpessoal ou individual, sua capacidade de construção de significados de mundo e 

autonomia diante de sua compreensão sobre si e o outro.  

Por fim, em seu último campo de experiência, “Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações”, a BNCC (2018) procura apresentar ao pedagogo perspectivas 

importantes em relação à exploração do espaço e das diversas manifestações encontradas em 

sua construção para o processo de ensino e aprendizagem da criança pequena. Segundo o 

documento, a exploração do espaço e do tempo que circundam a realidade da criança permite 

que a mesma se relacione com diversos aspectos intrínsecos à sociedade, e, 

consequentemente, à cultura em que se encontra, resultando nas possibilidades variadas de 

ampliação de conceitos e conhecimento de mundo (BRASIL, 2018).  

Diante desta perspectiva, práticas pedagógicas que procurem abordar a habilidade de 

exploração e investigação do espaço, tempo e seus principais aspectos devem considerar 

momentos de aprendizagem pautados no levantamento de hipóteses, explorando a capacidade 

investigativa e pesquisadora das crianças, em uma dimensão lúdica de imersão e 

encorajamento de busca pelo novo em um ambiente de atuação social contínua. As propostas 

pedagógicas neste sentido também devem se preocupar com a sua expansão para além do 

ambiente escolar de atividades e brincadeiras, encontrando espaços nos mais variados 

ambientes de interação sociocultural de atuação da criança. 

 

[...] a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam 

fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar 

hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades 

e indagações. (BRASIL, 2018, p. 43) 

 

 A relação entre tempo e espaço é de fundamental importância no cotidiano de crianças 

e nas práticas que rodeiam o campo da Educação Infantil. As brincadeiras e atividades 

promovidas nesta etapa da educação se estruturam a partir dessa organização espacial e 

temporal no que se refere ao oferecimento de experiências integradoras e multidimensionais. 
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Tal aspecto se relaciona diretamente com a necessidade de se proporcionar momentos e 

vivências que permitam trocas entre os sujeitos, crianças e adultos, em situações lúdicas que 

veiculem oportunidades de ensino e aprendizagem significativas, atuando no desenvolvimento 

completo dessas crianças (BARBOSA, 2009, p. 32). 

Ao considerar os campos de experiências organizados pelo documento referente à 

BNCC como importantes pontos de partida para o planejamento de práticas pedagógicas em 

Educação Infantil, observa-se uma grande contribuição da perspectiva de integralidade da 

criança como um ser de direitos e especificidades em sua totalidade. Diante disso, a conversa 

entre os cinco campos permite a realização de um trabalho pautado na exploração de suas 

potencialidades e promoção de seu desenvolvimento social, cultural, corporal e cognitivo, 

superando a perspectiva assistencialista vinculada às crianças pequenas em um exercício 

histórico de cuidado com seu corpo. 

Santos e Silva (2016) entendem que a criança, sendo um ser social que se encontra em 

um contexto social já consolidado em suas relações, constrói seus conhecimentos e visão de 

mundo e da realidade por meio do processo de apreensão e aprimoramento da comunicação e 

linguagem inerentes à sociedade. Além disso, os autores apontam para a capacidade das 

crianças em assimilar e ressignificar, através das interações sociais, a cultura presente nas 

relações com seus pares, tornando-se autoras diante das atividades de reconstituição e relação 

sociocultural das experiências infantis (SANTOS E SILVA, 2016, pp. 134 e 135). 

Dessa maneira, o fazer pedagógico em Educação Infantil requer o trabalho articulado 

entre as diversas instâncias do currículo proposto por documentos oficiais que procuram 

garantir a exploração dos saberes e experiências em uma atuação voltada para a abordagem 

lúdica integrando diversas linguagens alcançadas pelas crianças diante de uma formação 

crítica. Em meio a isso, a intencionalidade pedagógica é uma das preocupações mais 

importantes em Educação Infantil revelando-se por meio de recursos e atividades promovidas 

no cotidiano da criança, pautados na exploração lúdica interdisciplinar, que promove acesso a 

conhecimentos e aprendizagens dentro de um contexto coletivo. 

As importantes contribuições que a Base Nacional Comum Curricular procura trazer, 

em sua teoria, para a elaboração e aprimoramento curricular referentes às diversas etapas da 

Educação Básica, principalmente para a Educação Infantil e Ensino Médio, são indiscutíveis, 

uma vez que traz a valorização do conjunto de aprendizagens que envolvem cada um desses 

públicos em meio ao seu contexto educacional e à oportunidade de revisão e desenvolvimento 

de materiais didáticos, além das novas direções em relação à formação continuada de 

professores para a atuação em sala de aula.  
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“Como escrito pelo então ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, no texto 

introdutório, denominado Apresentando a base, esse documento “é a base para a 

renovação e o aprimoramento da educação básica como um todo” (BRASIL, 2015, p. 

1), pois, diferentemente das bases e parâmetros mencionados, o documento atual 

abrange a educação infantil, primeira etapa da educação básica, e o ensino médio, 

última etapa, conforme preconiza a Lei 9.394/1996. Segundo escrito pelo ministro, a 

BNCC mudará os rumos da formação continuada e os materiais didáticos. Ela 

demonstra, conforme sugere o então ministro, o empenho de investimento na 

educação básica para proporcionar “formação pessoal, profissional e cidadã” 

(BRASIL, 2015, p. 1), constituindo-se como um “forte sentido estratégico nas ações 

de todos os educadores, bem como gestores de educação, do Brasil” (BRASIL, 2015, 

p. 1). No vídeo que apresenta a BNCC, postado no Portal da BNCC, o narrador diz 

que esta tem como objetivo “apontar aquilo que todo estudante, em todo território 

brasileiro, precisa aprender desde a educação infantil até o final do ensino médio”. 

Também há, no vídeo, um forte apelo para a intervenção da sociedade no documento 

construído pela equipe de profissionais constituída pelo Ministério da Educação.” 

(GONTIJO, 2015, p. 180) 
 

É preciso considerar que o seu processo de elaboração ainda precisa de atenção 

reforçada e reformulações no sentido de compreender a Educação brasileira em sua totalidade, 

evidenciando estratégias que encontrem oportunidades de superação de desigualdades sociais, 

visando um cenário educacional que veicule possibilidades de se alcançar igualdades de 

acesso em meio a uma sociedade que enfrenta dificuldades em estabelecer políticas públicas 

diante deste contexto. Neste sentido, ainda há muito o que ser feito e repensado sobre a 

BNCC, uma vez que este documento ainda não atende às necessidades expostas até então 

neste texto, veiculando ideias e valores acerca do currículo nacional para a Educação Básica 

de forma a entregar conteúdos e estruturas mecânicas ao professor que o colocará em prática, 

não considerando a Educação como um conjunto de práticas sociais e políticas públicas para a 

valorização do educando brasileiro como um sujeito de direitos e necessidades múltiplas, 

formado para a sua atuação como cidadão na sociedade. 

Neste contexto, Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação do Brasil, filósofo e 

professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, considera que a Base Nacional Comum Curricular deve “[...] ser construída em 

conjunto com projeto de país”, de acordo com sua entrevista concedida à revista Nova Escola 

em 2 de julho de 2018. Segundo o professor a base não deve ter um cunho partidário e sim 

político, de acordo com os objetivos que a Educação brasileira deseja alcançar em relação ao 

país que se pretende construir, elaborando os meios para que esse processo possa acontecer. 

Dessa forma, ele afirma que, logo de início, em sua primeira versão, a base era muito precária, 

pois se estruturava em um documento muito longo, contendo setores que, ao seu ver, eram 

escassos em conteúdos úteis, fazendo com que as pessoas não tivessem ideia do que se 

tratava, mencionando, em seguida, que a segunda versão era ainda mais longa.  
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Além disso, Renato Janine menciona a base para Ensino Médio como documento 

curricular para a formação do jovem como cidadão, questionando se o conceito de melhor 

aprendizado priorizado por ele faz com que a pessoa realmente aprenda a atuar em sociedade, 

como sujeito e pessoa, através da redução de desigualdades sociais e alargamento da 

igualdade de oportunidades de acesso em várias camadas na sociedade. 

  Ainda neste contexto, é preciso destacar que a implementação da BNCC foi aliada a 

tentativa de retirada da Arte, Filosofia e Sociologia do currículo do Ensino Médio. 

Contrariamente, é preciso garantir todos os itinerários formativos às crianças e aos estudantes, 

de acordo com Renato Janine. A ênfase em duas áreas, linguagens e matemática, tinha por 

objetivo atender ao Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. Assim sendo, 

o pouco destaque às humanidades e ciência causaria impactos da análise da realidade pelos 

estudantes; o documento deveria refletir um projeto de país, pensa o ex-ministro da 

Educação.   

Ana Mae (2017) observa que o governo brasileiro da época “por Medida Provisória, 

isto é, por decreto sem ouvir a sociedade e com uma maciça propaganda paga e enganosa nas 

emissoras de TV decidiu acabar com a obrigatoriedade do ensino da Arte no Ensino Médio”. 

(BARBOSA, 2017, p.79) Logo os autores da BNCC tornavam a arte “na prática mera 

ilustração das outras disciplinas”. A autora ainda cita James Catterrall e seus estudos sobre a 

cognição da arte e transferência de conhecimento às outras disciplinas. 

 

“A definição de uma base comum nacional parece importante para que a escola 

cumpra seu objetivo de garantir o acesso ao conhecimento produzido ao longo da 

história humana. Entretanto, quando essa proposição se alinha, exclusivamente, à 

lógica da avaliação com a finalidade de produzir a melhoria de índices de 

desempenho nacionais pela via do rebaixamento do que é ensinado e, 

consequentemente, aprendido, podemos imaginar que ela poderá ser nociva ao 

desenvolvimento da educação.” (GONTIJO, 2015, p. 188) 
 

Desta forma, ainda são encontradas diversas lacunas na estruturação e elaboração das 

propostas e conteúdos dispostos no documento oficial da BNCC (2018), sendo necessária sua 

reformulação através de discussões e debates críticos sobre a garantia de direitos a todos e 

superação de desigualdades, ampliadas cada vez mais por falta de políticas públicas, não 

garantindo a todos iguais rumos e direções em relação à educação nacional. Assim, como 

afirma o professor Renato, é preciso partir de um projeto que considere as condições 

populacionais a nível nacional, pensando em um projeto de país, visando igualdade de acesso 

a conhecimento e aprendizagem. 
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1.2 Abordagem Lúdica na Educação Infantil  

  

 Muito se discute sobre a importância de utilizar a dinâmica lúdica em contextos de 

educação de crianças pequenas e bebês. Portanto, considerando a integralidade das propostas 

que visam compreender as necessidades de desenvolvimento desses sujeitos por meio da 

exploração dos campos de experiências já abordados, é importante realizar o exercício de 

reflexão acerca da contribuição que as brincadeiras, jogos, manifestações artísticas e 

ambientes lúdicos possuem diante da formação da criança para a sua autonomia, consciência 

crítica e aprimoramento de habilidades cognitivas.  

 A ludicidade, considerada “[...] uma experiência plena, que pode colocar o indivíduo 

em um estado de consciência ampliada [...]” (BACELAR, 2009, p. 24) possibilita o contato 

do sujeito com variadas experiências significativas no âmbito da integralidade de suas 

percepções, envolvendo a exploração de sentimentos, emoções, corpo, fala, linguagens e 

interações sociais.  

 Partindo deste pressuposto, é possível identificar que a ludicidade está presente no 

cotidiano das crianças em meio às diversas relações estabelecidas na sociedade, não apenas 

nas situações promovidas pela escola. É por meio do contato com momentos lúdicos de sua 

rotina que a criança aprende e coloca em prática suas habilidades cognitivas e sociais, sem 

necessariamente encarar práticas pensadas por uma intencionalidade pedagógica. Brougère 

(2002) afirma “[...] a criança aprende através de situações da vida cotidiana que nada têm a 

priori de educativas: conversações, passeios, televisão e espetáculos, refeições e atividades da 

vida cotidiana.” (BROUGÈRE, 2002, p.12) 

 Com isso, a percepção acerca da introdução de atividades, ambientes e recursos que 

veiculam aspectos lúdicos em sua dinâmica funcional é necessária diante da educação de 

crianças, uma vez que, os espaços e relações socioculturais vivenciados por elas auxiliam no 

seu processo de aprendizagem e formação individual. Neste mesmo contexto, Brougère 

(2002) chama atenção para a presença do lúdico na educação informal de crianças, que se 

baseia principalmente na socialização e aprendizagens em suas diversas instâncias veiculadas 

pelo jogo em ambientes familiares de interação. A partir disso, o autor afirma que a educação 

formal deve se constituir com as mesmas bases lúdicas e relacionais presentes no cotidiano 

informal das crianças, contextualizadas e reproduzidas em outro ambiente, que se constitui 

por meio de outros objetivos.  
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São as bases sobre as quais a educação mais formal será construída, assim como 

relações com pessoas e objetos que têm um aspecto arquetípico e que vão ser 

modificadas, transformadas nas atividades de educação formal, que são apenas 

reprises da trama da vida cotidiana em um outro contexto e com outras finalidades. 

(BROUGÉRE, 2002, p.12) 

 

  Pensar em ludicidade no âmbito da infância e, consequentemente, da Educação 

Infantil, requer entender sua fundamentação e suas colaborações para o desenvolvimento da 

criança que a experimenta. Atividades, brincadeiras e jogos que se caracterizam lúdicos em 

sua atuação e funcionalidade devem perpassar pela oportunidade de escolha livre por parte da 

criança, fazendo com que a mesma possa manifestar seu interesse em realizá-los ou não 

(CARMO et al., 2017). Assim sendo, as atividades livres presentes no cotidiano de crianças 

pequenas, consideradas agradáveis e espontâneas podem se encaixar na qualidade lúdica de 

suas ações, necessária para o desenvolvimento social, cognitivo e cultural desses sujeitos, 

visto que trocas interpessoais são oportunizadas no âmbito de sua participação ativa. 

 Neste contexto, Dallabona e Mendes (2004) contribuem para o entendimento da 

infância como a etapa caracterizada pelas brincadeiras, evidenciando a importância da 

inserção de crianças pequenas dentro da perspectiva criada através desse recurso. Desse 

modo, as autoras destacam a possibilidade de satisfação de interesses e interações com o 

mundo real quando em contato com brincadeiras, o que permite a manifestação da forma “[...] 

como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo.” (DALLABONA E 

MENDES, 2004, p. 107).  

 Entendendo a gama de oportunidades oferecida pela dinâmica lúdica no cotidiano da 

criança, e a forma como ela se expressa e se comunica com o mundo ao seu redor, é possível 

identificar suas contribuições no âmbito do desenvolvimento de habilidades cognitivas e 

sociais encaradas pela criança. Portanto, a inserção da cultura lúdica no universo vivenciado 

em instituições e ambientes de ensino formal se caracteriza como uma estratégia importante 

realizada pelo docente no âmbito da Educação Infantil, revelando-se através de recursos 

constituídos por intencionalidades pedagógicas específicas.  

 
O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais real. Por 

meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar, analisar, criticar e 

transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida, a educação lúdica poderá 

contribuir para a melhoria do ensino, quer na qualificação ou formação crítica do 

educando, quer para redefinir valores e para melhorar o relacionamento das pessoas 

na sociedade. (DALLABONA E MENDES, 2004, p. 107) 

 

 A ideia da inserção de atividades lúdicas no currículo e cotidiano vivenciado pela 

Educação Infantil deve se pautar no atendimento das principais necessidades e especificidades 
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da criança, uma vez que, em contato com o universo de jogos, brincadeiras e manifestações 

artísticas, esses sujeitos aprendem e experienciam novas formas de se comunicar, interagir e 

perceber o mundo. Contudo, Bacelar (2009) aponta para a importância de garantir a vivência 

completa da atividade lúdica pela criança, e não apenas a sua submissão à realização da 

mesma, o que pode garantir o contato com o estado lúdico de seus pensamentos e 

aprendizagem diante daquela experiência.  

Assim sendo, partindo do pressuposto apontado por Niles e Socha (2014) que ressalta 

os ambientes institucionais de Educação Infantil como espaços que oportunizam descobertas e 

“ampliação das experiências individuais, culturais, sociais e educativas, através da inserção da 

criança em ambientes distintos da família.” (NILES E SOCHA, 2014, p. 83), é importante 

destacar o papel do trabalho pedagógico diante da necessidade de desenvolvimento infantil 

através da exploração da subjetividade das crianças no contexto de sua inserção social e 

cultural. É por meio da exploração da abordagem lúdica em propostas pedagógicas pensadas e 

elaboradas para esse público que se pode acessar as mais diversas experiências significativas 

inseridas na brincadeira, no jogo, na Arte e nas manifestações subjetivas de aprendizagem. 

 Uma das atividades mais valorizadas e praticadas pela criança em seu dia a dia é a 

brincadeira, também muito priorizada em ambientes de educação formal no âmbito da 

Educação Infantil. Docentes e pedagogos devem levar em consideração o papel da brincadeira 

para o desenvolvimento infantil, no que concerne suas contribuições para a promoção de 

vínculos e relações sociais entre adultos e crianças e entre si próprias, exploração de 

imaginação e criatividade, além da construção de visão de mundo.  

 As diversas contribuições da brincadeira e do ato de brincar para o desenvolvimento 

da criança são enfatizadas por Lopes (2006), e podem guiar o trabalho do pedagogo em sua 

trajetória profissional, além de oferecer às crianças a melhor experiência em relação à 

intencionalidade pedagógica da ação docente.  

 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo poder se comunicar por meio de 

gestos, sons e mais tarde, representar determinado papel na brincadeira, faz com que 

ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver 

algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a 

imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da 

interação, da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais. (LOPES, 

2006, p. 110) 

 

 É interessante ressaltar que a experiência do brincar pode estar vinculada com as 

diversas esferas da educação, o que proporciona ao processo de ensino e aprendizagem uma 



31 

 

instância significativa em sua função. Dessa maneira, a proposta de abrangência da 

brincadeira em sua essência lúdica pode ser trabalhada em situações de atividades livres ou 

atividades de cunho pedagógico formal, onde há um direcionamento estruturado para a 

aprendizagem da criança.  

 A partir desta perspectiva, a importância do brincar e da brincadeira pode ser 

observada pela relevância que possuem no cotidiano da criança. É por meio deles que ela se 

apropria de conceitos abstratos e lógicos, explora o espaço e o ambiente, entra em contato 

com a natureza e suas singularidades, estabelece momentos de interação entre pares, se insere 

no mundo vivenciado pelo adulto, faz uso de sua criatividade e imaginação e se permite 

vivenciar experiências promissoras de construção de significados do mundo a sua volta. Esse 

desenvolvimento é contínuo e permanece agindo em sua vivência e em seu dia a dia.  

 

Tanto para Vygotsky (1984) como para Piaget (1975), o desenvolvimento não é 

linear, mas evolutivo e, nesse trajeto, a imaginação se desenvolve. Uma vez que a 

criança brinca e desenvolve a capacidade para determinado tipo de conhecimento, ela 

dificilmente perde esta capacidade. É com a formação de conceitos que se dá a 

verdadeira aprendizagem e é no brincar que está um dos maiores espaços para a 

formação de conceitos. (DALLABONA E MENDES, 2004, p. 109) 

  

 Considerando, ainda, a brincadeira como ferramenta essencial para o desenvolvimento 

da metodologia lúdica em abordagens pedagógicas, Dallabona e Mendes (2004, p.110) 

afirmam que “brincar é sinônimo de aprender [...]”. Enfatizam que, através do brincar, a 

criança encara a oportunidade de enriquecer seu raciocínio, elaborando seus pensamentos, 

explorando contatos sociais, imaginação, criatividade, além de satisfazer suas vontades e 

desejos. Além disso, as autoras apontam para a importância do brincar no sentido de 

promover “a superação do egocentrismo, desenvolvendo a solidariedade e a empatia, e, [o 

brincar e o jogo] introduzem [...] novos sentidos para a posse e o consumo”. 

De acordo com esse panorama construído em meio à importância da ludicidade no 

contexto da educação de crianças pequenas, além de suas principais contribuições para o 

pleno  e integral desenvolvimento desses sujeitos, é possível estabelecer uma relação 

significativa entre os campos de experiências organizados pela BNCC e o papel do lúdico nas 

propostas pedagógicas em Educação Infantil. O lúdico, por meio dos jogos, brincadeiras, 

atividades livres e outras manifestações relevantes, pode ser introduzido e, até mesmo, 

evidenciado em cada um dos específicos campos de experiências trabalhados nas escolas, de 

forma a veicular as ações pedagógicas em uma dinâmica significativa de aprendizagem. 
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O primeiro campo de experiências estudado neste trabalho foi “O eu, o outro e o nós”, 

que revela a interação social estabelecida entre as crianças e o mundo, através das relações 

com seus pares e adultos como um dos pilares para o planejamento de estratégias pedagógicas 

em Educação Infantil. Neste sentido, o documento BNCC enfatiza a promoção da construção 

da autonomia da criança por meio da dinâmica de convivência e trocas interpessoais, além do 

desenvolvimento do pensar, do agir e da percepção de diferentes pontos de vista (BRASIL, 

2018).  

 A interação social, como um dos campos de grande destaque para o processo de 

ensino e aprendizagem em Educação Infantil, encontra possibilidades significativas de 

trabalho pedagógico na abordagem lúdica de atividades e projetos com crianças pequenas. 

Isso porque brincadeiras, atividades artísticas e jogos viabilizam a exploração de habilidades 

sociais e culturais através das possibilidades variadas de estabelecimento de relações 

interpessoais, reconhecimento de si e do outro, além da percepção e lapidação da autonomia 

do educando nesta idade. 

 Ao citarem Vigotsky em sua pesquisa, Carmo et al. (2017) elencam as principais 

ideias do autor desenvolvidas em seus estudos, evidenciando a perspectiva de que giram em 

torno dos processos de elaboração e desenvolvimento das funções psicológicas no indivíduo. 

As autoras ainda apontam para a importância que os estudos de Vigotsky atribuíam aos jogos, 

brincadeiras e fantasias, além das atividades de cunho lúdico em meio à temática, que se 

relacionavam, diretamente, com a construção dos processos de interações sociais que fazem 

parte do desenvolvimento dos sujeitos (CARMO et al., 2017).  

  

Segundo Vygotski a interação social é importante no processo de construção das 

funções psicológicas humanas. O sujeito se desenvolve individualmente num 

ambiente social e nas relações com outros sujeitos. O contato entre os indivíduos, as 

intervenções e as trocas de experiências permitem que os mesmos constituam-se 

enquanto sujeitos que são capazes de pensar a realidade e transformá-la, os sujeitos 

que possuem mais experiências contribuem no processo de desenvolvimento daqueles 

que ainda são imaturos. (CARMO et al., 2017, p. 12906). 

 

 Dessa forma, é possível identificar as contribuições positivas veiculadas pela 

abordagem lúdica diante da necessidade em desenvolver habilidades sociais através da 

elaboração do planejamento em educação, principalmente em relação aos sujeitos atendidos 

pela primeira etapa da Educação Básica. Docentes que atuam em Educação Infantil podem se 

utilizar de atividades lúdicas com intencionalidades pedagógicas específicas para atender às 

demandas particulares de crianças pequenas que, em seus diversos processos de 
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desenvolvimento, encontram oportunidades de trocas e conhecimentos interpessoais dentro de 

um grupo.  

 Outro campo de experiências referenciado neste trabalho é o “corpo, gestos e 

movimentos”, que entrega ao docente uma perspectiva importante acerca do trabalho com as 

mais variadas manifestações e explorações corporais a serem inseridas no contexto da 

educação de crianças pequenas. É através do corpo, de acordo com as especificações do 

documento BNCC, que os sujeitos são capazes de produzir conhecimento diante da 

abordagem de diversas linguagens como a música, dança, movimentos corporais, atividades 

físicas, exploração do reconhecimento de seu corpo e do outro, dentre diversas outras 

instâncias que este campo permite trabalhar.  

 Experimentar situações em que a ludicidade se manifesta no estado de aprendizagem 

da criança proporciona momentos de conscientização acerca de suas capacidades motoras e 

atribuição de significados a gestos e movimentos que se encaixam em suas atividades 

cotidianas no ambiente escolar ou extra escolar. Brincadeiras, atividades livres, manipulação 

de materiais de diversas texturas, tamanhos, cores e dimensões, jogos, músicas, teatros e 

observações artísticas podem desencadear uma série de percepções acerca da forma como a 

criança se comunica através de seu corpo, o que traz possibilidades diversas para o docente 

trabalhar a perspectiva da ação corporal diante dos processos de ensino e aprendizagem 

praticados em Educação Infantil.  

 Através do papel da atividade lúdica diante deste campo de experiências é possível 

entender como o corpo se torna centro da aprendizagem diante de propostas pedagógicas 

específicas, que trabalham a apropriação de aspectos necessários para o desenvolvimento 

psíquico e sociomotor na jornada de crescimento da criança. Coordenação motora, 

consciência sobre segurança e riscos ao seu corpo físico, conhecimento de limites em ações 

motoras e reconhecimento e respeito acerca de seu corpo e o corpo do outro são aspectos que 

podem ser pensados e explorados por meio da abordagem lúdica de atividades escolares. 

Dentro da perspectiva de trabalho com o lúdico e o corpo, Salomão et al. (2007) afirmam: 

 

O enfoque na avaliação lúdica é um dos muitos caminhos que nos possibilita ver 

como a criança inicia seu processo de adaptação à realidade através de uma conquista 

física, funcional aprendendo a lidar de forma cada vez mais coordenada, flexível e 

intencional com seu corpo, situando-o e organizando-o num contexto espaço-temporal 

que lhe é reconhecível, que começa a fazer sentido para sua memória pessoal. E, 

como é justamente essa organização significativa da ação sensório-motora que lhe dá 

condições de, pouco a pouco, ir mudando sua forma de interagir com o meio, no 

caminho de uma abstração reflexiva crescente. (SALOMÃO et al., 2007, p. 2) 
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 Portanto, o docente e pedagogo, quando em contato com a oportunidade de explorar as 

ações físicas das crianças em Educação Infantil, deve considerar a atividade livre, lúdica e 

relacional para sua prática profissional, proporcionando momentos de integralidade 

educacional em um contexto de expressão corporal consciente. Além disso, a criança, ao 

entrar em contato com as possibilidades oferecidas pelos gestos e movimentos de seu corpo, 

também acessa maneiras de se comunicar social e culturalmente diante do contexto em que se 

encontra.  

 O campo “traços, sons, cores e formas”, estipulado pela BNCC e também trabalhado 

neste capítulo, busca evidenciar a aprendizagem da criança pequena por meio das vivências 

proporcionadas pela Arte, Cultura e Ciência em suas mais variadas manifestações. A 

preocupação em trabalhar e explorar este campo se concentra na necessidade de colocar a 

criança em contato com essas áreas do conhecimento de forma a estimular seu senso crítico, 

sua criatividade, as noções relacionadas aos principais aspectos que circundam manifestações 

artísticas e científicas, além do importante descobrimento de sua própria cultura e culturas 

diversas à sua, respeitando-as e admirando-as.  

 A abordagem lúdica traz em suas especificidades uma forma de ampliar as 

possibilidades de interação entre crianças e essas áreas de conhecimento e, consequentemente, 

habilidades proporcionadas pela exploração das mesmas. Isso porque esses sujeitos possuem, 

diante das propostas de atividades lúdicas, a liberdade de escolha diante do que lhes é 

oferecido, podendo optar pelo uso de materiais diversos, pela exploração individual de 

manifestações artísticas e culturais e pelo contato com o que lhes é mostrado, de forma 

subjetiva e interativa, fazendo com que eles encontrem oportunidades de lapidar suas 

maneiras de ver o mundo e sua criticidade. 

 Neste mesmo contexto destaca-se a manipulação e escolha de materiais a serem 

utilizados em situações de atividades escolares. Aqui, evidencia-se o contato com produções 

artísticas, culturais e científicas diante da livre escolha por parte das crianças, o que permite a 

tomada de consciência acerca do papel de cada uma delas no ambiente em que estão inseridas, 

além de sua funcionalidade diante da proposta de ação pedagógica. A abordagem lúdica 

procura valorizar o conhecimento de mundo pela criança de forma livre, possibilitando que a 

mesma, em contato com essa gama de oportunidades e matérias, se permita vivenciar novas 

expressões e linguagens, além da atuação em suas manifestações de autoria própria.  

 Salomão et al. (2007) mencionam a importância de possibilitar condições para que 

essa escolha livre aconteça, uma vez que, com a disponibilidade de utilizar materiais diversos, 

as crianças encontram “possibilidades de transformação, de re-utilização e de construção de 
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novos elementos, formas, texturas etc.” (SALOMÃO et al., 2007, p. 3). Neste sentido, 

atividades que enfatizam a exploração artística e cultural, pautadas em abordagens lúdicas, se 

revelam estratégias pedagógicas interessantes no âmbito da Educação Infantil.  

 As atividades lúdicas, brincadeiras e jogos também podem auxiliar a ação pedagógica 

a trabalhar o campo “escuta, fala, pensamento e imaginação” no currículo em Educação 

Infantil. O documento prioriza, neste campo, a comunicação de crianças pequenas, que 

demonstram suas emoções e sentimentos por meio do corpo, olhares, postura, choro, dentre 

outras formas de expressão e linguagem. Essa é uma das perspectivas mais significativas para 

o trabalho com crianças pequenas, uma vez que, o desenvolvimento da linguagem, da fala e 

da escuta caracteriza-se como essencial para a compreensão das percepções e interações 

articuladas por esses sujeitos. Além disso, o contato com literatura infantil e cultura escrita 

também é evidenciado pela BNCC, estimulando o acesso a novas formas de pensamento e 

manifestações criativas e imaginativas.  

 É por meio da aquisição de linguagem, comunicação com o mundo externo e outras 

formas de se manifestar que a criança se expressa e, consequentemente, passa a se sentir parte 

de um grupo social. Levando em consideração que a brincadeira e atividade lúdica se faz 

muito presente no cotidiano da criança, é possível identificar importantes contribuições destas 

para o desenvolvimento cognitivo e social da mesma. Dessa forma, pensar em propostas 

pedagógicas pautadas na oportunização de escuta e fala no ambiente escolar podem auxiliar o 

processo de ensino e aprendizagem em Educação Infantil, além de oferecer condições e 

situações propícias para o enriquecimento da linguagem adquirida em ambientes formais e 

informais. 

 Assim, diante desta perspectiva, as colaborações de Dallabona e Mendes (2004) são 

essenciais para entender como a brincadeira contribui para o trabalho com esse campo de 

experiência. As autoras citam Vigotsky como referência para a sua pesquisa, evidenciando as 

ideias do autor em relação ao desenvolvimento da linguagem através do ato de brincar, e o 

papel deste último para a construção do pensamento da criança. Dessa forma, afirmam:  

 

A criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, 

construindo seu próprio pensamento. A linguagem, segundo Vygotsky (1984), tem 

importante papel no desenvolvimento cognitivo da criança à medida que sistematiza 

suas experiências e ainda colabora na organização dos processos em andamento. 

(DALLABONA E MENDES, 2004, p. 109) 

 

 Neste mesmo contexto, as autoras refletem sobre as possibilidades veiculadas pelas 

atividades lúdicas em relação às contribuições para o uso da imaginação e pensamento no dia 
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a dia da criança, enfatizando a ressignificação de situações e vivências das crianças, que as 

reproduzem através do exercício de recriação, oportunizado pelo lúdico. (DALLABONA E 

MENDES, 2004). Assim sendo, brincando a criança aprende e apreende novos significados 

em sua jornada de desenvolvimento, se utilizando das mais diversas ferramentas cognitivas, 

como imaginação e criatividade em suas ações corriqueiras em família ou na própria escola 

(DALLABONA E MENDES, 2004). 

A abordagem pedagógica que considera a literatura infantil e contação de histórias 

como recursos utilizados também auxilia o processo de desenvolvimento de trabalhos em 

meio ao universo do lúdico da Educação Infantil, garantindo a exploração da linguagem e 

cultura escrita de fácil acesso para esse público. Mergulhar no mundo das histórias e contos 

de fantasias pode incentivar o desenvolvimento da criança no âmbito da imaginação e 

criatividade, colocando-a em contato com universos desconhecidos, fazendo com que 

concentre-se em explorar seu senso criativo para a construção de narrativas em seus 

pensamentos. 

Outro recurso lúdico interessante a ser utilizado em contextos de Educação Infantil é o 

uso diverso das palavras, através das brincadeiras e exploração da versatilidade que elas 

veiculam. Corsino (2006) aponta para o trabalho com cantigas de roda, parlendas, trava-

línguas, dentre outras manifestações orais, musicais e linguísticas no âmbito do brincar e da 

exploração da linguagem. De acordo com Corsino (2006), por meio da brincadeira com esses 

recursos culturais, a criança encontra oportunidades de “[...] interagir, se divertir e partilhar 

uma cultura lúdica transmitida entre as gerações [...]” (CORSINO, 2006, p. 38), além de 

entrar em contato com variados aspectos da língua em sua constituição formal.  

 No âmbito do campo de experiências “espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações" (BRASIL, 2018), elencado pela BNCC, a cultura lúdica se evidencia em sua 

integralidade de ações em Educação Infantil. O campo em questão articula a inserção das 

crianças em espaços e tempos específicos com sua construção de mundo diante de suas 

vivências e experiências no contexto onde estão inseridas. Neste sentido, destaca-se a 

preocupação do documento em enfatizar a ação da criança diante do espaço e dos objetos 

encontrados nele, através da exploração de habilidades investigativas, que permitem a 

ampliação de sua curiosidade e, consequentemente, de conhecimentos do mundo. (BRASIL, 

2018) 

 Propostas lúdicas de atividades oportunizam diversas possibilidades diante das 

contribuições veiculadas por esse campo de experiências, uma vez que brincadeiras, 

manifestações artísticas e jogos exploram espaços variados, através da manipulação de 
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objetos, produtos e materiais de diversas naturezas, formas, constituições e funções. Assim 

sendo, os exercícios de exploração e investigação do espaço e do tempo prporcionam 

transformações significativas diante do processo de ensino e aprendizagem de crianças 

pequenas, motivadas e alimentadas pela curiosidade e vontade de conhecer o novo utilizando-

se de sua linguagem e comunicação através da brincadeira.  

Com isso, é fundamental que professores e pedagogos voltem suas práticas 

profissionais para o acolhimento de situações que priorizem essa atividade exploratória, 

valorizando a capacidade de crianças de levantar hipóteses, proporcionando o domínio do 

espaço físico, social e cultural. A interação social em conjunto com a tomada de consciência 

do espaço e tempo auxiliam a criança a vivenciar experiências integrais em suas 

funcionalidades.  

De maneira geral, as possibilidades de inserção da abordagem lúdica em meio ao 

currículo de Educação Infantil são amplamente enriquecidas por suas variadas possibilidades 

diante do processo de desenvolvimento integral desse público. Assim, as atividades lúdicas 

abrangem, em suas diversas intencionalidades pedagógicas, as principais necessidades e 

especificidades que circundam as crianças inseridas na Educação Infantil, uma vez que 

auxiliam em processos de aperfeiçoamento de habilidades diversas em crianças. O lúdico, 

então, se revela um grande amigo e aliado de professores e pedagogos que atuam com 

crianças pequenas, que podem se utilizar dessa ferramenta de maneira natural e corriqueira, 

visto que é algo que já faz parte do cotidiano desses sujeitos, que possuem grande afinidade 

com práticas lúdicas de brincadeira, jogos e situações de atividades livres.   

É preciso lembrar que, segundo Falcão (2002), a “ludicidade é um processo interior 

que brota de dentro para fora e não de fora para dentro, apesar de ser influenciada e 

estimulada por agentes externos para se concretizar”. (FALCÃO, 2002, p. 92), o que leva à 

necessidade de compreender e respeitar as principais singularidades das percepções das 

crianças diante de uma situação caracterizada como lúdica. As atividades lúdicas podem 

proporcionar ambiente e contexto favoráveis para que a criança desenvolva esse processo, 

trabalhando para que todos os aspectos já discutidos até aqui possam ser elaborados, 

construídos e aprimorados. As brincadeiras, jogos, atividades artísticas e livres podem 

promover esse acesso e proporcionar à criança experiências de aprendizado bem mais 

significativas. 

 

Portanto, quanto mais as crianças puderem vivenciar atividades que possibilitem a 

expressividade da sua afetividade, quanto mais elas puderem ser acolhidas na sua 

espontaneidade e compreendidas na sua comunicação psicocorporal, tanto mais elas 
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poderão entrar em contato com a ludicidade. Deste modo, estaremos contribuindo 

para o desenvolvimento integrado do ser, que convive e conhece o mundo e tem 

muito do que precisa para ser feliz: pensamento próprio e criativo; sentimentos 

sinceros e de autoconfiança; conhecimento de si mesmo e autonomia para dirigir a 

sua caminhada na vida pautada em respeito, colaboração e confiança. [grifos da 

autora] (BACELAR, 2009, p. 55). 

 

Deste modo, a percepção acerca da importância da abordagem lúdica na Educação 

Infantil se acentua quando em contato com as contribuições da mesma diante do processo de 

ensino e aprendizagem das crianças. Trazer para dentro da instituição escolar a perspectiva 

vivenciada pela criança em seu ambiente familiar e de educação não formal proporciona o 

sentimento de familiaridade àquelas propostas e à execução das atividades, garantindo, de 

forma prazerosa, a participação e envolvimento das crianças, além de facilitar o acesso à sua 

ludicidade adormecida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPÍTULO 2. ARTES VISUAIS E O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Uma das maneiras de incluir a abordagem lúdica no currículo escolar, principalmente 

em Educação Infantil, é a realização de um trabalho pedagógico significativo na área de 

conhecimento de Arte, especialmente no que diz respeito às propostas em artes visuais. As 

contribuições do ensino de artes visuais no contexto de creches e pré-escolas podem ser 

consideradas essenciais para a formação social, cultural, crítica e criativa da criança, aliadas 

diretamente com o papel do lúdico em seu desenvolvimento, o que revela ótimas 

oportunidades pedagógicas a serem elaboradas por docentes que atuam nessa etapa da 

educação básica. 

Visando reconhecer a importância da inserção de atividades lúdicas em artes visuais 

no cotidiano de crianças pequenas, entender suas principais colaborações e funcionalidades 

para a trajetória de desenvolvimento de habilidades integrais desses sujeitos, este capítulo 

procura estudar o papel exercido por essa área de conhecimento no currículo de Educação 

Infantil. Para isso, é evidenciada a trajetória da Arte e sua valorização no âmbito do contexto 

escolar e curricular, além de suas ações, intencionalidades e atuações diretas nas propostas de 

planejamento pedagógico em creches e pré-escolas. 

Em adição, o capítulo também busca explorar o diálogo e interação entre o trabalho 

desenvolvido na área de artes visuais com a ludicidade presente no cotidiano das crianças. As 

evidências encontradas dentro dessa temática mostram a relevância da associação entre a Arte 

e a abordagem lúdica no que diz respeito à complementação de suas contribuições para esse 

público, que valoriza a ação lúdica e se comunica através dela. Portanto, nesta seção, é 

desenhado um panorama a respeito da importância da aliança entre artes visuais e a 

abordagem lúdica no contexto da Educação Infantil. 

 

2.1. Artes Visuais no currículo da Educação Infantil 

  

 A Arte está presente no cotidiano do ser humano em diversas manifestações sociais, 

culturais, afetivas e coletivas, expressando a importância de vivenciar cada momento em 

contato com ela, valorizando suas especificidades e papel na formação do indivíduo. Através 

da Arte é possível identificar oportunidades de socialização, expressão de sentimentos e 

emoções, autoconhecimento, prática de movimentos e coordenação motora, exploração de 

culturas variadas, desenvolvimento de habilidades cognitivas, dentre diversas outras 

contribuições para a formação do sujeito em seu contexto social. 
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 Dessa forma, manifestações artísticas e o consequente contato com essas expressões 

culturais tornam possível o conhecimento de mundo de forma interativa e exploratória, uma 

vez que, crianças em suas mais variadas etapas de desenvolvimento, acessam estruturas 

formativas essenciais para a construção de pontos de vista e relações em suas diversas 

instâncias. A inclusão de atividades artísticas no currículo educacional promove 

oportunidades de acesso a universos culturais que desempenham papel fundamental para a 

construção sociocultural da criança em ambientes de exploração pedagógica e formação de 

sua visão de mundo. 

Neste contexto, Trancoso (2016) afirma que as linguagens artísticas são mediadoras 

“na construção da identidade cultural das crianças, tanto quando estes têm acesso ao 

repertório específico da arte, como quando usam as linguagens artísticas para compreender e 

representar outros sistemas simbólicos” (TRANCOSO, 2016, p. 13). Em adição, é importante 

ressaltar a preocupação em oferecer às crianças situações de escolha livre e contextos lúdicos 

que permitam a exploração de sua criatividade e imaginação no âmbito do contato direto com 

a área de conhecimento de Arte. 

Considerando a infância como a etapa inicial da formação humana e fundamental para 

a construção do indivíduo que atuará na sociedade no futuro, a Educação Infantil deve ser 

abordada de forma a buscar práticas pedagógicas pautadas na integração das necessidades e 

especificidades da criança pequena. Para isso, todas as áreas de conhecimentos, campos de 

experiências e intencionalidades pedagógicas de ações educativas formais devem se dialogar 

no sentido de proporcionar experiências enriquecedoras, garantindo a atuação ativa dos 

sujeitos e  todos os direitos atribuídos a essa etapa do desenvolvimento.   

A partir disso, a abordagem da Arte diante do currículo elaborado para Educação 

Infantil deve envolver a mesma discussão em sua atuação na formação de crianças pequenas. 

Isso porque “a Arte é um dos elementos importantes para a criança se comunicar, se 

expressar, ou seja, ampliar suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas 

práticas sociais, bem como compreender o mundo que a cerca” (VERONESI, 2017, p. 25). 

Assim, é através da arte que se pode trabalhar a autonomia da criança e diversas outras 

habilidades em meio às suas interações e inserções nos ambientes onde se encontra.  

Porém, a trajetória percorrida pelo ensino de Arte, e consequentemente de artes 

visuais, na educação brasileira, nem sempre foi rodeada por essa valorização de seu papel 

para o desenvolvimento e formação humana. Veronesi (2017) realiza uma volta ao passado, 

perpassando pela história do ensino de Arte desde o período colonial, desenhando uma linha 

do tempo que se dedica ao papel da Arte inserido na educação ao longo dos anos. São 
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perceptíveis as contribuições de uma escolarização conservadora e elitista para a 

marginalização da real importância da Arte no cotidiano vivenciado pela criança, em 

situações de educação formal, ao longo dos períodos históricos de Colônia e Império. 

Com o passar dos anos, avanços e conquistas neste contexto foram marcados por 

reformas na educação e colaborações de ideais importantes para a caminhada, a pequenos 

passos, da valorização do ensino de Arte na educação formal. Em movimentos e debates 

acerca de novos rumos para a educação brasileira, o papel da Arte na formação de crianças 

passa a ser discutido e considerado a partir de suas funcionalidades para além do âmbito 

técnico de sua aplicação (VERONESI, 2017). Assim, é possível começar a enxergar, mesmo 

que a passos curtos, novas perspectivas em relação à Arte-educação: 

 

A reforma educacional acontece na educação primária com o movimento da Escola 

Nova, que defendia direitos iguais para todos perante a lei e quebrava paradigmas do 

ensino de técnicas para o desenho, deslocando a Arte de lugar: agora como 

instrumento que proporciona a competência de criar, unindo a imaginação e a 

inteligência. (VERONESI, 2017, p. 43) 

 

  Em meio a avanços importantes, impulsionados pelo desejo de uma educação 

democrática e de direito a todos, e, em contrapartida, retrocessos, advindos de movimentos e 

gestões militares, que marcam a história da educação brasileira, o ensino de Arte enfrentou 

algumas mudanças em suas práticas, oscilando entre reflexões críticas acerca de suas 

contribuições e propostas conservadoras resgatadas por regimes autoritários. Em meados dos 

anos 1950, com a futura e gradativa superação desses dilemas encarados neste contexto, a 

Arte, com suas particularidades e características inovadoras, passou a ser incluída no 

cotidiano de algumas escolas, em diálogo com outras práticas pedagógicas já presentes na 

educação escolar (VERONESI, 2017). 

 A autora destaca, em termos de legalidade de oferta do ensino de Arte, a tentativa de 

incluí-lo nas ações escolares de forma mais ampla proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN em 1961, porém não garantindo seu objetivo, revelando o 

fracasso em sua colaboração (VERONESI, 2017). Dessa forma, é possível perceber a 

dificuldade da valorização da Arte como área de conhecimento a ser inserida no currículo de 

Educação Básica no Brasil, de forma a garanti-la como um direito às crianças, durante esse 

período. 

 Em 1971, com algumas reformulações atualizadas pela LDBEN nº 5.692/71, o 

documento legal passou a considerar obrigatória a inserção da Educação Artística, assim 

considerada e denominada até então, para os currículos a serem elaborados para crianças 
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atendidos pelo 1º e 2 graus (na época considerados alunos a partir de 7 anos de idade). Porém, 

Iavelberg (2013-2014) indica uma problemática nesta conquista, uma vez que, “a 

obrigatoriedade da educação artística foi concebida como atividade educativa e não como 

disciplina, o que não garantiu uma inserção a contento no currículo.” (IAVELBERG, 2013-

2014, p. 49).  

Dessa forma, a educação artística aqui concebida se manifestava em meio às diversas 

outras práticas encontradas na escola de forma tecnicista e tradicional em suas manifestações, 

não recebendo a atenção necessária e o trabalho especializado. 

Foi apenas em 1996 que a LDBEN nº 9.394/96, marcando uma conquista muito 

significativa, estabelece a Arte como área de conhecimento oficial e disciplina obrigatória 

para o currículo da Educação Básica. Neste sentido, Iavelberg (2013-2014) ressalta que, com 

essa importante resolução, a Arte passa a ser considerada a partir de seus conteúdos escolares 

exclusivos, oferecendo novas perspectivas à educação, de forma a oferecer oportunidades de 

desenvolvimento cultural.  

A partir de então, com a garantia da inclusão de Arte no currículo consolidada pela 

LDBEN de 1996, é possível identificar a possibilidade de oferecer às crianças da Educação 

Básica experiências pautadas nas mais diversas particularidades inerentes às artes visuais, 

incluindo os indivíduos atendidos pela Educação Infantil, que se encontram em etapa de 

formação onde o lúdico e o contato com criatividade e imaginação possuem importância 

fundamental para seu desenvolvimento. Assim, a promoção de momentos de exploração 

artística, criativa e cultural se tornam essenciais para o currículo escolar de crianças pequenas. 

Com a compreensão dos direitos sociais de crianças pequenas ao acesso à Educação e 

dever de oferta do Estado, estipulado pela Constituição Federal de 1988, aliada ao reforço de 

ampliação dos mesmos oferecido pela LDBEN de 1996, a Educação Infantil passa a ter mais 

espaço na discussão do currículo escolar em âmbito nacional. Dessa forma, diversos outros 

documentos oficiais procuram auxiliar docentes e pedagogos no que diz respeito à inclusão de 

especificidades dessa etapa da Educação Básica no cotidiano escolar desses sujeitos, 

direcionando-os, consequentemente, ao universo das áreas de conhecimento abrangidas pela 

mesma, assim como Arte e suas diversas instâncias. 

A partir deste momento da história do currículo educacional em Educação Básica, é 

possível observar movimentações importantes para a emancipação e valorização da Arte 

dentro do contexto do cotidiano escolar de crianças pequenas, que se tornam sujeitos 

estudados e considerados sob a ótica de sua integralidade de conhecimentos, práticas e 

habilidades específicas a serem abordados na educação formal. Aqui, o ensino de artes visuais 
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passa a ser discutido a partir da oferta da qualidade de ações em suas práticas pedagógicas e 

intencionalidades que abordam o pleno desenvolvimento infantil por meio dele. 

Neste mesmo período em que a LDBEN (1996) reafirma e complementa os direitos 

sociais da criança pequena em meio ao reconhecimento da Educação Infantil como parte 

integrante da Educação Básica com suas capacidades de ensino e aprendizagem, a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) se destaca e contribui para a complementação 

do currículo escolar. Diante disso, Iavelberg (2013-2014) menciona que a produção dos PCNs 

de Arte (1997) se deu em diálogo com as diversas outras áreas de conhecimento abordadas no 

contexto educacional e da mesma maneira como ocorreu com essas últimas, alcançando 

instituições e profissionais da área de Educação em âmbito nacional.  

Neste sentido, é possível identificar mais uma grande conquista para a valorização da 

Arte na escola, uma vez que, em consonância com o reconhecimento e trabalho atribuídos às 

outras áreas de conhecimento já enaltecidas no processo de escolarização, ela se torna objeto 

de estudo de mesmo valor. Com isso, os PCNs (1997) trouxeram colaborações de suma 

importância para a inserção da Arte no currículo educacional brasileiro, enfatizando o 

trabalho com as suas diversas esferas linguísticas específicas, como menciona Iavelberg 

(2013-2014):  

 

Com eles pretendia-se transformar a reflexão e a prática em cada uma das linguagens 

da arte para serem trabalhadas separadamente em suas especificidades: artes visuais, 

dança, música e teatro. Os projetos interdisciplinares entre as linguagens da arte e/ou 

com as demais áreas de conhecimento podiam ser propostos, ocasionalmente, em um 

formato não polivalente, ou seja, respeitando as especificidades de cada área e 

linguagem. (IAVELBERG, 2013-2014, p. 50) 

 

É importante destacar que os PCNs colaboraram para o direcionamento do 

planejamento a ser elaborado pelas escolas, que se utilizam de recursos didáticos específicos e 

próprios para auxiliar suas práticas pedagógicas. Assim, o documento oferece, até os dias 

atuais, apenas parâmetros que podem ser adotados por órgãos educacionais ao elaborarem e 

produzirem suas ações pedagógicas, não se caracterizando como currículo (IAVELBERG, 

2013-2014).  

Os parâmetros elaborados para auxiliar docentes no contexto do ensino de Arte na 

escola se concentram no atendimento das necessidades educacionais das crianças que 

compõem o Ensino Fundamental, especificando, logo de início, alguns objetivos principais a 

serem alcançados pelo trabalho desenvolvido com essa etapa da educação. A proposta dos 

parâmetros de Arte diante das possíveis práticas pedagógicas a serem adotadas por pedagogos 
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revela um enfoque importante na criança e em seu processo de aprendizagem, apresentando 

concepções de seu ensino a partir das capacidades e habilidades a serem aprimoradas durante 

a trajetória escolar da criança. 

 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 

percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 

experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, 

tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 

produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. (BRASIL, 

1997, p.19) 

 

As contribuições trazidas pelos PCNs (1997) se revelam essenciais para o 

direcionamento de concepções importantes no ensino de artes visuais diante de uma 

perspectiva macroscópica da Educação, não apenas em relação ao Ensino Fundamental. A 

partir do delineamento de novas expectativas transformadas em meio a recentes modificações 

no âmbito educacional no último século, o documento proporciona uma visão atualizada 

diante de novas descobertas acerca do desenvolvimento infantil e do papel formador da escola 

neste processo. Nesse sentido, a Arte é essencial para o acesso a novas formas de encarar as 

manifestações criativas e imaginativas do contexto expressivo presente no cotidiano da 

criança, modelando-se para atender às especificidades encontradas no decorrer de sua 

educação formal e informal. 

Por meio de uma contextualização histórica acerca do ensino de Arte no Brasil, o 

documento delimita as principais conquistas e estratégias adotadas ao longo dos anos no 

âmbito de sua inserção no currículo da Educação Básica. Diante disso, o reconhecimento da 

Arte como área de conhecimento e grande influenciadora para a formação humana é 

evidenciado pelo PCN de Arte, além das diversas contribuições da produção artística em meio 

ao contexto de exploração do conhecimento humano, de sua criatividade e criação própria. 

Uma das preocupações do documento, encontrada logo no início de sua produção, é a 

consideração do conhecimento artístico, valorizando-o em sua funcionalidade e expressão, 

diante do processo de reflexão trabalhado pela Educação. Assim sendo, a Arte é 

protagonizada não apenas pela simples ação de sua competência, mas também pela tomada de 

consciência acerca de seu significado para a compreensão de mundo pela criança, envolvendo 

sua cultura, sua estética, suas oportunidades de desenvolvimento cognitivo e social, além da 

importância de sua manifestação para a formação crítica do indivíduo.  

Neste sentido, a criança e sua aprendizagem são colocadas em evidência no texto 

elaborado pelo documento, elencando uma série de fazeres e saberes veiculados pelo trabalho 
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com Arte na escolarização da criança, valorizando-a como agente de sua trajetória de ensino, 

e, ao mesmo tempo, encarando a área de conhecimento como essencial ao processo produtivo 

e cultural do indivíduo. Aqui, é possível identificar a emancipação da Arte como igualmente 

importante quanto diversas outras disciplinas e conhecimentos tão enaltecidos para o currículo 

educacional.  

 

Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre trajetos de aprendizagem que propiciam 

conhecimentos específicos sobre sua relação com o mundo. Além disso, desenvolvem 

potencialidades (como percepção, observação, imaginação e sensibilidade) que 

podem alicerçar a consciência do seu lugar no mundo e também contribuem 

inegavelmente para sua apreensão significativa dos conteúdos das outras disciplinas 

do currículo. (BRASIL, 1997, p. 32) 

 

Assim sendo, o PCN de Arte (1997) enaltece a função formada da Arte como um todo, 

em suas diversas manifestações, como artes visuais, dança, música, teatro, dentre outras, que 

se fazem presente na cultura do ser humano. Ainda nesse sentido, identifica-se oportunidades 

de exploração desse universo através do fazer artístico em meio à experiência poética, à 

percepção de mundo, à imaginação, à reflexão, à estabelecimento de relações sociais e à 

produção cultural em sua diversidade (BRASIL, 1997). A partir disso, o entendimento acerca 

da inserção de Arte no currículo da Educação Básica vai além de simples atividade livre com 

materiais de diversas naturezas, alcançando a compreensão de suas potencialidades no que diz 

respeito à formação do indivíduo para sua atuação no mundo, em seus aspectos sociais, 

críticos, culturais e cognitivos. 

No campo das artes visuais, importante área de estudo e esfera da Arte, o documento 

também veicula parâmetros e orientações interessantes à sua aplicação no currículo e no 

planejamento a serem elaborados para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Aqui, 

enfatizando a visão ampla da Educação, é possível entender que tais conceitos e visões acerca 

de artes visuais no cotidiano escolar das crianças podem se estender e para as outras etapas da 

Educação Básica, como a Educação Infantil, cabendo ao docente e pedagogo, responsável 

pela elaboração de planos didáticos, estudar tais contribuições e aplicá-las no contexto da 

educação de crianças pequenas.  

A perspectiva adotada pelos parâmetros em relação ao ensino de artes visuais se 

caracteriza pela ampliação do uso de visualidades em detrimento da oferta de possibilidades 

de expressão, criatividade e comunicação por parte da criança. Assim, a articulação entre as 

diversas linguagens veiculadas pelo universo das artes visuais, em consonância com as 

tecnologias aprimoradas ao longo do tempo, que se estabelecem como grandes aliadas a essa 
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área do conhecimento, e o desenvolvimento de projetos educacionais se revela uma grande 

estratégia no âmbito da veiculação de conceitos, imagens, expressões, manifestações culturais 

e criação artística no cotidiano escolar da criança. Isso porque, de acordo com o documento, 

“Tal aprendizagem pode favorecer compreensões mais amplas para que o aluno desenvolva 

sua sensibilidade, afetividade e seus conceitos e se posicione criticamente.” (BRASIL, 1997, 

p. 45). 

As orientações e direcionamentos veiculados pelos parâmetros de Arte contribuem 

para a articulação de processos de aprendizagem em consonância com alguns conteúdos 

específicos da área de artes visuais. Dessa maneira, o PCN (1997) estipula três grupos de 

conhecimentos a serem pensados e introduzidos ao trabalho dos professores em salas de aula 

de Ensino Fundamental. São eles: “Expressão e comunicação na prática dos alunos em Artes 

Visuais”; “As Artes Visuais como objeto de apreciação significativa”; “As Artes Visuais 

como produto cultural e histórico” (BRASIL, 1997). 

O primeiro eixo de conteúdos apresentados aos profissionais da educação, “Expressão 

e comunicação na prática dos alunos em Artes Visuais”, busca elencar algumas habilidades e 

objetivos a serem aprimorados e alcançados através do ensino de artes visuais. Assim, por 

meio da trajetória escolar da criança, concentrando-se em seu potencial e experiência, o 

documento busca valorizar o desenvolvimento de ações e práticas na área do conhecimento de 

forma a explorar espaços, materiais, técnicas e linguagens artísticas em meio ao contexto 

pedagógico do fazer artístico vivenciado por crianças e professores. 

Em relação ao segundo bloco de conteúdos disponíveis pelo PCN de Arte (1997), “As 

Artes Visuais como objeto de apreciação significativa”, é evidenciada a importância do ensino 

de artes visuais para a criação de oportunidades de contato com culturas distintas, 

possibilitando o processo significativo de sua valorização e apreciação. Além disso, através 

dos objetivos delimitados nesta seção, o documento evidencia o trabalho com o 

reconhecimento e exploração das principais características sensíveis e comunicativas de 

manifestações artísticas visuais em suas variadas essências, o que permite à criança um 

processo de formação crítica em Arte. 

Por fim, o eixo “As Artes Visuais como produto cultural e histórico” traz 

contribuições importantes às perspectivas do ensino de Arte em relação à cultura de sua 

valorização no contexto social, escolar e pessoal dos indivíduos. Neste sentido, o PCN (1997) 

enfatiza ações de reconhecimento e pesquisa acerca de trabalhos desenvolvidos em artes 

visuais no ambiente onde as crianças se encontram, valorização e cuidado com bens culturais, 

exploração de conteúdos escritos, visuais e orais encontrados em materiais de divulgação e 



47 

 

estudo dessa área de conhecimento, dentre outros objetivos importantes para o ensino de artes 

visuais.  

Dessa forma, os Parâmetros Nacionais Curriculares de Arte (1997) marcam importante 

marco na história do ensino de Arte em educação, uma vez que valoriza as contribuições da 

área de conhecimento para o processo de formação e desenvolvimento da criança, dando 

ênfase à sua trajetória através do contato com Arte e suas especificidades. Somado a isso, é 

necessário considerar a importância da formação inicial e continuada do profissional de 

educação que entrará em contato com as crianças e desenvolverá ações pedagógicas no 

âmbito do ensino de artes visuais para as diversas etapas da Educação Básica. 

Neste sentido, Iavelberg (2013-2014) aponta para as mobilizações acerca da discussão 

em meio ao currículo educacional e também à formação de professores ocorrida com a 

elaboração dos PCNs (1997) para que pudessem acompanhar, em conjunto com sua equipe, as 

mudanças e sugestões oferecidas pelo documento. Assim, a autora menciona que os 

colaboradores atuantes no desenvolvimento do documento na época consideravam que “[...] 

as orientações didáticas e teóricas, para sua efetiva compreensão, seriam de difícil 

concretização sem a formação dos professores e ações políticas mais amplas [...]” 

(IAVELBERG, 2013-2014, p. 51). Portanto, as contribuições dos PCNs (1997) se estendem 

para a necessidade de aprimoramento e investimento em formação docente crítica para a 

introdução de seus parâmetros no currículo e planejamento escolar.  

Apesar da importância e colaborações dos PCNs (1997) para o currículo educacional 

brasileiro, e a oportunidade de refletir e considerar criticamente o papel das áreas de 

conhecimento para a formação integral do indivíduo veiculada por ele, seu foco concentra-se 

nas especificidades de crianças atendidos pelos ciclos do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, não considerando as particularidades dos bebês e crianças pequenas que frequentam a 

Educação Infantil.  

Assim, em 1998 foi elaborado um documento complementar aos PCNs (1997) 

referente exclusivamente à Educação Infantil. Trata-se do Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (RCNEI), produzido pelo Ministério da Educação, pensado para o 

atendimento das especificidades de crianças que frequentam creches e pré-escolas em meio à 

elaboração do currículo e planejamento escolar. Nele é possível encontrar direcionamentos e 

perspectivas relevantes para a prática profissional do docente que atua em Educação Infantil, 

uma vez que considera a integralidade da criança diante de sua formação e desenvolvimento, 

concentrando-se nas principais necessidades e processos educativos da criança. 
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Mais uma conquista se revela a partir da iniciativa de elaboração deste documento em 

meio ao reconhecimento de se estudar e voltar um olhar crítico às práticas pedagógicas em 

Educação Infantil, impulsionada pelas contribuições estabelecidas pela LDBEN (1996), que 

passa a considerá-la pertencente à Educação Básica. Dessa forma, o RCNEI (1998) consolida, 

em sua constituição, a necessidade de ampliação da discussão acerca dos principais objetivos 

e segmentos a serem atribuídos ao currículo e ações diante da educação formal de bebês e 

crianças pequenas, oferecendo aos professores um instrumento de orientações e reflexões 

auxiliador à sua prática profissional.  

 

Considerando a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na busca por 

uma ação integrada que incorpore às atividades educativas os cuidados essenciais das 

crianças e suas brincadeiras, o Referencial pretende apontar metas de qualidade que 

contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas 

identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 

reconhecidos. Visa, também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o 

objetivo socializador dessa etapa educacional, em ambientes que propiciem o acesso e 

a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e cultural. 

(BRASIL, 1998) 

 

Diante dessa preocupação em atender as particularidades desse público em seus 

direcionamentos e discussão, o documento é apresentado em três volumes distintos, 

organizados de forma a detalhar seus objetivos e mensagens a serem veiculadas. O primeiro 

volume busca realizar uma introdução acerca dos contextos de instituições de Educação 

Infantil no país, explicitando alguns conceitos norteadores para o estabelecimento de 

objetivos intrínsecos ao trabalho com essa etapa da educação. Este volume delimita 

orientações e concepções que, nos próximos dois volumes, auxiliarão referenciais estipulados 

em dois grandes eixos de experiência: “Formação Pessoal e Social e Conhecimento de 

Mundo” (BRASIL, 1998). 

Nesse contexto, o documento aborda um panorama geral vinculado à contextualização 

das especificidades da Educação Infantil, perpassando por conceitos e panoramas acerca da 

infância, criança, do ato de educar, das particularidades de instituições de creches e pré-

escolas, do profissional atuante nessa área da educação, objetivos a serem traçados para a 

educação dessas crianças e os principais aspectos relacionados às orientações contidas no 

Referencial. Dessa forma, o primeiro volume do RCNEI (1998) oferece ao professor uma 

exploração inicial em meio aos objetivos a serem alcançados pelo documento em relação às 

ações pedagógicas com crianças pequenas, especificando e justificando suas orientações por 

meio de abordagem teórica contextualizada. 
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Já o volume dois deste documento, elaborado a partir do referencial teórico e 

sugestões encontrados na primeira unidade produzida, concentra-se no eixo de Formação 

Pessoal e Social delimitado em suas características específicas, considerando-o um campo 

“[...]  que favorece, prioritariamente, os processos de construção da Identidade e Autonomia 

das crianças.” (BRASIL, 1998).  

 Portanto, a segunda parte do RCNEI (1998) é marcada fortemente pela discussão 

acerca das habilidades a serem aprimoradas e trabalhadas no processo de desenvolvimento da 

criança pequena, com grande enfoque no diálogo entre autonomia e identidade. Dessa forma, 

alguns aspectos que fazem parte desse contexto de formação do indivíduo na primeira etapa 

de educação são elencados e dispostos pelo documento, explicitando seu papel e sua função 

no caminho percorrido pela criança. Alguns deles destacam-se aqui em suas contribuições 

específicas, como concepções acerca dos processos de autoconhecimento e conhecimento de 

mundo pela criança, recursos atrelados à aprendizagem, essenciais para o despertar lúdico na 

criança, principais objetivos relacionados às faixas etárias que compõem a Educação Infantil, 

conteúdos próprios e particulares à esse público e, por fim, orientações aos professores de 

condutas e detalhes do cotidiano escolar a serem consideradas em seus planejamentos. 

(BRASIL, 1998) 

O terceiro volume do documento aborda o eixo Conhecimento de Mundo, organizado 

em seis capítulos, que abordam diferentes áreas de conhecimento presentes no trabalho a ser 

desenvolvido em Educação Infantil. É frizado pelo documento a preocupação em oferecer 

direcionamentos ao desenvolvimento de linguagens e estabelecimento de relações com os 

seguintes eixos presentes na educação escolar: “Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática” (BRASIL, 1998). 

Para cada uma das áreas de conhecimentos abordadas pelo RCNEI (1998) são 

estipulados objetivos, conteúdos e orientações que auxiliam profissionais ao longo do 

processo de planejamento educacional, além de contribuírem para discussões e tomadas de 

decisões acerca do currículo para Educação Infantil de uma maneira geral. Além disso, 

abordagens teóricas também se fazem presentes nos direcionamentos encontrados nos 

capítulos referentes a cada eixo já citado anteriormente, o que justifica e ilustra as ideias 

defendidas pelo documento. 

Considerando a relevância e importância adquiridas pelas artes visuais nesse contexto 

de discussão curricular para a Educação Infantil, o RCNEI (1998) colabora significativamente 

para a reflexão acerca do trabalho com essa área de conhecimento em detrimento da formação 

de crianças pequenas. Artes visuais estão presentes no cotidiano da criança, seja ele de 
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educação formal, ou seja, na escola, ou em sua educação não formal e pessoal, considerando 

os elementos culturais, sociais e relacionais, que identificam grande suporte nessa área para a 

expressão e comunicação da criança em seus diversos ambientes de inserção e interações. 

Dessa forma, o documento considera: 

 

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, 

pensamentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto 

bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no 

desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes 

etc. O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a 

proximidade e a semelhança são atributos da criação artística. A integração entre os 

aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção 

de interação e comunicação social, conferem caráter significativo às Artes Visuais. 

(BRASIL, 1998, p. 85) 

 

 Inicialmente, o texto do documento contempla uma perspectiva crítica em relação ao 

ensino de artes visuais na escola, buscando refletir sobre a presença da mesma na Educação 

Infantil. Nesse sentido destaca-se a preocupação em entender o papel do trabalho com artes 

visuais em Educação Infantil a partir de suas contribuições para o processo de criação e 

desenvolvimento da criança, encontrada em um contexto cultural e social que a permite 

utilizar recursos artísticos como forma de expressão e acesso a criatividade e comunicação, 

além de proporcionar, com a intervenção adequada, momentos de manifestação autoral e 

oportunidade de reconhecimento cultural e pessoal desses sujeitos.  

 Ainda nesse primeiro panorama acerca do ensino de artes visuais, o RCNEI (1998) 

procura valorizar os processos percorridos pela criança, enaltecendo a produção autônoma da 

criança, suas individualidades, suas ideias e percepções próprias acerca do mundo, da cultura 

e, consequentemente, das manifestações artísticas, que se constroem a partir de suas 

experiências. Assim, “as crianças exploram, sentem, agem, refletem e elaboram sentidos de 

suas experiências. A partir daí constroem significações sobre como se faz, o que é, para que 

serve e sobre outros conhecimentos a respeito da arte.” (BRASIL, 1998, p. 89) 

 Somado a isso, a área do conhecimento é considerada em sua função como linguagem, 

estruturada em suas características específicas, através da combinação de três grandes 

aspectos que a constituem, que também se revelam importantes para a trajetória da criança, 

sendo eles: fazer artístico, apreciação e reflexão (BRASIL, 1998). Assim, direcionamentos e 

orientações podem ser observados através da valorização do trabalho pedagógico em artes 

visuais atribuída pelo documento, chamando atenção do pedagogo e docente para a prática 

profissional crítica, em que não se considera artes visuais como momento de passatempo ou 
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atividade livre para a criança, e sim, com suas intencionalidades e funções próprias à 

educação dos indivíduos nesta etapa de educação. 

 Logo em seguida, o RCNEI (1998) apresenta uma breve e importante discussão acerca 

das particularidades da criança em suas mais diversas faixas etárias e as colaborações que as 

artes visuais veiculam neste contexto, enfatizando o ensino da mesma diante do processo de 

formação individual. Neste momento, o documento busca compreender o trabalho integral e 

indissociado das habilidades e experiências que a criança vivencia em sua jornada, 

priorizando o diálogo entre pensamento, sensibilidade, imaginação, percepção, intuição e 

cognição no sentido do despertar e aprimoramento das “capacidades criativas das crianças” 

(BRASIL, 1998). 

  Dessa forma, são defendidas ideias e práticas significativas em artes visuais no que 

concerne a educação de crianças, pautadas na valorização da criação e fazer artístico da 

criança, além do contato direto com objetos e materiais que permeiam o universo da arte, 

enfatizando a intencionalidade pedagógica da ação do profissional. O conhecimento em artes 

visuais é explicitado pelo documento (RCNEI 1998) na exploração do ato simbólico 

veiculado por ela, oportunizando o reconhecimento do mundo, o prazer em contato com a 

percepção estética, expressão e atuação, através do fazer em arte, em relações interpessoais e 

com o ambiente em que se encontra.  

 Neste contexto, é abordada a temática do desenho na formação da criança, 

colaborando significativamente para o processo de elaboração curricular e planejamento 

escolar críticos realizados pelos docentes e gestores responsáveis. Assim, é apresentado um 

breve panorama acerca das representações gráficas das crianças pequenas, que, em sua 

essência, caracterizam-se pelo movimento e percepção de mundo da criança, inicialmente 

pelas garatujas, e, posteriormente, pelo desenho propriamente dito. Segundo o documento: 

 

Embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas pelo professor, a fim 

de diversificar a ação das crianças na experimentação de materiais, do espaço e do 

próprio corpo, destaca-se o desenvolvimento do desenho por sua importância no fazer 

artístico delas e na construção das demais linguagens visuais (pintura, modelagem, 

construção tridimensional, colagens). (BRASIL, 1998, p. 92) 

 

 A relevância do trabalho com o desenho e suas sucessivas modificações na trajetória 

de desenvolvimento da criança são discutidos pelo documento, enfatizando o processo de 

evolução desse recurso em meio às suas significações para o despertar criativo, imaginativo e 

artístico da criança. Evidencia-se a garatuja como meio de exploração e expressão de 

movimentos e ritmos organizados no contexto social e cultural da criança, perpassando pelos 
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desenhos e representações concretas de imagens e objetos, alcançando formas mais 

elaboradas e estruturadas de ilustrações através de perspectivas bidimensionais, adquirindo 

novos conhecimentos e aprimorando novas formas de ver o mundo e de fazer artístico. 

(BRASIL, 1998) 

 A partir de tal reflexão apresentada ao professor pelo documento é possível identificar 

as oportunidades veiculadas pelo trabalho com o desenho, inicialmente aplicado às salas de 

aula de educação formal, no sentido de proporcionar momentos de reflexão, levantamento de 

hipóteses, exploração crítica cultural, exercício de imaginação e criatividade e reprodução de 

significados e expressões artísticas. Porém, é preciso entender que a utilização dos diversos 

outros recursos e materiais representados pelas artes visuais também se faz necessária para o 

desenvolvimento da tomada de consciência sobre os recursos que rodeiam os indivíduos, além 

de permitir a exploração cultural, social e interacional por meio de perspectivas lúdicas 

adotadas pela intervenção profissional na Educação Infantil. 

 

As atividades em artes plásticas que envolvem os mais diferentes tipos de materiais 

indicam às crianças as possibilidades de transformação, de re-utilização e de 

construção de novos elementos, formas, texturas etc. A relação que a criança pequena 

estabelece com os diferentes materiais se dá, no início, por meio da exploração 

sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. Representações bidimensionais 

e construção de objetos tridimensionais nascem do contato com novos materiais, no 

fluir da imaginação e no contato com as obras de arte. (BRASIL, 1998, p. 93) 

 

 São estipulados objetivos e conteúdos a serem abordados em contextos de educação 

com crianças pequenas, acompanhados de orientações didáticas para o docente a partir da 

estipulação dos dois últimos. Ambos são divididos em dois grandes grupos, considerando 

intervalos diferentes de faixas etárias, explorando as especificidades do ensino de artes 

visuais, primeiramente, para crianças de zero a três anos e, posteriormente, para crianças de 

quatro a seis anos.  

 Orientações acerca dos objetivos a serem adotados pelas creches e pré-escolas 

caminham no sentido de auxiliar a organização da prática pedagógica no âmbito do ensino de 

artes visuais, possibilitando algumas habilidades a serem trabalhadas com bebês e crianças 

pequenas, ampliando-as e aprimorando-as de acordo com a evolução do desenvolvimento de 

acordo com a faixa etária. Para crianças de zero a três anos, o documento estipula os seguintes 

objetivos:  

 

• ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e 

materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio 

e entrando em contato com formas diversas de expressão artística;  
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• utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para 

ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação. (BRASIL, 1998, p. 95)  

 

 Ao propor a ampliação e aprofundamento dos objetivos estipulados para a faixa etária 

acima citada, a serem desenvolvidos e aplicados a contextos de educação de crianças de 

quatro a seis anos, são mencionadas as seguintes capacidades: 

 

• interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas diversas 

obras artísticas (regionais, nacionais ou internacionais) com as quais entrem em 

contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura; 

• produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 

modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o 

respeito pelo processo de produção e criação. (BRASIL, 1998, p. 95) 
 

 Os conteúdos e orientações didáticas associadas a eles são divididos pelo documento 

em dois grupos, que estipulam segmentos e orientações a partir das particularidades dos dois 

blocos de faixa etária distintos entre si. As subdivisões dos conteúdos em ensino de artes 

visuais estruturam-se em “o fazer artístico” e “apreciação em Artes Visuais”, estipuladas com 

o objetivo de proporcionar, de acordo com o próprio texto do documento, experiências 

integradas para as crianças e oportunizar o contato com as particularidades presentes nessa 

área do conhecimento.  

 A iniciativa do RCNEI (1998) em oferecer ao profissional que atua em Educação 

Infantil direcionamentos e informações acerca dos principais conteúdos a serem trabalhados 

com essas crianças permite a ampliação de ações pedagógicas intencionais voltadas para os 

interesses e especificidades da criança em sua trajetória de ensino. Assim sendo, as 

contribuições do documento revelam grande valorização da área de conhecimento de artes 

visuais como auxiliadora em processos de desenvolvimento infantil. 

 Neste sentido, para crianças compreendidas pela faixa etária de zero a três anos, são 

estipulados conteúdos e orientações que visam a consideração do contato com materiais 

diversos, manipulação de diversas texturas advindas de meios variados encontrados no 

cotidiano e ambiente onde a criança está inserida e exploração de diversas manifestações e 

movimentos do corpo. Além disso, é proposto o trabalho de reconhecimento e tomada de 

consciência acerca de seu próprio corpo e do corpo do outro através de instrumentos e objetos 

que pertencem ao universo das artes visuais, em consonância com a valorização e cuidado 

com as produções de autoria própria ou dos colegas, encontrando espaços para o 

desenvolvimento de noções que envolvem a coletividade (BRASIL, 1998). 
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 O bloco de conteúdos compreendido pelo “fazer artístico” ainda estipula e sugere 

ações no contexto do ensino de artes visuais para crianças de quatro a seis anos. Aqui 

destacam-se habilidades mais ampliadas e adequadas ao trabalho com essa faixa etária, como 

a capacidade de elaboração de desenhos e suas variações, partindo do universo próprio da 

criança inserido na linguagem da Arte, através da exploração dos elementos específicos das 

artes visuais; uso e manipulação de materiais diversos no âmbito da criatividade e 

imaginação; e cuidado, respeito e valorização das produções artísticas individuais ou coletivas 

(BRASIL, 1998). 

 As orientações didáticas se preocupam com as especificidades do público atendido 

por esses intervalos de idade, propondo sugestões aos professores diante da escolha de 

materiais e atividades que possuam validade intencional pedagógica, além de apresentarem 

funcionalidades palpáveis para o trabalho em Educação Infantil. Neste sentido, o docente é 

alertado em relação à intervenção necessária e suporte adequado a serem pensados e 

articulados quando em contato com as crianças, considerando a maneira como se comunicam 

e exploram o mundo a sua volta, respeitando seu tempo e suas particularidades. 

Quando o documento explora o fazer artístico em suas orientações e sugestões, é 

perceptível a valorização da criação individual da criança, pautada no trabalho com produções 

artísticas bidimensionais e tridimensionais, utilizando-se de suportes e meios relativos às artes 

visuais. Dessa forma, amplia-se a visibilidade e contribuições da Arte em relação aos 

objetivos a serem alcançados no contexto da Educação Infantil, valorizando-a como 

pertencente ao processo de desenvolvimento infantil e não mais como apenas atividades livres 

e passatempos a serem incluídos no currículo educacional de creches e pré-escolas. 

 Os conteúdos e orientações didáticas relacionados à “apreciação em Artes Visuais”, 

também divididos entre as duas faixas etárias compreendidas pela Educação Infantil, buscam 

contribuir para o processo de conhecimento e reconhecimento de produções artísticas através 

da observação e exploração das mesmas. Em conjunto, enfatizam o trabalho com a linguagem 

veiculada pelas artes visuais, explorando os diversos elementos pertencentes a elas, 

enriquecidos pelas variadas manifestações artísticas presentes no cotidiano da criança 

(BRASIL, 1998).  

 Diante deste panorama apresentado pelo Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998), é possível destacar as colaborações acerca da ampliação do trabalho 

com artes visuais na elaboração do currículo e planejamento escolar, conferindo ao professor 

um instrumento bem detalhado de orientações e sugestões pautadas na centralidade da criança 

como autora de sua trajetória e produção artística. Porém, é necessário considerar a formação 
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continuada do professor que atua em Educação Infantil para que discussões e práticas 

pedagógicas críticas possam ser impulsionadas a partir das colaborações iniciais dos 

conteúdos abordados pelo documento. 

 Ferri (2008) procura realizar uma análise crítica acerca do documento em relação às 

suas disposições e orientações no âmbito do ensino de artes visuais. Neste contexto, a autora 

elenca uma série de aspectos não trabalhados pelo RCNEI (1998) a partir das necessidades do 

professor em sua formação, além da restrição, em alguns momentos, do conceito de artes 

visuais e sua linguagem no contexto veiculado pelo documento. Aqui, é interessante destacar 

a discussão realizada pela autora acerca do reconhecimento da arte como linguagem, porém 

através de uma perspectiva instrumentalista do ensino da mesma, não oferecendo ao professor 

a oportunidade de reflexão em sua prática. 

 

Se, por um lado, o documento afirma que a arte é uma linguagem e, portanto, possui 

uma lógica formal própria, tal lógica, que seriam os conteúdos a serem transmitidos 

aos alunos, não é explicada aos professores. Parte-se diretamente ao “como” o 

professor deve fazer, de modo a estimular o interesse das crianças em relação às 

diversas manifestações artísticas. Ao restringir sua explicação ao “como” o professor 

deve fazer, o RCNEI manifesta-se prioritariamente um documento que acaba por 

enfatizar o conhecimento instrumental, não favorecendo assim, a reflexão do 

professor. Por isso, o RCNEI destina maior espaço à sugestão de diversas práticas 

pedagógicas do que à explicação do que venham a ser estes conteúdos de artes. 

(FERRI, 2008, p. 56) 

 

 A partir dessa discussão realizada por Ferri (2008), é possível reconhecer importantes 

orientações estipuladas pelo documento e atribuídas aos professores de Educação Infantil, 

porém, é necessário voltar o olhar crítico às restrições e limitações encontradas ao longo de 

seu desenvolvimento, o que leva o leitor e docente a refletir sobre sua prática em meio  ao 

conteúdo disposto. Dessa forma, pensar em ensino de artes visuais no currículo da área de 

educação envolve também o debate acerca da formação crítica do professor e pedagogo que 

atuam como professores, pautado na recorrente ênfase à formação continuada e reflexão e 

discussão acerca da área de conhecimento em contato com arte educadores e profissionais 

especializados na temática. 

 No entanto, apesar das controvérsias e limitações apresentadas pelo RCNEI, A 

elaboração e aplicação às diversas discussões e elaborações do currículo educacional de 

Educação Infantil, RCNEI, são de grande importância e colaboração para o reconhecimento 

do papel das artes visuais, e não só desta área de conhecimento, mas também das variadas 

outras modalidades que compõem a Arte como um todo, na formação social, cultural e 

individual de crianças pequenas e bebês. Além disso, a ampliação de sua valorização 
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veiculada pelo RCNEI (1998) permite o conhecimento e contato com artes visuais por 

diversas camadas da sociedade, despertando e possibilitando processos de democratização de 

seus conteúdos, no sentido de oportunizar a reflexão dos mesmos pelos indivíduos que 

compõem a sociedade (FERRI, 2008). 

 No contexto da composição curricular na Educação Infantil destacam-se também as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), elaboradas e propostas 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, estabelecidas pelo 

Parecer CNE nº 22/98 - CEB em dezembro de 1998. Reiterando as conquistas obtidas pela 

Constituição Federal de 1988, o Parecer delimita a inserção das Diretrizes como norteadoras 

dos planejamentos educacionais e curriculares em Educação Infantil. 

 

Desta forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

contemplando o trabalho nas creches para as crianças de 0 a 3 anos e nas chamadas 

pré-escolas ou centros e classes de educação infantil para as de 4 a 6 anos, além de 

nortear as propostas curriculares e os projetos pedagógicos, estabelecerão paradigmas 

para a própria concepção destes programas de cuidado e educação, com qualidade. 

[grifo do documento] (BRASIL, 1998, p. 482) 

 

 Com a proposta de incluir as DCNEI no currículo de Educação Infantil, observa-se 

mais uma vitória no âmbito das políticas públicas e educacionais para essa etapa da educação, 

ampliando conceitos e reflexões acerca das especificidades do desenvolvimento e 

aprendizagem de crianças pequenas. Assim sendo, importantes destaques são realizados pelo 

Parecer CNE/CEB nº 22/98 no sentido de evidenciar as importantes conquistas pontuadas pela 

LDBEN (1996) e “[...] discutir a cisão entre cuidar e educar na educação infantil, o 

desenvolvimento infantil versus preparação para a escola, formação de professores, noção de 

criança e avaliação.” (FERRI, 2008, p. 41) 

 O documento sofreu diversas alterações e revisões desde sua instituição pela 

Resolução CNE/CEB nº 1, de 7 de abril de 1999. Inicialmente, quando instituídas, as DCNEI 

buscavam orientar os professores através da constituição de “Fundamentos Norteadores”, 

incentivando as instituições de ensino compreendidas pelas creches e pré-escolas a utilizarem 

tais princípios em suas propostas pedagógicas (BRASIL, 1999). Assim sendo, eram 

enfatizados:  

 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum;  

b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;  

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. (BRASIL, 1999) 
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 Quando revisitadas e reformuladas, as DCNEI, através da Resolução nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009, ampliam seus direcionamentos e passam a compreender ainda mais as 

especificidades da criança pequena em suas orientações. Neste sentido, uma das grandes 

contribuições desta resolução se relaciona diretamente com o respeito à cultura lúdica 

presente no cotidiano da Educação Infantil, uma vez que, neste momento, com as DCNEI 

“[...] objetiva-se garantir a integração das experiências, norteadas pelas brincadeiras e 

interações.” (VERONESI, 2017, p. 56) 

 Dessa forma, o documento procura destacar o diálogo entre saberes e experiências a 

serem trabalhados na Educação Infantil de acordo com as suas principais demandas nos 

cenários educacionais, evidenciando conceitos e aspectos que circundam a etapa da Educação 

Básica. Neste sentido, são apresentados diretrizes e orientações aos profissionais da área para 

a construção de práticas pedagógicas pautadas em princípios importantes, respeitando os 

fundamentos norteadores estipulados logo no ato de sua instituição, ampliando-os em suas 

especificidades e contribuições ao cenário de ensino e aprendizagem.  

Haddad (2012) procura sintetizar e sistematizar as principais colaborações das 

DCNEI, pontuando seus eixos norteadores para a formulação do currículo, mencionando a 

proposta do documento em centralizar a atuação e participação das crianças, evidenciando a 

valorização de suas particularidades e saberes. Assim sendo, são dispostos os seguintes 

princípios, destacados pela autora:    

 

[...] a) a qualidade da educação comprometida com o crescimento, o desenvolvimento 

integral, o cuidado, o bem-estar, a ludicidade, a ampliação cultural, os direitos 

humanos, a participação e a cidadania das crianças; b) o reconhecimento da criança 

como sujeito histórico-cultural que, nas interações e relações sociais que estabelece 

com os adultos e crianças de diferentes idades, brinca, observa, deseja, experimenta, 

questiona, exerce a imaginação e a fantasia, constrói sentidos, produz história e 

também cria cultura; c) a efetivação de práticas intencionalmente planejadas e 

sistematizadas que considerem a integralidade e indivisibilidade das dimensões 

expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das 

crianças; d) a participação dos profissionais da instituição, das famílias e da 

comunidade na elaboração e acompanhamento da Proposta Pedagógica; e) as 

especificidades e interesses singulares e coletivos das diferentes faixas etárias; f) a 

dimensão do cuidado no seu caráter ético, orientada pela perspectiva de promoção da 

qualidade de vida e de ações educacionais sensíveis às vivências das crianças de 0 a 6 

anos de idade. (HADDAD, 2012, p. 38) 

 

 A partir das experiências apresentadas pela autora, é possível estabelecer algumas 

relações entre o ensino de artes visuais e as sugestões encontradas no documento. 

Primeiramente, é possível destacar a interatividade entre artes visuais e o desenvolvimento 
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cultural no processo de aprendizagem de crianças pequenas, uma vez que, por meio dos 

instrumentos e recursos encontrados nesta área de conhecimento, viabilizam-se oportunidades 

de contato e exploração das mais diversas formas de manifestações culturais. As propostas de 

ações pedagógicas dentro do universo da produção cultural podem encontrar uma série de 

possibilidades de promoção do uso da imaginação e criatividade por parte das crianças, 

conhecimento acerca dos diversos materiais disponíveis no ambiente onde se encontram, 

exploração de texturas e sensações em contato com recursos da área, além das mais variadas 

maneiras de trabalhar as noções que envolvem as culturas encontradas ao redor do mundo, no 

sentido de sua valorização e reconhecimento, incentivando a produção artística individual da 

criança.  

 Neste sentido, diversas das habilidades mencionadas por Haddad (2012) são 

desenvolvidas em meio ao ensino de artes visuais, visto que, a partir da combinação de 

elementos que envolvem o cotidiano da criança em diálogo com as propostas educacionais, 

são trabalhados o brincar, o experimentar, as relações sociais estabelecidas entre si e com os 

adultos, o levantamento de hipóteses, o questionamento em relação ao que a cerca e a 

produção cultural, artística e social no contexto de seu cotidiano.  

Vale ressaltar a preocupação das DCNEI em enfatizar as orientações a partir da 

proposta de integralidade de ações pedagógicas em Educação Infantil, no âmbito da realização 

de um trabalho integrado a partir das experiências diversas a serem exploradas no contexto da 

educação formal de crianças pequenas. Portanto, “as creches e pré-escolas, na elaboração da 

proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas 

coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas 

experiências.” [grifo do documento] (BRASIL, 2010, p. 27) 

Baseando-se nas orientações apresentadas pelo documento de DCNEI, planejamentos 

e ações pedagógicas elaboradas para crianças de Educação Infantil contam com um 

instrumento de importante colaboração para a prática pedagógica de docentes e gestores, 

respeitando aspectos que envolvem a educação de crianças pequenas ao inserir os conceitos e 

abordagens transmitidos por ele. Assim sendo, arte educadores e pedagogos que atuam nesta 

etapa de educação possuem um suporte curricular importante, considerando as contribuições 

das DCNEI, para garantir a articulação dos conteúdos a serem trabalhados pelas artes visuais, 

em sua essência cultural e produtora, com as habilidades particulares à Educação Infantil, 

colocando a criança na centralidade de seu processo de aprendizagem.  

Além das DCNEI, outro documento que se destaca na discussão acerca do currículo 

em Educação Infantil, já abordado por este trabalho, é a Base Nacional Comum Curricular 



59 

 

(BNCC), que revela a progressiva valorização dessa etapa de educação no que concerne o 

estudo, debate e respeito aos direitos e particularidades do desenvolvimento da criança 

pequena. Com a inserção da Educação Infantil na elaboração do documento em 2013, advinda 

de reformulações significativas na LDBEN (1996), a BNCC (2018) passa  a estipular campos 

e eixos de experiências que identificam as principais necessidades das crianças pequenas, 

principalmente em suas primeiras idades, a serem abordadas por propostas pedagógicas 

curriculares. 

Veronesi (2017) afirma que “a Educação Infantil tem sua presença na BNCC sob uma 

formatação diferenciada devido às especificidades de desenvolvimento e aprendizagem, 

voltadas às crianças da primeira infância.” (VERONESI, 2017, p. 57). Dessa forma, em 

consonância com as DCNEI, os aspectos abordados pela BNCC (2018) abordam, em seus 

conteúdos e teorias, as práticas pedagógicas pautadas na articulação dos campos de 

experiências estruturados da seguinte maneira: 1. O eu o outro e o nós; 2. Corpo, gestos e 

movimentos; 3. Traços, sons, cores e formas; 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação; 5. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São apresentados, assim, objetivos 

e especificidades do processo de aprendizagem na Educação Infantil. 

 

A proposição de um currículo por campos de experiência consiste em centralizar no 

projeto educativo de creches e pré-escolas as ações, as falas, os saberes e os fazeres 

das crianças que, interpretados e significados pelos/as professores/as de Educação 

Infantil, podem ser traduzidos em novas situações educativas. (SANTOS, 2018, p. 6) 

 

 A partir da perspectivas exposta por Santos (2018), é possível identificar o reflexo das 

recentes discussões acerca da Educação Infantil inseridas no contexto curricular da Educação 

Básica Nacional, uma vez que, partindo das especificidades de seus saberes e aprendizagens, 

em uma dinâmica com a sociedade pautada na exploração interativa e cultural das relações, 

encontram-se caminhos e aspectos para atingir os principais objetivos em meio à educação de 

crianças pequenas, em suas diversas faixas etárias. 

 O autor discorre acerca da importância da abordagem da BNCC, considerando a 

discussão sobre os campos de experiências, para a superação de um currículo pautado na 

construção de conhecimento por meio de conteúdos das diversas linguagens presentes no 

cotidiano da criança. Além disso, ainda enfatiza sua contribuição para a estratégia de mudança 

de segmentos em ideias relacionadas às crianças como “seres sociais inertes dentro do 

processo de socialização” (JAMES e PROUT, 1997 apud SANTOS, 2018, p. 7) 
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 Diante desta perspectiva e da análise do documento em suas fundamentações e teorias, 

o ensino de artes visuais encontra grandes oportunidades de articulações e explorações no que 

concerne seu desenvolvimento em Educação Infantil. Isso porque os campos de experiências 

abordados pela BNCC (2018) se estruturam, basicamente, na interação do sujeito com o 

ambiente, cultura e pessoas que o cercam, possibilitando o professor e docente a explorar os 

instrumentos e recursos veiculados pela área de conhecimento em diálogo com a cultura 

lúdica presente nessas interações. 

 Assim, com a intervenção pedagógica apropriada, seguida de discussões e ações 

pedagógicas críticas em meio ao currículo de Educação Infantil, docentes e gestores podem 

proporcionar experiências marcantes e significativas na trajetória das crianças diante das 

considerações expostas pelo documento. Portanto, uma vez que o conjunto de práticas 

pautadas em cada um dos campos discorridos em seus objetivos e particularidades, oriundas 

da reflexão profissional e exploração das áreas de conhecimento, oferece à criança 

oportunidades de contato com sua ludicidade e interações com o meio onde se encontram. 

 No âmbito das artes visuais são identificadas algumas possibilidades que se 

relacionam diretamente com esses eixos de experiências. No campo do “O Eu, o outro e o 

nós” as artes visuais encontram a oportunidade de trabalhar a coletividade em suas propostas, 

além de proporcionar situações pedagógicas baseadas no conhecimento individual e do outro. 

Neste sentido, as produções artísticas em grupo ganham bastante força, além da exploração de 

aspectos culturais e sociais que envolvem o grupo em questão, enfatizando a tomada de 

consciência acerca de interações interpessoais, respeito e reconhecimento do próximo e 

coletividade social. Ainda aqui, pode-se trabalhar a brincadeira como meio lúdico de 

expressividade, uma vez que, utilizando-se de instrumentos e materiais próprios, as artes 

visuais proporcionam a expressão livre individual e coletiva.  

 Através do campo “Corpo, gestos e movimentos” as artes visuais ampliam suas 

práticas pedagógicas, uma vez que podem inserir as diversas manifestações do corpo e seus 

movimentos em atividades artísticas. É de fundamental importância que os gestos e 

movimentos sejam explorados nas primeiras idades em Educação Infantil, pois é a maneira 

como crianças pequenas se comunicam e expressam seus sentimentos e emoções. Assim 

sendo, o uso de materiais e brincadeiras lúdicas que levam as crianças a apropriarem-se de 

aspectos relacionados a seu corpo e ao corpo do outro podem revelar-se estratégias 

interessantes no contexto do ensino de artes visuais nesta etapa da educação. 

  “Traços, sons, cores e formas” é o campo de experiências de maior afinidade com as 

artes visuais e pode ampliar a visão de seu ensino no contexto da educação de crianças 
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pequenas e bebês. É através dele que o pedagogo delimita sua ação no sentido de 

proporcionar à criança o contato direto com manifestações artísticas e culturais, conhecendo e 

reconhecendo a diversidade de materiais e recursos oferecidos pela área de conhecimento, 

além daqueles pertencentes ao seu cotidiano. Neste sentido, a exploração de texturas, cores, 

formatos e expressões gráficas se torna a principal estratégia para alcançar os objetivos, por 

meio das artes visuais, do campo em questão.  

 

Com base nessas experiências, elas [crianças] se expressam por várias linguagens, 

criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva 

e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, 

desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. 

Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças 

desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da 

realidade que as cerca. (BRASIL, 2018, p. 41) 

 

 Nesta perspectiva, o ensino de artes visuais pode se usar do trabalho e exercício de 

estímulo da criatividade e da imaginação no que concerne a relação com atmosferas artísticas 

e manifestações culturais oferecidos pela escola e pela sociedade como um todo, culminando 

na exploração da capacidade crítica e estética da criança. Como evidenciado pelo documento 

BNCC, o trabalho com esse eixo de aprendizagem pode veicular diversas situações onde as 

crianças “[...] se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas 

singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.” 

(BRASIL, 2018, p. 41).  

 O ensino de artes visuais em Educação Infantil também pode se relacionar diretamente 

com o campo “Escuta, fala, pensamento e imaginação” (BRASIL, 2018), uma vez que, diante 

de propostas pedagógicas que valorizem e respeitem o exercício de fala e escuta da criança, 

estabelece relações de segurança e conforto às formas de comunicação e expressão existentes 

no cotidiano da criança. Portanto, ações pautadas na exploração de capacidades participativas, 

investigativas e comunicativas, por meio das diversas linguagens presentes nos recursos orais 

e visuais, se revelam importantes contribuições para o trabalho em Educação Infantil e este 

campo através da Arte.   

 Por fim, o campo “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, 

articulado com o trabalho em artes visuais, proporciona uma infinidade de oportunidades de 

reconhecimento e exploração dos aspectos temporais, espaciais e relacionais que circundam o 

dia a dia da criança pequena. Assim, as artes visuais atribuem grandes contribuições ao 

processo de exploração do campo, pois pode colaborar com a construção de visão de mundo, 

através das atividades em contato com o ambiente e o tempo presentes em seu contexto. Além 



62 

 

disso, ao viabilizar experiências onde a criança pode exercer as habilidades de observação, 

investigação, levantamento de hipóteses e contato com espaços e materiais diversos, as artes 

visuais entregam significativa exploração de saberes e aprendizagens através de seus 

conteúdos e interações. 

 Portanto, os delineamentos apresentados pela Base Nacional Comum Curricular 

podem orientar, assim como os demais documentos curriculares já estudados aqui, docentes e 

gestores responsáveis pela elaboração de propostas e intervenções pedagógicas em Educação 

Infantil, partindo dos principais objetivos a serem alcançados pelo trabalho com crianças 

pequenas. Porém, as discussões e debates sobre o currículo em educação, principalmente no 

contexto da primeira etapa da Educação Básica, devem considerar a integralidade da criança e 

seu pleno desenvolvimento diante da articulação de suas experiências nas diversas áreas de 

conhecimento, exigindo visão e ações pedagógicas críticas e reflexivas. 

 

Uma proposta curricular pressupõe maneiras de compreender e de desejar a vida. 

Pressupõe, portanto, formas de conceber o ser humano, a sociedade, o conhecimento. 

É em consonância com essas concepções que as funções da educação e o papel da 

escola se definem. A seleção dos conteúdos e dos elementos da cultura cuja vivência 

será oportunizada pela escola dependerá das concepções de mundo daqueles que 

formulam os currículos. (TIRIBA E FLORES, 2016, p. 169) 

 

 Diante do panorama realizado até então, as artes visuais possuem grande espaço de 

atuação na educação de crianças pequenas e bebês, apoiadas em referenciais teóricos que 

priorizam a criança como protagonista de seu processo de aprendizagem, em uma visão 

integrada de habilidades e objetivos de desenvolvimento. Assim sendo, com a crescente 

valorização dessa área de conhecimento, das especificidades da criança e o trabalho com Arte 

na Educação Infantil presente nos debates curriculares nacionais, as oportunidades de inserção 

e reflexão sobre sua atuação no processo de aprimoramento cognitivo da criança se ampliam e 

entregam ao professor um valioso recurso de exploração lúdica e artística, tão 

significativamente presentes no universo cultural dos sujeitos.  

 A formação inicial e continuada do professor também atua de maneira considerável na 

perspectiva de atuação profissional crítica e reflexiva no âmbito das artes visuais em 

Educação Infantil, uma vez que permite ao professor se aprofundar e escolher, 

ponderadamente, a melhor vertente curricular a ser adotada e discutida. Em consonância, a 

articulação entre os documentos curriculares disponíveis atualmente para a Educação Infantil 

deve ser realizada de forma a valorizar o aprendizado da criança diante de sua formação 

integral, individual, social e cultural.  
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 Sabe-se que ainda há muito o que se conquistar através dos debates curriculares em 

Educação Infantil, principalmente no que se refere a Arte como um todo. Porém, a atuação 

profissional e as experiências proporcionadas às crianças em meio a sua realidade revelam 

grande passo na democratização e valorização das práticas educativas com crianças pequenas 

e bebês.  

 

2.2. O diálogo entre Artes Visuais e abordagem lúdica 

 

 Uma das discussões realizadas por este trabalho diz respeito à perspectiva lúdica de 

situações e vivências do cotidiano da criança. A ludicidade passa a ser abordada como aspecto 

fundamental das relações e interações das crianças, tanto em seu contexto pessoal e de 

educação informal, quanto em seu contexto de educação formal, na escola. Tal abordagem se 

revela significativa para os processos de aprendizagem da criança, uma vez que, através dela 

são promovidas situações de brincadeiras e atividades livres que incentivam o 

desenvolvimento de habilidades sociais, culturais, psíquicas, sensoriais, motoras e cognitivas. 

 Partindo das particularidades apresentadas pelo processo de aprendizagem de crianças 

pequenas, e suas relações diretas com a cultura lúdica de ações e intervenções, o ensino de 

artes visuais não poderia deixar de lado as discussões sobre sua atuação no âmbito da 

perspectiva lúdica da Educação Infantil. Portanto, o diálogo entre essa área de conhecimento e 

a abordagem lúdica como uma de suas metodologias pode ser realizado por meio da 

construção de ideias e situações que fomentem as práticas pedagógicas em ambientes de 

educação de crianças pequenas.  

 Primeiramente, é necessário compreender o papel fundamental que a Arte e, 

consequentemente, as artes visuais possuem na vida das crianças, não apenas em sua 

formação escolar, mas também em seu contexto pessoal. Em suas particularidades e 

linguagens, a criança se constitui como um ser social, cultural e integrado, e encontra 

oportunidades de exercer sua criatividade e imaginação nas mais variadas manifestações a sua 

volta. Veronesi (2017) destaca a consideração de Vigotsky acerca da relação entre Arte e 

realidade, e adiciona:  

 

A Arte é entendida por Vigotski (1999) também como mediadora do indivíduo e a 

humanidade. Ao ter contato com uma obra, o indivíduo se aproxima de um produto 

cultural que carrega traços de história, sentimentos, expressão, experiências e 

subjetividades pertencentes a outros indivíduos e, assim, amplia seu repertório, seu 

olhar, sua consciência de si e uma perspectiva de mundo que apenas com sua 

individualidade não seria possível. (VERONESI, 2017, p. 60) 
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 Dessa forma, a arte está presente no cotidiano do indivíduo através de suas mais 

diversas linguagens e manifestações, possibilitando, através das interações e relações 

estabelecidas entre eles, a modificação dos sujeitos por meio de reflexão e experimentação 

crítica da cultura que o cerca. As linguagens artísticas se constituem como maneiras de se 

expressar e comunicar, caracterizando-se como instrumentos de mediação para a formação 

cultural da criança, através de sua utilização para a compreensão de diversos processos 

simbólicos. (TRANCOSO, 2016) 

 Além do contato com o universo cultural diversificado proporcionado pela Arte no 

âmbito da formação de crianças em suas variadas instâncias, é possível identificar a 

importância da presença das artes visuais no cotidiano do ser humano como caminho para o 

desenvolvimento e uso de processos críticos e imaginativos, auxiliando a reflexão acerca da 

visão de mundo da criança por meio de suas produções autorais. Neste sentido, a valorização 

da criança como seres de direitos e produtores de cultura, diante das suas relações com o meio 

e com seus pares, deve ser discutida, uma vez que, a Arte, inerente aos processos sociais e 

culturais encontrados em seu dia a dia, possibilita a instrumentalização e manifestação de suas 

capacidades imaginativas de construção artística e cultural.  

 Diante desta perspectiva, Gobbi (2015) procura realizar um panorama acerca da 

relevância da produção cultural e social da criança através de suas relações, enfatizando a 

dificuldade dos adultos em identificá-la e valorizar a expressão artística das crianças através 

de seus desenhos e manifestações produtivas. Dessa forma, é preciso caminhar para o 

exercício da compreensão da importância que a Arte possui para o desenvolvimento dos 

processos de criação, imaginação, comunicação e expressão no contexto das especificidades 

que rodeiam a infância em suas variadas instâncias. 

 

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 crianças 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. 

(GOBBI, 2015, p. 10) 

  

 Ainda neste contexto, a Arte pode ser entendida como um instrumento de 

conhecimento de mundo pela criança, que a possibilita e, consequentemente, a capacita de 
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entender seu funcionamento, e, através dele, atuar sobre suas esferas dinâmicas que envolvem 

a sociedade, a cultura e a interação interpessoal. Portanto, considerar o seu processo de 

criação como essencial para a sua trajetória pessoal se faz essencialmente relevante ao longo 

de sua história escolar, uma vez que, a partir de sua produção singular, motivada pelas 

aprendizagens veiculadas pela cultura ao seu redor, a criança enxerga possibilidades de 

atuação e intervenção no mundo que está conhecendo.  

 Araújo (2017), ao referenciar Fischer (1976) cita que “a arte prepara o ser humano 

‘para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la, como a transformá-la, 

aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a 

humanidade” (FISCHER apud ARAÚJO, 2017, p. 17). Diante disso, é possível identificar a 

contribuição da Arte para a humanização da criança através da intervenção que ela 

proporciona sobre a visão de mundo da criança, que está em sua etapa de construção de 

saberes, valores e princípios que lhe acompanharão em sua vida adulta.  

 A autora discorre acerca do alcance da integridade do indivíduo através da arte que o 

cerca, permitindo-o entrar em contato com sua natureza criativa, e fazendo com que o mesmo 

crie individualmente, não imitando o que já existe, transformando, por fim, sua própria vida 

por meio da arte inerente em si (ARAÚJO, 2017, p. 18). Assim, a Arte encontra lugares de 

apropriação de conhecimento no processo de desenvolvimento e aprimoramento criativo do 

ser humano, atuando, diretamente, em sua transformação e interferência no ambiente onde se 

encontra.  

Levando em consideração a função da Arte na formação do indivíduo em suas 

diversas atuações no mundo, pode-se entender a importância do trabalho do docente e 

pedagogo em meio a esta área de conhecimento no contexto da Educação Básica. Isso porque 

a assimilação e aprendizagem que caracterizam a educação de crianças e jovens se relacionam 

diretamente com a exploração artística, criativa e imaginativa inerentes ao universo da Arte, 

possibilitando, através de propostas pedagógicas e ações reflexivas, o contato com produções 

artísticas em suas diversas formas e manifestações, além da aproximação dos indivíduos com 

a sua essência criativa.  

Neste contexto, uma das grandes influências na vida das crianças é a escolarização, 

pois está presente diariamente em sua rotina. Partindo disso, professores e educadores devem 

pensar suas ações no sentido de colaborar para que as experiências vivenciadas por esses 

sujeitos na escola sejam de mais rico valor, integrando seus conhecimentos e aprendizagens, 

incluindo o ensino de Arte, que deve ser planejado e discutido por meio de intervenções 
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adequadas, ao mesmo tempo, permitindo a livre exploração cultural da criança quando em 

contato com suas manifestações. 

Na Educação Infantil, respeitando as principais especificidades apresentadas no 

âmbito do desenvolvimento infantil, a Arte e, consequentemente, o trabalho pedagógico 

realizado por meio dela, possuem grande influência para o alcance de objetivos discutidos por 

referenciais curriculares teóricos que envolvem a preocupação em oferecer propostas 

integradas de intervenções pedagógicas. Criatividade, senso crítico, imaginação, habilidades 

sensoriais e motoras, respeito às culturas existentes e acesso à ludicidade são algumas das 

experiências que encontram possibilidades de alcance através da Arte.  

 

O que se almeja nessa etapa [Educação Infantil] é um desenvolvimento integral da 

criança pautado na criatividade, nas experiências com as múltiplas linguagens, no 

direito à expressão e o contato com obras, pintores, artistas e aos conhecimentos que a 

sociedade produziu, proporcionando vivências e fazeres que enriquecerão o conjunto 

de suas memórias sensoriais. (VERONESI, 2017, p. 62) 

 

 Ao considerar a criança como ser criativo e imaginativo, o ensino de artes visuais se 

apoia na contribuição dessas habilidades, aliando-se a elas, para oferecer a experiência de 

momentos e vivências lúdicas em seu contexto de atuação. Somado a isso, é possível 

identificar oportunidades de ampliação do alcance da imaginação das crianças através do 

trabalho pedagógico dinâmico e exploratório. Assim, Araújo (2017) volta o olhar atento à 

capacidade da criança em utilizar objetos para exercitar sua atividade criativa, encontrando 

possibilidades de relações com os mesmos, ao atribuí-los funções e histórias advindas de suas 

experiências ao manipulá-los. 

 A autora considera que “Enquanto a criança olha ou manipula o objeto, diversas 

histórias estão em construção. Percebe imagem, som, movimento, material. Objetos assumem 

imagens e sentidos que não lhe pertence, mas tornam-se pertencidos.” (ARAÚJO, 2017, p. 

47). Dessa forma, a Arte se estrutura em suas formas e funções na modelação do imaginativo 

e construção de visão de mundo pela criança, proporcionada pela livre escolha e manipulação 

de recursos que estão a sua volta.  

 A partir desta perspectiva, o professor que atua no contexto da Educação Infantil deve 

pensar o ensino de artes visuais no sentido de despertar o fazer artístico da criança, 

respeitando suas singularidades, ampliando seu contato com sua liberdade de escolha e 

expressão. Neste contexto, a dinâmica proposta por Araújo (2017) ao orientar o professor em 

sua atuação, encontra oportunidades de trabalhar o conjunto de linguagens e especificidades 

da criança, especificando:  
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Como possibilitar a relação prazerosa da criança com as diferentes materialidades, as 

cem linguagens? O professor deve estudar as produções artísticas e criar situações 

para que as crianças possam fruir outras artes. No momento da observação, o 

espectador frui, possui a arte atribuindo sentidos provenientes das suas experiências 

de vida. Durante a fruição ocorre uma “zona intermediária de experiência” 

pertencente ao domínio das artes (WINNICOTT, 1975) que constitui uma passagem 

imaginária entre “o eu do espectador e o outro que se presentifica no espaço plástico” 

(FRAYZE-PEREIRA apud ARAÚJO, 2017, p. 47) 

 

 Assim sendo, observações, experiências e fazeres no âmbito das artes visuais 

proporcionam a fruição, assim como destacado pela autora, de manifestações e explorações de 

habilidades imaginativas e criativas na formação de crianças. Ao professor cabe encontrar e 

planejar direcionamentos para que o desenvolvimento de habilidades específicas a esse 

público da Educação Básica se manifeste nas práticas pedagógicas e intencionalidades 

significativas no âmbito das artes visuais.  

 Um dos suportes metodológicos encontrados na Educação Infantil é a abordagem 

lúdica de ações pedagógicas no que concerne às diversas áreas de conhecimentos e campos de 

experiências particulares a crianças pequenas e bebês. A partir das contribuições veiculadas 

por essa estratégia de ensino, como o acesso a processos cognitivos, imaginativos, criativos e 

psíquicos, pode-se considerar o lúdico um forte aliado ao ensino de artes visuais, uma vez 

que, em sua constituição, também encontra espaços para o trabalho com tais habilidades e 

com a formação crítica do indivíduo para a sua atuação no mundo. 

Algumas possibilidades encontradas nesse contexto proporcionam cenários de atuação 

direta da criança em seu processo de aprendizagem e formação. O despertar criativo diante do 

amplo repertório apresentado pelas artes visuais pode ser trabalhado por meio da exploração 

de materiais diversos, recursos encontrados no ambiente escolar e domiciliar, prática da 

imaginação em situações reais e genéricas do dia a dia da criança, além da busca por novos 

conhecimentos e significados de mundo através do contato e relação com objetos à sua volta e 

interações interpessoais com seus pares. Santos e Carrais (2020) mencionam a importância do 

lúdico e da arte na constituição do ser humano, considerando-o o ser cultural em sua essência. 

Somado a isso, as autoras ainda apontam para o papel destes na educação de crianças 

pequenas, ressaltando: 

 

Jogar, brincar, ouvir histórias, manipular materiais diversificados, formular hipóteses, 

brincar de faz de conta, dramatizar histórias, entre tantas outras atividades escolares, 

são excelentes estratégias de mediação entre o prazer e o conhecimento, servindo 

como impulsionadores no processo de ensino e aprendizagem, uma vez que esses 

proporcionam ao educando momentos de construção do seu conhecimento de forma 
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prazerosa e significativa, uma vez que a criança se sente parte do processo. (SANTOS 

E CARRAIS, 2020, p. 58983) 

 

Dessa forma, o ensino de artes visuais, articulado com atividades lúdicas e 

significativas, se torna uma importante estratégia de veicular ações pedagógicas pautadas nas 

experiências artísticas e culturais para as crianças, visto que, por meio de suas ferramentas e 

metodologias, oferece a exploração do ambiente onde a criança se encontra e sua relação com 

o mundo e seus recursos. Além disso, ao entrar em contato com as variadas possibilidades de 

manipulação e articulação de conhecimentos em artes visuais, as crianças ressignificam suas 

experiências e vivências diante da construção crítica e criativa em meio ao que já lhe é 

apresentado estaticamente.  

Araújo (2017) menciona o trabalho com o jogo livre a partir de materiais 

diversificados, dinâmicos e versáteis como suporte para a exploração da imaginação e 

comunicação da criança por meio de seu fazer artístico. Neste sentido, a autora ainda 

acrescenta: “É pela liberdade de expressão que as crianças revelam as suas construções 

simbólicas e comunicam.” (ARAÚJO, 2017, p. 50). Dessa forma, permitir que a criança 

estabeleça suas relações e interações com o meio e recursos disponíveis em seu cotidiano 

elucida oportunidades de desenvolvimento da imaginação e construção de significados em 

suas diversas materialidades e sensibilidades, além de promover formas de comunicação com 

o mundo através de suas próprias ideias e produções individuais.  

 

O jogo livre com sucatas, papéis, fita crepe e muitos outros materiais são o suporte de 

criação de um imaginário que não precisa de acabamentos com propósitos artesanais. 

Em sua estética, reconhecem seres, espaços e objetos de autoria. O sucatário pode ser 

alimentado pelas famílias que reorganizam os seus descartes domésticos. O jogo livre, 

o ato artístico, também pode ocorrer sem nenhum material.  (ARAÚJO, 2017, p. 50) 

 

 Ainda neste contexto, a autora, ao mencionar e referenciar Vigotsky, realiza uma 

discussão acerca da dependência entre a imaginação e a realidade vivida pela criança, uma 

vez que ambas se constroem e se desenvolvem em diálogo entre si. Assim sendo, partindo da 

ideia de que uma das principais características da experiência lúdica é o suporte e apoio da 

livre escolha e exploração da imaginação, a associação entre realidade e criação imaginativa 

se encontra presente na metodologia lúdica, visto que, em contato com a experiência de sua 

vida real, a criança é capaz de acessar seu estado de ludicidade, e, o contrário também se vale, 

pois a criança, ao explorar sua imaginação, atua na e sobre realidade que se encontra.  
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A fantasia é frágil quando a vivência é pouco inspiradora, pois é preciso de 

referências para ousar, ele [Vigotsky] acrescenta que “a imaginação não cria nada que 

não seja tomado da experiência vivida: ou seja, a base da criação é a realidade”. 

Todavia enquanto precisa de referência vivida necessita inventar o não vivido, pois “é 

a experiência que se apoia na imaginação, uma vez que depende da capacidade do 

sujeito de imaginar algo que não viveu”.  (ARAÚJO, 2017, p. 50-51) 

 

 É a partir desta dinâmica que a criança passa a entender e atribuir significados ao 

mundo que a cerca, além de encontrar subsídios para alimentar a sua capacidade de explorar 

sua imaginação e produção criativa. O brincar, a arte e o jogo são exemplos de recursos 

metodológicos que incentivam a livre escolha e o desenvolvimento da habilidade de se 

trabalhar o lúdico com crianças pequenas em meio às suas diversas realidades e vivências.  

 O diálogo entre a realidade e a imaginação se relaciona diretamente com o universo 

lúdico vivenciado pela criança em seu cotidiano. Através da construção de suas experiências e 

exploração de sua imaginação a criança pode acessar situações de cunho significativo e 

motivacional proporcionadas pelas atividades lúdicas. Dessa forma, a ferramenta lúdica se 

torna uma boa alternativa e grande aliada do trabalho docente em Educação Infantil, 

principalmente no que diz respeito às ações pedagógicas em artes visuais. 

Isso se dá porque a proposta de atividades lúdicas e artísticas diante das possibilidades 

metodológicas em educação “[...] potencializa a construção do aprendizado, justamente por 

que conta com a motivação interna da criança, e isso é uma característica típica do lúdico, o 

lúdico é algo que parte de dentro pra fora.” (SANTOS E CARRAIS, 2020, p. 58985). A partir 

disso, com a motivação e o prazer proporcionados pela abordagem lúdica a criança passa a 

fazer parte de seu processo de aprendizagem, uma vez que, intencionalmente envolvida, 

encontra a oportunidade de percepção de novos significados.  

Portanto, as ações pedagógicas pensadas e planejadas em ambiente escolar devem 

priorizar a investigação, a participação ativa e a exploração de materiais e situações diversas 

dentro do contexto de ensino de artes visuais. Além disso, permitir a livre produção artística e 

escolha de materiais e sua utilização, por meio de orientações adequadas, também confere 

ludicidade às práticas educativas em Educação Infantil. Tal cenário promove motivação e 

interesse ao processo de aprendizagem para a criança, que passa a se tornar sujeito ativo de 

sua construção de significados e visão de mundo. 

A aliança entre o lúdico e o ensino de artes visuais entrega ao docente responsável um 

vasto repertório de ações que, em consonância com os objetivos a serem alcançados pela 

educação de crianças pequenas, envolvem ferramentas e recursos didáticos importantes para a 

elaboração de estruturas psíquicas e cognitivas essenciais para a formação crítica, imaginativa 
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e criativa desses sujeitos. Em adição a isso, as experiências lúdicas, como brincadeiras, jogos, 

atividades artísticas, observações críticas e produções advindas da imaginação promovem 

situações prazerosas e motivacionais, que se manifestam significativamente eficazes para o 

desenvolvimento infantil.  

 

Através do brincar e da expressão artística é que a criança insere-se à sua realidade 

conseguindo construir seu próprio mundo. Aprender fazendo, permite que o processo 

de aprendizagem seja prazeroso e significativo. Brincando, jogando, expressando-se 

através de materiais diversos, desenhos, esculturas, (construções artísticas diversas), a 

criança conseguirá refletir e descobrir o mundo que a cerca, bem como expressar o 

que entende deste mundo. (SANTOS E CARRAIS, 2020, p. 58988) 

 

A inserção de atividades lúdicas no contexto do ensino de artes visuais em Educação 

Infantil também oportuniza experiências de interações interpessoais, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades sociais e culturais com pares e com o ambiente onde a 

criança está inserida. Além disso, a autonomia da criança também se faz presente neste 

trabalho como uma habilidade a ser aprimorada e explorada através da livre escolha e livre 

manifestação de seus sentimentos e saberes. 

Dessa forma, os processos emancipatórios da criatividade e imaginação veiculados 

pela exploração dos cenários de aprendizagem encontrados no ensino de artes visuais também 

se relacionam com a dinâmica de formação para a independência produtiva da criança, que, 

em consonância com práticas pedagógicas intencionais, se associam diretamente com 

processos críticos de percepção cultural e apropriação de conhecimentos e saberes. Neste 

sentido, quando a criança se encontra em situações e ambientes de interações e aprendizagens 

lúdicas, o acesso a essas estruturas cognitivas e produtivas no âmbito da imaginação e 

criatividade se intensifica de forma prazerosa e legítima, visto que, o universo lúdico é parte 

integrante do cotidiano da criança.  

Partindo desta perspectiva, a adoção de atividades que valorizem a brincadeira, o jogo, 

os brinquedos e os diversos recursos e materiais que proporcionam situações de livre escolha 

e manipulação por parte da criança, é de suma importância para a garantia de um processo de 

ensino e aprendizagem significativos para a Educação Infantil. No contexto das artes visuais, 

é possível identificar oportunidades valiosas para a realização deste trabalho, através de sua 

flexibilidade conteudista e estrutural, uma vez que a área de conhecimento oferece um 

universo de exploração cultural e manipulação material. 

 

Segundo   Ferraz   e   Fusari   (1993),   considera-se   importante   a   inclusão   do 

brinquedo  e  da  brincadeira, como  parte  integrante  dos  métodos  e  procedimentos 



71 

 

incorporados   às   aulas   de   Arte,   pois   as   experiências   com   brincadeiras,   

quando estruturadas  adequadamente,  podem  motivar  processos  construtivos  e  

expressivos dentro  dos  conteúdos  da  disciplina. (RUTZ E AZEVEDO, 2020, p. 

296) 

 

Somado a isso, articular a brincadeira com o ensino de artes visuais em Educação 

Infantil também revela a garantia de direito da criança de explorar suas múltiplas linguagens e 

leituras de mundo, oferecendo cenários de comunicação e interação específicos àqueles 

sujeitos que ali atuam. Neste contexto, Veronesi (2017) afirma que “Em relação ao direito à 

infância, permeado pela brincadeira e diferentes linguagens, o convite à reflexão é constante, 

vislumbrando e recriando outras possibilidades que multipliquem e fortaleçam as experiências 

infantis.” (VERONESI, 2017, p. 68). 

O ensino de artes visuais em Educação Infantil deve ser elaborado e pensado 

criticamente pelo docente para que seus objetivos sejam alcançados de forma a viabilizar 

situações e cenários que respeitem as particularidades de crianças pequenas e bebês. Dessa 

forma, ações pedagógicas devem permitir que a criança expresse suas emoções, sentimentos e 

pensamentos por meio de produções artísticas, sejam elas simples, como desenhos em 

superfícies diversas; ou complexas, como esculturas elaboradas por meio da utilização de 

materiais diversos, ou até mesmo apenas observações e reflexões acerca de fenômenos, 

objetos ou ambientes de seu convívio.  

As intencionalidades pedagógicas e mediação docente adequadas que permeiam as 

propostas em Educação Infantil também precisam ressaltar e evidenciar a natureza artística e 

cultural da criança em diálogo com abordagem lúdica. Neste sentido, o respeito e valorização 

da autonomia da criança diante das situações em que são expostas são de suma importância 

para que sua imaginação e criatividade se desenvolvam e se aprimorem, evitando que cópias 

ou atividades previamente estabelecidas e modeladas sejam norteadoras da trajetória da 

criança em artes visuais.  

Em diálogo com esta perspectiva, a contribuição de Holm (2004) oferece uma reflexão 

importante acerca da relação intrínseca entre a arte e o fazer artístico da criança com o 

universo lúdico e sua atuação lúdica diante de sua essência criadora. “Eu afirmo: se dermos às 

crianças a mesma liberdade para o processo artístico que lhes damos para suas brincadeiras, as 

crianças chegarão à excelência no aprimoramento do processo criativo.” (HOLM, 2004, p. 

83). Neste mesmo contexto, Araújo (2017) também defende o direito de livre escolha pelas 

crianças e o papel da educação como acolhedora de “uma cultura infantil" que caminhe para a 

autonomia e independência artística e cultural desses sujeitos. 
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É fundamental, ao pensar as ações, considerar sempre a participação das crianças, 

suas representações, curiosidades e seu direito de escolha. [...] Nos espaços escolares 

seria importante, com a inserção da arte, romper, mesmo que parcial e 

gradativamente, com os discursos pedagógicos pré-estabelecidos dando condições 

para a emergência de uma cultura da infância que valorize a criação e a expressão, 

pilares na construção de seres autônomos e livres. (ARAÚJO, 2017, p. 75) 

 

 De forma geral, a articulação entre saberes e objetivos pedagógicos em Educação 

Infantil e abordagem metodológica lúdica se revela uma estratégia importante para a 

formação da criança em seu contexto pessoal e escolar. Além disso, a combinação entre tais 

fatores e o reconhecimento da capacidade produtiva, inventiva e autônoma da criança, 

valorizando sua liberdade diante das propostas encontradas em ações pedagógicas devem ser 

discutidas.  

Por fim, a partir desta perspectiva, o ensino de artes visuais e suas especificidades 

teóricas e práticas, pautadas em discussões curriculares importantes para o alcance do trabalho 

com crianças pequenas, encontra uma variedade de oportunidades e possibilidades de 

desenvolvimento crítico, criativo, social e cognitivo, além de exploração e valorização 

cultural. Neste contexto, propostas interessantes de trabalho com artes visuais são veiculadas 

pelo Programa Saberes em Casa, elaborado e estruturado pela equipe pedagógica da 

Secretaria de Educação de Guarulhos, visando o alcance de crianças e crianças atendidas pela 

Educação Básica da rede municipal de ensino. 
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CAPÍTULO 3. PROGRAMA SABERES EM CASA E ARTE EM FOCO 

 

 O trabalho pedagógico em Educação Infantil encontra diversos desafios e 

particularidades em relação ao desenvolvimento da criança pequena e dos bebês. Assim 

sendo, propostas de ações pedagógicas voltadas para o atendimento, entendimento e 

compreensão das principais necessidades desses sujeitos direcionam discussões curriculares e 

práticas profissionais neste contexto. Em adição, os campos de experiências e áreas de 

conhecimentos vinculados a eles também precisam voltar sua atenção para tais 

particularidades, proporcionando a esse público um cenário educacional de valorização e 

respeito às dimensões lúdicas e interativas de propostas e atividades educacionais.  

 Desta forma, este capítulo tem como principal objetivo a análise e discussão dos 

direcionamentos e propostas pedagógicas em Arte, principalmente em artes visuais, 

proporcionados por um programa educacional remoto criado no ano de 2020 na tentativa de 

atender às principais necessidades pedagógicas de crianças da rede municipal de Guarulhos 

em meio a um cenário de pandemia mundial. O Programa Saberes em Casa veicula materiais 

de apoio a serem utilizados em ambientes domiciliares por crianças e suas famílias, 

oferecendo orientações e propostas de atividades e conteúdos das diversas áreas de 

conhecimento, atendendo a todas as etapas da Educação Básica. 

 O estudo acerca de suas propostas foi realizado através da análise desses materiais 

disponíveis em plataformas virtuais, visando compreender a utilização de estratégias lúdicas e 

significativas em suas metodologias no contexto do ensino de artes visuais. Neste sentido, as 

atividades propostas foram analisadas, observadas e levadas em consideração no contexto de 

atendimento das necessidades das crianças compreendidas pela Educação Infantil diante do 

cenário em que se encontram, sem acesso a ensino presencial, adaptando o ambiente 

domiciliar para a realização de atividades anteriormente realizadas em instituições 

educacionais.  

 

3.1 Programa Saberes em Casa  

 

 O ano de 2020 foi marcado por um cenário de alerta mundial em relação a uma 

ameaça à saúde pública ocasionada pela eclosão de uma pandemia viral disseminada pelos 

diversos continentes ao redor do mundo. O novo coronavírus (SARS-CoV-2) é responsável 

pela veiculação da doença Covid-19, que atinge, principalmente, o sistema respiratório, 

podendo se manifestar de forma branda ou grave, revelando-se alta e facilmente transmissível 
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entre os seres humanos. Diante disso, em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) considerou a veloz disseminação da doença e transmissão do vírus um caso de 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) (OMS, 2020). 

 Em meados do mês de fevereiro deste mesmo ano, a disseminação da doença alcançou 

a população brasileira, resultando no surgimento, então, de uma nova crise na saúde pública 

nacional. Neste contexto, em detrimento das crescentes taxas de contaminação e veloz 

capacidade de disseminação do vírus, autoridades governamentais dos diversos países que 

enfrentavam o caos sanitário adotaram algumas medidas restritivas de proteção com o intuito 

de reduzir e desacelerar a curva ascendente de contágio. Em âmbito nacional, o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) passou a defender e incentivar a adoção de estratégias de 

distanciamento social, recomendando às autoridades locais, primeiramente, com a 

recomendação nº 027, de 22 de Abril de 2020, a iniciativa de políticas de isolamento social 

por meio do fechamento de locais que se caracterizam por gerar grandes aglomerações, como 

escolas, shopping centers, parques, comércios, dentre outros.  

 

Recomenda ad referendum do Pleno do Conselho Nacional de Saúde 

Ao Estado brasileiro: 

[...] 

42. Que sustente, nos níveis federal e estadual, a recomendação de manter o 

isolamento social, num esforço de achatamento da curva de propagação do 

coronavírus, até que evidências epidemiológicas robustas recomendem a sua 

alteração; [...] (BRASIL; CNS, 2020). [grifos do documento] 

 

 Diante deste cenário, uma das medidas mais importantes adotadas pelo governo 

brasileiro foi a suspensão de atividades presenciais em escolas e instituições educacionais que 

atendem todas as etapas da Educação Básica, além de universidades e seus cursos superiores. 

Tal iniciativa se deu com a intenção de evitar situações que promovam grandes aglomerações, 

visando a contenção de contágio pelo vírus na sociedade em geral, uma vez que outras 

medidas preventivas eficazes, como a vacinação, se revelam processos demorados e de longo 

prazo de aplicação.  

 Em seguida, diante da progressiva e descontrolada evolução das taxas de 

contaminação no país, o CNS encontrou a necessidade do incentivo e recomendação para os 

Estados brasileiros da adoção da prática restritiva de “lockdown”, já realizada por outros 

países que também lutavam contra o crescente avanço da disseminação da doença (BRASIL; 

CNS, 2020). Dessa forma, as práticas de atividades e serviços foram ainda mais reduzidos, 
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uma vez que já se encontravam parcialmente paralisados, promovendo, consequentemente, 

maiores índices da prática de isolamento e distanciamento social. 

 

Recomenda ad referendum do Pleno do Conselho Nacional de Saúde 

Ao Ministério da Saúde, Governadores dos Estados e do Distrito Federal, Secretários 

Estaduais de Saúde, Prefeitos Municipais e Secretários Municipais de Saúde: 

1) Que sejam implementadas medidas que garantam pelo menos 60% da população 

em distanciamento social, ou superiores a este, em se agravando a ocupação de leitos, 

de maneira progressiva e efetiva, como medida sanitária excepcional necessária; [...]. 

(BRASIL, 2020). 

 

A partir disso, a adoção das medidas restritivas mais rígidas foi abraçada por muitos 

estados nacionais, visto que era preciso agir diante da crescente e acelerada curva de ascensão 

da contaminação por coronavírus, alcançando índices elevados de casos da doença e óbitos 

que a acompanhavam. Neste contexto, o fechamento de escolas e suspensão de atividades 

presenciais em instituições educacionais também se revelavam ainda mais necessários, uma 

vez que as práticas pedagógicas e escolares promovem aglomerações de crianças e adultos 

responsáveis, além do intenso contato interpessoal e interações diretas entre esses sujeitos.  

 Em 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer que 

possibilitou o retorno das atividades escolares em contexto remoto, abordando a educação 

básica e o ensino superior em sua proposta (BRASIL; MEC, 2020). Assim sendo, como forma 

de diminuir os impactos negativos do afastamento de crianças e adolescentes, além dos alunos 

universitários, em relação às atividades proporcionadas e promovidas pelas instituições 

educacionais, as redes de ensino responsáveis pela oferta de Educação em suas competências 

passaram a desenvolver estratégias e medidas pedagógicas para alcançar alguns objetivos em 

meio a este contexto e este cenário. 

 Diante deste contexto e cenário de adaptação escolar para a realidade remota de oferta 

de atividades pedagógicas, a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos desenvolveu um 

programa educacional a fim de promover o constante contato e relação entre escolas e 

crianças. O Programa Saberes em Casa é estruturado a partir da elaboração de episódios 

diários, pensados, planejados e executados por uma equipe pedagógica que aborda conteúdos, 

atividades e propostas pedagógicas relacionadas às diversas áreas de conhecimento 

trabalhadas em ambiente escolar. Os episódios contam com abordagens direcionadas às várias 

faixas etárias atendidas pelas instituições escolares, incluindo Educação Infantil, Ensino 

Fundamental (Ciclo I) e Educação de Jovens e Adultos.  
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 O Programa conta com diversos recursos digitais e virtuais como suporte para a sua 

veiculação e alcance de crianças, famílias e comunidades escolares compreendidos pela Rede 

Municipal de Educação de Guarulhos. Isso se dá, pois os episódios, conduzidos e trabalhados 

por professores e equipes pedagógicas da Rede, são transmitidos em canais de televisão 

abertos, plataformas virtuais como o website Youtube e também o Portal da Secretaria de 

Educação Guarulhos, um website oficial que recebeu uma seção unicamente destinada às 

transmissões e disponibilidades de episódios e materiais destinados às propostas.  

 A transmissão dos episódios teve início em 04 de maio de 2020 através dos canais da 

TV aberta, no horário das 09h às 10h30, sendo o horário estipulado para a sua exibição ao 

longo da semana. Logo depois, seus conteúdos, atividades e vídeos são disponibilizados no 

Portal da Secretaria de Educação de Guarulhos e na plataforma Youtube.  

Uma das propostas veiculadas pela iniciativa do Programa é o incentivo da autonomia 

das crianças, jovens e adultos que assistem aos episódios e realizam as atividades promovidas 

por eles, porém também é frisada a importância do acompanhamento familiar neste processo 

de aprendizagem remota em meio a esta adaptação do ensino para o ambiente domiciliar. 

Neste contexto, um dos documentos publicados pela Secretaria Municipal de Educação de 

Guarulhos busca elencar orientações para as famílias destas crianças, destacando: 

 

Destacamos que todas as nossas ações foram amplamente discutidas, pesquisadas e 

planejadas pela Secretaria Municipal de Educação. Como dito anteriormente, nosso 

desejo é que o maior número de crianças, adolescentes, jovens e adultos consiga ter 

acesso ao conhecimento, por isso, diversificamos os meios de acesso às atividades a 

fim de garantir ao máximo a equidade em um município tão grande e, ainda, com 

muitas dificuldades.  

Foram planejadas atividades nas quais os educandos pudessem desenvolver com certa 

autonomia, no entanto, consideramos que o acompanhamento e apoio das famílias são 

fundamentais para a segurança deles. (GUARULHOS, 2020, p. 2) 

 

 Como suporte às famílias, crianças, comunidades escolares e educadores que estão 

inseridos neste cenário e no contexto das atividades veiculadas pelo Programa, através de seu 

acompanhamento e sua realização ou sua condução, a Secretaria de Educação publicou alguns 

documentos de cunho informativo, com o objetivo de orientar o público quanto à estrutura e 

desenvolvimento das propostas, além de auxiliá-lo na compreensão acerca da utilização da 

ferramenta. Além disso, são disponibilizados roteiros de estudos e aprendizagens e 

cronogramas de atividades articulados com os episódios exibidos ao longo das semanas, a fim 

de auxiliar o acompanhamento das propostas e facilitar o engajamento dos alunos frente ao 

cenário em que se encontram.  
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 Nestes documentos publicados semanalmente, intitulados como “Saberes e 

aprendizagens relacionados às atividades do Programa Saberes em Casa”, são encontradas 

sistematizações das propostas pedagógicas conduzidas pelo episódio do dia, especificando 

seus principais objetivos e alcances a partir da área de conhecimento concentrada na ação 

pedagógica e a etapa da Educação que se deseja trabalhar com maior especificidade. É 

importante lembrar que algumas atividades propostas pelos episódios e documentos podem 

ser realizadas com alunos de diversas faixas etárias, porém é preciso levar em consideração 

suas especificidades de aprendizagem, além de adaptações necessárias para o melhor 

entendimento e condução da atividade em questão.  

 Diante deste contexto, as orientações publicadas em documentos oficiais no Portal da 

Secretaria de Educação discorrem sobre a organização das atividades e ações pedagógicas 

propostas pelo Programa. Assim sendo, estas últimas são apoiadas nas diretrizes e orientações 

veiculadas pelo documento curricular elaborado pela Rede Municipal de Guarulhos, 

caracterizado por ser uma Proposta Curricular para a Educação, denominada Quadro de 

Saberes Necessários (QSN).  

Segundo a publicação de “Orientações às Famílias dos Educandos da Rede Municipal 

de Guarulhos" (GUARULHOS, 2020), o QSN foi lançado em 2019 e se apoia nas referências 

e elaborações curriculares encontradas na BNCC, evidenciando concepções importantes 

acerca da Educação Integral defendida pelo município de Guarulhos. (GUARULHOS, 2020). 

A Proposta Curricular está disponível no Portal da Secretaria de Educação e é dividida em 

quatro seções, sendo elas: “Introdutório”; “Educação Infantil”; “Ensino Fundamental” e 

“EJA”, cada qual com suas especificidades de acordo com suas propostas de abordagem.  

 

A Proposta Curricular – QSN é o documento norteador e orientador das políticas 

públicas educacionais do município de Guarulhos, dos Projetos Político-Pedagógicos 

das escolas, dos planejamentos, da organização dos espaços, do tempo e das práticas 

pedagógicas. Portanto, é a referência a ser utilizada para o planejamento de ações que 

visem à construção e à consolidação de saberes em toda a vida escolar dos educandos. 

(GUARULHOS, 2019, p. 10)  

 

 Dessa forma, pode-se considerar a importância do documento para o suporte de ações 

pedagógicas nas diversas etapas da Educação diante da desafiadora tarefa em adaptar o ensino 

presencial em abordagens remotas de atividades e processos de ensino e aprendizagem, que se 

caracterizam essencialmente pela interação interpessoal entre crianças e adultos no ambiente 

escolar, não encontram grandes possibilidades de atuação neste cenário de distanciamento 

social. Vale ressaltar a grande dificuldade e limitada viabilidade de abordagens pedagógicas 

em ensino remoto para crianças pequenas e jovens, uma vez que os ambientes virtual e digital 
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não substituem o contexto proporcionado pelo ambiente escolar e suas experiências 

pedagógicas significativas para o desenvolvimento da criança.  

 Pautado nas ideias que o QSN (2019) oferece às equipes pedagógicas envolvidas em 

sua elaboração, o Programa Saberes em Casa busca abordar a Educação Integral por meio de 

propostas interdisciplinares de ações e atividades, que encontram possibilidades de articulação 

entre as áreas de conhecimento trabalhadas na escola. Desta forma, as dinâmicas e conduções 

de atividades abordadas pelos episódios visam alcançar as potencialidades dos alunos de 

acordo com suas particularidades, procurando relacionar os conteúdos e abordagens em meio 

ao contexto em Natureza, Sociedade, Língua Portuguesa e Matemática. (GUARULHOS, 

2020) 

Além da abordagem interdisciplinar defendida pela Proposta Curricular e adotada pelo 

Programa, seus episódios também buscam compreender as diversas faixas etárias atendidas 

pelas instituições de ensino da Rede Municipal, respeitando suas especificidades e adotando 

estratégias pedagógicas com professores e educadores responsáveis por cada quadro 

apresentado pelo Programa, que conduzem as atividades de forma a orientar alunos e 

familiares ou responsáveis para o melhor aproveitamento de seus conteúdos.  

 

As atividades foram disponibilizadas para todos os educandos, sendo que as de 

alfabetização são para quem ainda não sabe ler e escrever, independente da sua idade 

ou turma. As crianças, jovens e adultos que desenvolveram aprendizagens sobre a 

leitura e a escrita, farão as atividades de pesquisa e resolução de situações-problemas 

de matemática de acordo com os conhecimentos já estabelecidos. (GUARULHOS, 

2020, p. 6) 

 

 Assim sendo, as propostas do Programa Saberes em Casa estão organizadas 

objetivando oferecer atividades diversas às crianças, jovens e adultos a serem realizadas e 

trabalhadas em ambiente domiciliar, preferencialmente com a supervisão de familiares e 

responsáveis. Diariamente são exibidos episódios pela TV aberta e pelas plataformas virtuais 

disponíveis na Internet contendo alguns quadros de abordagem pedagógica, que apresentam 

propostas e dinâmicas diversas de acordo com a área de conhecimento ou eixo de experiência 

a ser articulado com o conteúdo contextualizado no dia. 

Os quadros levam os seguintes títulos: 1. Morando nas histórias; 2. Alecrim dourado: 

brincadeiras e cheirinho de saudades; 3. Um bocado por vez, a história se fez; 4. Desenhos 

animados; 5. Hora do desafio (GUARULHOS, 2020). Cada um deles é exibido pelo episódio 

do dia e conduzido por um docente responsável pela área de conhecimento que aborda, 
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fazendo com que se crie uma rotina de atividades estabelecidas diariamente, incentivando o 

comprometimento e participação dos alunos por meio de suas propostas assíduas.  

O primeiro quadro elencado anteriormente, “Morando nas histórias”, procura realizar 

uma aproximação entre interlocutor e histórias contadas através de abordagens lúdicas e 

interativas, uma vez que são utilizados recursos visuais, sonoros e gestuais para ilustrar as 

narrativas apresentadas. É através deste quadro que o incentivo ao uso da imaginação e 

criatividade, além da interação entre pares (restrita ao ambiente familiar) acontece e se faz 

muito presente nas propostas veiculadas por ele na dimensão lúdica encontrada na literatura 

infanto-juvenil.  

O quadro “Alecrim dourado: brincadeiras e cheirinho de saudades” encontra 

possibilidades diversas em meio ao contexto de exploração da cultura popular brasileira e sua 

cultura articulada às mais variadas manifestações literárias e artísticas. Neste quadro são 

trabalhadas as brincadeiras do cotidiano da criança, uma vez que através delas é possível 

alcançar inúmeras formas de colocar em prática aprendizagens e desenvolvimento de 

habilidades essenciais para a formação da criança.  

Assim, o trabalho com o lúdico se intensifica quando da apresentação deste quadro, 

visto que, além de incluir músicas, poemas, poesias, trava-línguas, parlendas e diversos outros 

gêneros literários que encontramos na cultura popular brasileira, sua condução também 

permite a livre expressão da criança diante dos desafios propostos por ele. Aqui também se 

incentiva a dinâmica de interação entre pares por meio de dinâmicas limitadas e adaptadas ao 

ambiente domiciliar. 

Somado a isso, este quadro também procura viabilizar importantes práticas 

pedagógicas em alfabetização, proporcionando momentos de exercícios articulados com o 

desenvolvimento dessa habilidade, através da brincadeira e da abordagem lúdica de propostas 

e ações com crianças pequenas. O incentivo à leitura e à escrita é realizado em meio ao 

trabalho diário de exposição aos recursos literários e linguísticos encontrados na cultura 

brasileira, colocando à disposição da criança um universo de possibilidades de uso da língua e 

da escrita, mesmo que de forma abstrata e imaginativa. 

“Um bocado por vez, a história se fez” é um quadro de leitura de histórias e viagem 

por outros universos contados por alguém que conduz essa leitura de forma a incentivar a 

curiosidade no espectador. As histórias contadas e lidas neste quadro são divididas por 

pequenos “capítulos” a serem descobertos a cada dia que passa, promovendo assim a 

curiosidade e a vontade de continuidade daquela narrativa. A professora responsável realiza a 

leitura dos capítulos diariamente, encontrando possibilidades de diálogo entre a história e o 
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aluno que a acompanha, visando incentivar a leitura e o acompanhamento da narrativa. É 

importante destacar também que as obras trabalhadas neste quadro se encontram disponíveis 

no Portal da Secretaria de Educação, virtualmente acessível.  

A iniciativa de apresentar desenhos animados na transição de um quadro para outro 

revela uma boa estratégia para a contextualização do assunto ou temática abordada no 

episódio do dia, além de representar uma dinâmica lúdica como aliada ao processo de 

aprendizagem da criança, principalmente quando se trata do contexto de acompanhamento 

domiciliar das atividades. São selecionados episódios de desenhos animados brasileiros que 

dialogam com assuntos sociais, ambientais e culturais importantes para discussões e reflexões, 

além de temas de cunho pedagógico essenciais para o entendimento e conscientização de 

conteúdos e conhecimentos. 

Por fim, o Desafio do dia, também abordado pelo documento oficial como “Hora do 

desafio”, consiste na proposta de uma atividade a ser realizada ao final de cada episódio. É 

importante destacar que tal proposta se articula com as exposições realizadas no dia, 

relacionando-se diretamente com os processos investigativos iniciados pelos professores que 

conduzem os conteúdos abordados pelo episódio. Além disso, o documento oficial de 

Orientações às Famílias dos Educandos da Rede Municipal de Educação de Guarulhos 

(GUARULHOS, 2020) destaca que “[...] nesta atividade, os educandos serão convidados a 

refletirem, levantarem hipóteses e pesquisarem sobre o tema proposto para a semana.” 

(GUARULHOS, 2020, p. 4). 

O Programa Saberes em Casa estrutura suas propostas por meio de uma programação 

semanal, caracterizada por desenvolver as atividades das diversas áreas de conhecimento e 

etapas da Educação por meio de suas linguagens e abordagens específicas. Neste sentido, são 

elencadas propostas pedagógicas dedicadas, diariamente, a uma disciplina escolar diferente, 

organizadas em quadros ou seções específicas para cada temática, integrando as áreas de 

conhecimento em meio às apresentações dos professores e condução dos conteúdos. Isso faz 

com que o repertório que o Programa apresenta se estruture de forma a veicular orientações e 

atividades diversas para alunos da rede municipal.  

Assim sendo, são dispostos no documento de Orientações às Famílias dos Educandos 

da Rede Municipal de Educação de Guarulhos (GUARULHOS, 2020) os seguintes 

direcionamentos e organização dos episódios semanalmente elaborados e disponíveis:  
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Segunda-feira: LIBRAS em Casa. Esta atividade é dedicada especialmente aos 

alunos surdos da rede, porém todos poderão aproveitar a oportunidade e aprender esta 

língua;  

Terça-feira: Desenvolvimento da autonomia nas AVDs. As AVDs (Atividades de 

Vida Diária) podem ser feitas por todos, mas esta atividade é pensada para as crianças 

com deficiência, sendo necessária a participação da família;  

Quarta-feira: Programa Música nas Escolas. Enquanto não podemos estar juntos 

para aprendermos a tocar um instrumento musical, aproveitaremos para conhecer 

elementos musicais que serão muito importantes. Você sabia que a música favorece a 

aprendizagem em matemática também?  

Quinta-feira: Arte com Experiência e Educação Física: Brincando e pensando 

cultura. Como podemos criar e ao mesmo tempo compreender o mundo por outras 

linguagens? Nesta atividade, vamos trabalhar com o desenvolvimento da criatividade 

e com o movimento do corpo;  

Sexta-feira: É hora de Inglês. Vamos conhecer como a Cultura e a Língua Inglesa 

estão presentes em nosso dia a dia. [grifos do documento] (GUARULHOS, 2020, p. 

5) 

 

É possível identificar a preocupação em oferecer aos alunos e à comunidade escolar a 

base para o acompanhamento de atividades adaptadas ao cenário contextualizado pela 

necessidade da criação do programa, através de abordagens pedagógicas pautadas em 

propostas curriculares desenvolvidas pela Rede Municipal. Diante destas propostas, as são 

abordados conteúdos e orientações importantes referentes às múltiplas linguagens trabalhadas, 

como Arte, Música, Educação Física, Inglês e, muito significativamente, LIBRAS e 

Atividades de Vida Diária (AVDs), destinadas aos alunos com deficiência atendidos pelas 

instituições educacionais. 

No contexto da Educação Infantil, o Programa Saberes em Casa, fundamentado pela 

Proposta Curricular QSN (2019), oferece uma série de atividades e situações pedagógicas 

pautadas em um repertório importante de abordagens lúdicas e direcionadas à exploração de 

brincadeiras e imaginação da criança. Com isso, é possível identificar algumas características 

fundamentais de suas ações a partir dos direcionamentos, conceitos e principais ideias 

dispostas no documento oficial. 

A Proposta Curricular da Rede Municipal de Guarulhos, QSN (2019) defende a 

Educação Infantil como responsável pelo atendimento de crianças pequenas, visando o 

trabalho em assegurar direito à educação de qualidade para a criança, seu desenvolvimento e 

aprendizagem, além de proporcionar a vivência da infância, tão importante para que os outros 

objetivos sejam alcançados (GUARULHOS, 2019). Dessa forma, o documento prioriza o 

trabalho com crianças pequenas a partir de perspectivas que envolvam seu desenvolvimento 

integral e integrado, oferecendo-lhes oportunidades de explorar suas linguagens e ambientes 

proporcionando a experiência no contexto de brincadeiras e vivência da infância.  



82 

 

Pautado em documentos oficiais como as DCNEI (2010) e BNCC (2018), o QSN 

(2019) leva em consideração, e apresenta aos docentes e pedagogos responsáveis pelo 

planejamento escolar, os principais eixos e campos de experiências defendidos pelas 

discussões e direcionamentos em estrutura curricular para a Educação Infantil. Dessa forma, 

são evidenciadas pelo documento as seguintes habilidades a serem consideradas e trabalhadas 

ao planejar propostas pedagógicas que atenda crianças pequenas:  

 

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em 

relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  

•  Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com 

diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a 

produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e 

relacionais.  

• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da 

gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das 

atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos 

ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando. 

• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola 

e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 

artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  

• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 

sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens.  

• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 

imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 

cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e 

em seu contexto familiar e comunitário. [grifos do documento] (GUARULHOS, 

2019, pp. 9-10) 

 

A partir dos eixos norteadores especificados acima, o documento procura elaborar 

quadros de saberes e aprendizagens divididos entre “bebês”, “crianças bem pequenas” e 

“crianças pequenas”. Para cada uma das faixas etárias o documento elabora objetivos a serem 

alcançados pelas propostas pedagógicas em instituições de ensino, incluindo objetivos 

referentes ao trabalho com LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Dessa forma, os campos de 

experiências estipulados pela BNCC são explorados pelo QSN (2019) e se fundamentam em 

objetivos e direcionamentos essenciais para o trabalho pedagógico do docente no que 

concerne ao planejamento de suas ações. 

Ao analisar o documento, é possível observar a preocupação em descrever e ressaltar 

os aspectos que rodeiam o desenvolvimento social, cultural e cognitivo de crianças atendidas 

pela Educação infantil, tais como a interação interpessoal, a ludicidade, a aprendizagem por 

meio de jogos e brincadeiras e as relações familiares e sociais estabelecidas nesse processo, 
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que influenciam a maneira como a criança se insere na dinâmica escolar. Além disso, é  

evidenciada a importância de se caminhar por um processo de abordagens lúdicas acerca de 

ações, interações e dinâmicas escolares, além da construção progressiva do conhecimento a 

partir do protagonismo dos alunos em seu processo de aprendizagem, ampliando sua 

autonomia e o desenvolvimento de sua identidade. 

Em adição, os eixos que organizam este documento se constituem em torno do 

educando e suas necessidades, além de procurar garantir seus direitos e identidades dentro de 

suas especificações e particularidades. Pautado em Vygotsky e Wallon, o documento traz a 

importante função social e afetiva da escola, que se pauta na promoção da interação social, 

que proporciona ampliação e valorização de seus hábitos culturais e afetividade enquanto 

sujeitos sociais que se inserem em um coletivo.  

A partir desta perspectiva o Programa Saberes em Casa procura abranger os eixos e 

saberes encontrados no documento de Proposta Curricular da rede Municipal de Guarulhos, o 

que revela um alinhamento de ideias e consonância pedagógica com os valores atribuídos à 

Educação. As Atividades e dinâmicas apresentadas pelos episódios alcançam alguns dos 

objetivos pautados no documento.  

Uma das seções criadas pela plataforma virtual do Portal da Secretaria de Educação de 

Guarulhos concentra-se na elaboração de propostas pedagógicas direcionadas exclusivamente 

para o trabalho com alunos da Educação Infantil. Nesta seção os episódios são dissociados 

dos demais transmitidos ao longo da manhã dos dias de semana, elaborados a partir de 

orientações e informações conduzidas por uma professora da Rede Municipal de Guarulhos, 

que exemplifica algumas atividades e sua importância para o desenvolvimento de crianças 

pequenas. 

É destacada a perspectiva da surdez entendida não como uma deficiência ou patologia, 

e sim sob uma visão socioantropológica, que considera o indivíduo surdo como integrante de 

uma sociedade de comunicação, que desenvolve suas habilidades em uma perspectiva de 

linguagem diferenciada. Sua concepção como sujeito de direitos à cultura, valores e educação 

em uma sociedade é exaltada e, de acordo com a proposta curricular, é respeitada ao longo da 

descrição dos quadros de saberes para esse eixo. 

As orientações veiculadas pelos episódios de Educação Infantil se estruturam como 

um grande suporte para que famílias e responsáveis conduzam e auxiliem as crianças a 

realizarem suas atividades de forma a respeitar suas particularidades e especificidades de 

acordo com a sua faixa etária. Neste sentido, são abordados importantes direcionamentos 

pedagógicos a fim de oportunizar situações onde crianças possam desenvolver sua capacidade 
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imaginativa e criativa, demonstrando o alinhamento de ideias entre as práticas elaboradas e 

realizadas pelo Programa Saberes em Casa e a Proposta Curricular QSN (2019), que se 

enquadram em perspectivas integradas de ensino, com o intuito de promover educação de 

qualidade para as etapas da Educação Básica. 

 Apesar das grandes contribuições encontradas nas propostas pedagógicas veiculadas 

pelo Programa Saberes em Casa em meio a este cenário de crise sanitária encontrado no país, 

onde as atividades escolares passam a ser encaradas como desafios cada vez mais abrangentes 

e delicados, é importante levar em consideração algumas dificuldades, inviabilidades, 

limitações e problemáticas que cercam a iniciativa da adoção de ensino remoto para crianças 

pequenas e crianças atendidas por instituições de redes públicas brasileiras.  

 Primeiramente, em relação às adaptações pensadas e elaboradas para o ensino remoto 

em Educação Infantil, é preciso entender que as principais necessidades e particularidades das 

crianças atendidas por essa etapa da educação se concentram na interação interpessoal e na 

mediação adequada em meio ao contato com outros indivíduos de seu convívio. Dessa forma, 

o oferecimento de atividades e ações a serem realizadas remotamente, acompanhadas de pais 

ou adultos responsáveis que não possuem formação ou conhecimento adequado para a sua 

condução, se torna uma estratégia limitada e, muitas vezes, ineficaz para o trabalho em 

Educação Infantil, uma vez que, contraria as legislações vigentes que garantem ações 

pedagógicas com bebês e crianças pequenas pautadas em seu pleno desenvolvimento, 

complementando as ações da família e da comunidade.  

 Diante da iniciativa do Conselho Nacional de Educação (CNE) de aprovar adaptações 

de atividades e ações pedagógicas ao contexto remoto de educação, uma série de manifestos e 

posicionamentos de instituições, movimentos e grupos de pesquisas em Educação foram 

elaborados e publicados em defesa às problemáticas que tais propostas veiculam, 

principalmente no âmbito da Educação Infantil. Um dos principais argumentos se refere ao 

fato de a modalidade de Educação Infantil não prever legalmente, como alternativa viável em 

casos de emergência, o oferecimento de ensino à distância para bebês e crianças pequenas. A 

partir disso, percebe-se a grande problemática de instituições públicas e privadas, além do 

CNE em elaborar propostas que tenham como pilar de sustentação a modalidade remota para 

Educação Infantil. 

Neste contexto, o Movimento Interfóruns de Educação do Brasil (Mieib), em seu 

posicionamento público diante da proposta do CNE, através de seu parecer, de reorganizar o 

calendário escolar em contexto remoto durante o período de duração da situação pandêmica 

de Covid-19 (BRASÍLIA, 2020), considera que: 
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As atividades propostas na minuta do Parecer, ainda que em caráter sugestivo, 

possuem forte teor escolarizante, não considerando a indissociabilidade das 

experiências de cuidado e educação para o desenvolvimento dos bebês e das crianças 

pequenas. Nesse momento de distanciamento social, é preciso compreender que as 

crianças são sujeitos que produzem sentidos e significados sobre o mundo. Desse 

modo, compreendemos que toda e qualquer recomendação às famílias poderá ser 

direcionada para que adultos e crianças se relacionem de modo afetuoso, pautadas na 

escuta atenta e diálogo, e que, sobretudo, permitam que estes produzam saberes sobre 

as experiências que vivenciam durante o distanciamento social. (BRASÍLIA, 2020) 

 

Apesar das diversas contestações e argumentações dentro da discussão que envolve a 

proposta de adaptações das atividades pedagógicas para o ambiente remoto de Educação, as 

redes educacionais ao redor do país, sejam públicas ou privadas, passaram a criar e oferecer 

atividades no âmbito da educação infantil a serem realizadas por meio de veículos de 

comunicação digitais. As propostas concentram-se na atuação das famílias como principais 

agentes da educação escolar, que passam a exercer o papel de condutores das atividades e 

brincadeiras e mediadores do processo de ensino e aprendizagem. Observa-se, assim, uma 

preocupação em relação a tais iniciativas, uma vez que esses adultos não possuem a formação 

específica para atuar como educadores escolares, além de sua falta de conhecimentos 

adequados importantes para o processo de aprendizagem de crianças pequenas.  

Dentre todos os aspectos que envolvem essa problemática, um dos mais relevantes a 

ser pensado e discutido diz respeito à estruturação das atividades remotas, uma vez que muitas 

delas  não foram elaboradas por profissionais atuantes em educação infantil, que sequer foram 

consultados. Assim, há uma preocupação quando sugeridas tarefas que desconsideram a 

importância das relações interpessoais e, principalmente, das iniciativas lúdicas e demais 

formas de interação que bebês e crianças pequenas estabelecem entre si e com adultos. Além 

disso, as experiências de cuidado e educação para o desenvolvimento desse público enquanto 

sujeitos que produzem sentidos e significados de mundo se encontram negligenciadas pela 

preocupação em oferecer o cumprimento de horas letivas, meramente burocráticas. 

Neste contexto, Correa e Cássio (2020), ao conversarem com algumas professoras 

atuantes em Educação Infantil atendida pelas redes municipais de ensino,  apontam e 

discutem aspectos acerca de algumas preocupações e situações específicas desta etapa da 

Educação Básica diante desse cenário de pandemia, considerando: 

 

Ao que tudo indica, um grande número de redes de ensino municipais vem recusando 

a hipótese de que as crianças possam brincar livremente ou, pelo menos, não tenham a 

necessidade de seguir horários tão rígidos enquanto estiverem em casa. Esperam que 
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as famílias disponham de todas as condições - materiais, ambientais, pedagógicas e 

culturais - para tocarem adiante o complexo e extremamente mediado processo de 

educação formal de bebês e crianças. Enquanto isso, as professoras, que são quem de 

fato convivem com os pequenos, sabem que o que as crianças da escola pública 

precisam neste momento não são exercícios mecânicos para cumprir dias ou horas 

letivas. (CORREA E CÁSSIO, 2020)  

 

As diversas problemáticas que envolvem a adoção de atividades remotas para alunos 

de Educação Infantil discorridas até então também permeiam a iniciativa do Programa 

Saberes em Casa, que, ao incentivar a realização de atividades pedagógicas para esse público 

específico, coloca em evidência o questionamento de sua viabilidade em ambientes 

domésticos, sem a mediação adequada. Porém, é importante destacar o esforço da Secretaria 

de Educação de Guarulhos e de sua equipe pedagógica em considerar as especificidades 

destas crianças e dialogar com as propostas encontradas no QSN, uma vez que se estruturam a 

partir das necessidades de aprendizagem desses alunos. Além disso, é possível perceber a 

preocupação em veicular informações e orientações específicas para pais, familiares e 

responsáveis em relação à condução dessas atividades em ambiente domiciliar, sugerindo o 

uso de recursos viáveis e, muitas vezes, disponibilizados pelas instituições de ensino da rede 

municipal.  

Outro aspecto de importante discussão e debate diante das propostas de redes públicas 

de ensino em adotar a modalidade remota como alternativa para complementar as atividades 

pedagógicas realizadas pelas escolas diz respeito à acessibilidade que esses alunos e 

familiares possuem ou não possuem em meio ao universo digital e virtual. Assim sendo, as 

propostas de ensino remoto em Educação Básica deixam, muitas vezes, de considerar a 

realidade digital que as famílias e alunos vivenciam, negligenciando as condições de acesso a 

recursos e à cultura virtual desses sujeitos.  

 Diante deste cenário, as desigualdades encontradas no contexto educacional brasileiro 

são cada vez mais acentuadas e escancaradas através da dificuldade de acesso às informações, 

aos materiais, às orientações e ao diálogo com as instituições de ensino que esses sujeitos 

enfrentam. Muitas famílias atendidas pelas redes de ensino público brasileiro não dispõem de 

recursos digitais e virtuais ou dispositivos que atendam à demanda solicitada pela modalidade 

de ensino remoto, restringindo a acessibilidade a essas propostas pedagógicas a um grupo 

pequeno de crianças e familiares. 

 Além disso, crianças pequenas atendidas pela Educação Infantil ainda não possuem 

familiaridade com tais recursos digitais, precisando da mediação de adultos responsáveis para 

que possam acessar materiais, vídeos e informações disponibilizados pelas redes de ensino. 
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Portanto, a disponibilidade de pais e responsáveis também deixa de ser considerada diante 

deste cenário, uma vez que, quando se possui ferramentas e recursos para o acesso a tais 

propostas, é preciso contar com a mediação de adultos para que a ponte entre os alunos e esse 

acesso aconteça de forma eficaz.  

Desta forma, é preciso enfatizar o fato dessas propostas, muitas vezes, não 

considerarem a realidade das famílias, uma vez que muitas não possuem ambientes 

acolhedores, estruturas físicas, pedagógicas e culturais ou fácil acesso à cultura digital que 

auxiliam no processo de desenvolvimento de crianças. Além disso, a disponibilidade desses 

adultos em acompanhar e dar suporte às atividades realizadas pelos alunos se revela mais uma 

preocupação não considerada por esses projetos. 

Uma das medidas interessantes adotadas pelo Programa Saberes em Casa é a 

utilização da TV aberta como veículo de transmissão de seus episódios, que diariamente são 

exibidos no mesmo horário para alunos da rede municipal de Guarulhos. Dessa forma, a 

alternativa escolhida pelo programa viabiliza o acesso a maioria dos alunos, pois a TV aberta 

não requer a contratação de planos de rede de Internet ou de canais de televisão, sendo 

necessária apenas a obtenção de um aparelho de televisão. Sabe-se que também não é uma 

ferramenta de acesso a todos, porém se revela uma alternativa mais viável em relação a 

recursos digitais e redes virtuais.  

De maneira geral, a proposta de elaboração do Programa Saberes em Casa se estrutura 

como uma forma de complementar as atividades remotas elaboradas pela Secretaria de 

Educação de Guarulhos, não como tentativa de substituir o ensino presencial, o que se revela 

impossível e inviável, porém como forma de tentar atender às principais necessidades da 

comunidade escolar diante da conturbada situação pandêmica que assola o país, 

impossibilitando a reabertura das instituições de ensino para retorno às atividades presenciais, 

 

3.2 O Programa Saberes em Casa e o trabalho com Arte e as Artes Visuais  

 

 O primeiro contato da autora deste trabalho com a proposta do Programa Saberes em 

Casa se deu através da experiência proporcionada pelo programa de Residência Pedagógica 

em Ensino Fundamental (RPEF), oferecido pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP). 

Neste contexto, o Programa de Residência Pedagógica procura aproximar a teoria e a 

prática profissional em uma modalidade de estágios em formação de professores, que se 

estrutura de maneira diferenciada, promovendo a imersão do graduando em Pedagogia em 
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escolas da rede pública de Guarulhos, oportunizando situações de atuação prática em meio ao 

contexto das diversas áreas de atuação do pedagogo em Educação. Com isso, o discente entra 

em contato, de maneira ativa, com as práticas pedagógicas desenvolvidas pela Educação 

Básica e suas especificidades. 

Tal experiência se desenvolve presencialmente em instituições de ensino da rede 

pública do município de Guarulhos, que estabelecem parcerias com a UNIFESP para que este 

trabalho possa ser realizado de forma a compreender as necessidades dos futuros pedagogos 

em formação e da própria comunidade escolar atendida pela instituição. Porém, com a eclosão 

da pandemia de Covid-19 em âmbito mundial, as atividades acadêmicas presenciais 

oferecidas pela Universidade Federal de São Paulo foram suspensas, até segunda ordem, para 

que fosse iniciado um período de quarentena em isolamento social, em meados do mês de 

março do ano de 2020. Consequentemente, os planos de início de Residência Pedagógica para 

o primeiro semestre deste mesmo ano foram também suspensos e repensados para, 

possivelmente, serem retomados de maneira remota, em regime ADE (Atividades 

Domiciliares Especiais).  

Com o intuito de reduzir ao máximo as consequências que essa paralisação, realizada 

em detrimento do isolamento social necessário a este período, poderia ocasionar no âmbito da 

educação, o Conselho Nacional de Educação aprovou a retomada das atividades escolares e 

universitárias em modalidade remota. Como já mencionado anteriormente, em abril de 2020 o 

CNE aprovou a realização de atividades não presenciais, através da reorganização do 

calendário escolar, a fim de cumprir a carga horária anual necessária. (BRASIL; MEC, 2020a) 

Em Agosto de 2020, residentes do programa receberam e-mails de seus professores 

preceptores com o convite, para quem se interessasse, de participar das atividades de 

Residência Pedagógica em regime de ADE, principalmente para aqueles alunos que estariam 

em processo final de sua formação no curso de Pedagogia. Tal iniciativa respeita um dos 

Pareceres do CNE que estabelece:  

 

[...] atividades práticas, estágios ou extensão, estão vivamente relacionadas 

ao aprendizado e muitas vezes localizadas nos períodos finais dos cursos. Se 

o conjunto do aprendizado do curso não permite aulas ou atividades 

presenciais, seria de se esperar que, aos estudantes em fase de estágio, ou de 

práticas didáticas, fosse proporcionada, nesse período excepcional da 

pandemia, uma forma adequada de cumpri-lo. (BRASIL; MEC; CNE, 2020, 

p.9) 
 

 Desta forma, foram propostas algumas adaptações relacionadas ao curso das 

atividades em Residência Pedagógica, não negligenciando a importância de sua prática 
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presencial ou considerando a substituição da última por atividades remotas, mas procurando 

oferecer, com a qualidade necessária e requisitada pelo programa, alternativas viáveis para 

manter a continuação do curso de graduação em Pedagogia. Neste contexto, coordenação e 

preceptores responsáveis pela elaboração e condução das práticas em estágio do programa de 

RPEF passaram a propor o acompanhamento das atividades realizadas por uma instituição de 

ensino da rede municipal de Guarulhos, em conjunto com a observação e análise de alguns 

episódios exibidos pelo Programa Saberes em Casa, a nova criação da Secretaria de Educação 

de Guarulhos para auxiliar a comunidade escolar na realização das atividades remotas. 

Assim sendo, esse primeiro contato com o Programa foi essencial para compreender a 

maneira como as áreas de conhecimentos e seus conteúdos trabalhados pelas diversas etapas 

da Educação Básica são conduzidos e abordados por meio de atividades e propostas 

pedagógicas veiculadas pelos episódios. Diante desta experiência, surgiu o interesse em 

analisar, observar e estudar o trabalho realizado pelo Programa no âmbito do ensino e 

aprendizagem em Artes Visuais, proporcionado para alunos atendidos pelas etapas da 

Educação Básica, visando discutir, explorar e compreender as principais contribuições dessas 

atividades e propostas para alunos de Educação Infantil.  

Os episódios selecionados para esta análise referem-se ao conteúdo explorado e 

exibido ao longo do ano de 2020, organizados, pensados e elaborados de maneira a atender as 

necessidades dos educandos, educadores e comunidade escolar. A organização dos episódios 

permite a realização do trabalho com Artes Visuais uma vez por semana, às quintas-feiras, 

onde são abordados temas, conteúdos e atividades conduzidos por docentes responsáveis por 

essa área de conhecimento, respeitando as especificidades elencadas no documento oficial de 

proposta curricular QSN (2019) para Ensino Fundamental.  

O documento se preocupa com o olhar crítico sobre a trajetória percorrida pela 

História da Arte de maneira geral e do ensino desta área de conhecimento, elencando as 

principais conquistas que as diversas manifestações artísticas alcançaram ao longo do tempo 

no contexto de sua inserção e valorização na Educação. Além disso, são mencionadas 

importantes contribuições do trabalho com artes visuais, dança, música, teatro e outras 

vertentes encontradas na Arte para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, culturais e 

sociais no ser humano, especialmente quando inseridas no cotidiano escolar da criança. 

Em adição a essa importante contribuição do QSN (2019) para a valorização do 

contato do educando com a Arte e suas mais variadas contribuições, o documento considera 

que “Os processos cognitivos em Arte podem desenvolver a imaginação, a criatividade, o 

desejo de participar, fazer e compreender a Arte, provocando estranhezas e suscitando 
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dúvidas, etapas importantes para os processos de criação.” (GUARULHOS, Ensino 

Fundamental, 2019, p. 94). Neste mesmo contexto, ao enfatizar as principais habilidades a 

serem alcançadas e desenvolvidas pelo trabalho com a Arte na escola, além das diversas 

maneiras de veiculação de cultura, levantamento de hipóteses, exploração de criatividade e 

imaginação e outras ricas contribuições que esta área de conhecimento articula com a 

trajetória escolar da criança, o QSN (2019) elabora seus saberes e aprendizagens em 

consonância com as ideias e valores expostos pela BNCC (2018) no âmbito do trabalho com 

Arte na Educação. 

 

É importante destacar que, ao se falar em produção artística, em qualquer âmbito, a 

relação entre o processo e o produto é fundamental. A valorização do processo do 

fazer artístico é importante para que o sujeito reflita sobre sua condição no mundo, 

sobre os motivos pelos quais decida usar determinado material, palavra, movimento, 

nota, textura etc. É no processo que o sujeito enraíza sua formação crítica. É nele 

também que o sujeito terá seu contato inicial com as dimensões do conhecimento em 

Arte descritas na BNCC: criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. 

Será a partir dessas 6 dimensões que articularemos as propostas de quadros que virão 

a seguir. Para tal, é fundamental compreendermos que essas dimensões se colocam de 

forma nítida para a organização da metodologia para o ensino da Arte. [grifos do 

documento] (GUARULHOS, Ensino Fundamental, 2019, pp. 94-95)   

 

 Dessa forma, as propostas veiculadas pelos episódios do Programa Saberes em Casa, 

ao basearem suas ações pedagógicas no documento oficial da Secretaria de Educação de 

Guarulhos, devem apresentar características que dialogam com as principais ideias veiculadas 

pela BNCC (2018), encontrando oportunidades de aproximação do trabalho realizado nas 

escolas presencialmente com as atividades adaptadas ao universo remoto de ensino. É 

importante destacar mais uma vez a inviabilidade de substituição de práticas pedagógicas 

presenciais por propostas de atividades remotas com crianças pequenas, enfatizando a 

tentativa de adaptação do trabalho escolar para oportunidades de contato com propostas que 

aproximem os educandos ao universo lúdico de brincadeiras, atividades artísticas e conteúdos 

relacionados ao universo escolar realizada pelo programa.  

 Apesar das propostas levarem em consideração as necessidades, conteúdos e 

habilidades desenvolvidas e abordadas pelo trabalho com alunos atendidos pelo Ensino 

Fundamental, o Programa busca realizar uma abordagem pautada na integralidade de suas 

ações pedagógicas, onde se observa a total possibilidade de realização e acompanhamento de 

algumas de suas atividades por alunos de diversas idades e níveis escolares. Dessa forma, as 

mais diversas apresentações e atividades elaboradas e veiculadas no contexto da área de 

conhecimento de Arte, através do quadro “Arte como experiência”, podem ser aplicadas a 
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alunos de Educação Infantil, com a mediação adequada de adultos, dentro de uma perspectiva 

lúdica de conteúdos, brincadeiras e ações encontradas nos episódios. 

 A partir disso, foram observadas e analisadas as principais contribuições de tais 

propostas em Artes Visuais para o trabalho com Educação Infantil, levando em consideração 

sua viabilidade e adaptação para esse público, uma vez que, a brincadeira e o lúdico são 

pilares da construção do conhecimento para crianças pequenas e bebês, aplicados diretamente 

nas atividades veiculadas pelo programa no âmbito do ensino de Arte. Assim sendo, 

perspectivas curriculares dialogadas entre a BNCC, o QSN (2019) e as abordagens 

encontradas nas propostas dos episódios serão discutidas e abordadas diante da pesquisa 

envolvendo o quadro “Arte como experiência” do Programa Saberes em Casa. 

 Diante deste contexto, para a realização da pesquisa, foram assistidos, observados e 

analisados 20 episódios do Programa Saberes em Casa, destinados à apresentação do quadro 

“Arte como experiência”, conduzido pela arte educadora Ângela Consiglio. Dentre os 152 

episódios exibidos pelo programa ao longo do ano de 2020, com início em 4 de maio deste 

mesmo ano, apenas 20 deles apresentam o quadro específico ao trabalho com arte e suas 

linguagens e variedades, ocupando cerca de 10 minutos de cada episódio para a condução de 

propostas, atividades e conteúdos elaborados pela equipe pedagógica e apresentados pela 

professora Ângela, que usa este tempo de forma a abordar a temática clara e sucintamente, 

englobando exemplos, imagens, explicações e curiosidades em sua fala e apresentação. 

 O texto sobre o Programa, apresentado em seguida, foi criado pela professora Ângela 

especialmente para esta pesquisa, e revela sua percepção e experiência sobre os desafios e 

jornada que cercaram a criação do quadro “Arte como Experiência” em uma perspectiva 

poética e crítica acerca do momento que desencadeou a necessidade de sua elaboração: 

 

Abril de 2020: Como transformar em poesia um momento tão difícil e delicado de 

nossas vidas a ponto de abraçar nossos(as) estudantes?  

Como proporcionar alguma experiência de criação, expressão, fruição, crítica, estesia 

e de reflexão em Arte como expresso em nosso documento norteador Quadro de 

Saberes Necessários (QSN), por intermédio de um programa?  

E tantas outras perguntas e inquietações…  

Minha pesquisa, junto de meus colegas e minhas colegas, inicia-se então, na busca 

por compreender o contexto: uma rede municipal que atende mais de cem mil 

estudantes com as mais diversas realidades. Assim, pensar a partir de materiais e 

espaços específicos seria abrir as portas para processos excludentes. Dessa maneira, 

enquanto arte educadora e artista, eu só poderia ousar e tentar arrancar poesia do 

cotidiano, buscando provocar um olhar de investigação e criação a partir daquilo que 

estivesse a nosso alcance, meu e das crianças. Fomos convidados(as) mais do que 

nunca a enxergar no céu, na luz do sol, nas sombras, nos objetos de casa, no corpo, 

etc, possibilidades do brincar e do experienciar arte. (Ângela Dezoti Consiglio, 2021) 
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 A partir do panorama construído pela professora Ângela em seu texto é possível 

identificar características importantes relacionadas ao processo de criação das propostas em 

Arte exibidas pelo Programa, uma vez que foram levados em consideração aspectos essenciais 

e desafiadores diante do cenário de isolamento social. Desta forma, serão apresentadas e 

discutidas as principais abordagens encontradas nos episódios deste Programa que revelam o 

trabalho com Arte e lúdico proporcionado às crianças atendidas pela rede de Guarulhos.  

 O primeiro episódio que apresenta o quadro “Arte como experiência”, episódio de 

número 4, propõe a exploração do cotidiano da criança a partir de algumas perspectivas 

diferentes, utilizando a arte e a poesia como recursos didáticos para o olhar sensível e 

imaginativo diante de práticas simples do dia a dia, ou elementos que dizem respeito ao 

ambiente e situações que envolvem o indivíduo. A professora Ângela introduz a temática da 

atividade ao perguntar ao aluno se já observou o céu aquele dia, dando uma breve ideia do 

assunto a ser abordado pelo quadro naquele momento. Logo depois, ela sugere que as crianças 

procurem um lugar em suas casas, ou no ambiente onde se encontram, para que possam olhar 

para o céu e observá-lo, identificando se há nuvens, quantas delas podem ser vistas, como elas 

se apresentam ao seus olhos, se estão estáticas ou se movimentando com a ajuda do vento, 

quais são suas cores, brancas como em dias ensolarados ou cinzas como em dias chuvosos e, 

por fim, se conseguem ver o sol de onde observam o céu.  

 Em seguida, a professora compartilha com os alunos que a assistem a experiência de 

realização deste exercício de observação do céu que ela acabou de sugerir que fizessem. Neste 

momento, ela conta aos alunos que procurou e encontrou um lugar em sua casa onde ela 

conseguia observar o céu durante um dia inteiro e o registrou ao longo deste dia para que 

pudesse enxergar a mudança que ele apresentava em diferentes momentos e horários daquele 

dia. Com as imagens capturadas pela professora, ela elabora um vídeo que mostra a mudança 

do céu ao longo do dia, chamando a atenção dos alunos para o fato de que, em todas as 

fotografias, é possível perceber não só o céu, mas também os elementos que estão ao seu 

redor, como as paisagens contendo prédios, árvores e casas.  

 A partir da introdução e exposição do conteúdo, a professora convida os alunos, 

através de algumas perguntas e sugestões, a pensarem sobre o que enxergam e o que 

gostariam de enxergar em relação às paisagens que o exercício de olhar para o céu 

proporciona, propondo às crianças que escolham um dia e um lugar em suas casas para que 

observem o céu em diferentes momentos do dia, percebendo que acontece de diferente e o que 

eventualmente muda. Em complemento a esse exercício, a professora ainda sugere que, no dia 

seguinte, ao identificar o momento ou horário que mais tenha agradado a criança durante o dia 
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anterior, o aluno pegue um papel, lápis, caneta, giz ou qualquer material de desenho que 

tenham disponível em casa, e desenhe o que está vendo, incluindo o céu, a paisagem e os 

elementos que aparecem naquela visão escolhida. 

Tal atividade revela o trabalho em artes visuais com desenho de observação, 

explorando o olhar investigador da criança em um contexto real, estimulando sua capacidade 

de observar, filtrar e reproduzir a informação diante dos seus olhos através de uma 

representação gráfica. Para realizar a atividade, a professora ainda sugere que os alunos 

juntem suas mãos em uma espécie de retângulo, usando os polegares e os indicadores, 

posicionando-as junto aos olhos e afastando-as aos poucos para que se forme uma espécie de 

lente de uma câmera fotográfica, focando apenas o cenário escolhido para a reprodução. Além 

desta proposta, os alunos também são convidados a usarem sua imaginação, elaborando um 

outro desenho a partir daquilo que gostariam de ver quando olhassem para o céu, colocando 

em prática o exercício da imaginação em uma esfera lúdica de conhecimento e práticas 

pedagógicas. 

Desta forma, o primeiro contato com Arte e, consequentemente, com artes visuais se 

dá através dos exercícios de observação, reprodução e imaginação, enriquecendo o repertório 

criativo e investigador da criança, uma vez que, em contato com o universo real que a cerca a 

criança é capaz de sistematizar significados e saberes a partir de sua própria linguagem de 

comunicação: o desenho, a imaginação e o lúdico. Neste sentido, é possível relacionar as 

propostas com eixos de experiências essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança 

pequena no contexto da Educação Infantil, também defendidos por propostas curriculares, que 

enaltecem o saber sobre o fazer e o imaginar.  

Em diálogo com os campos “Traços, sons, cores e formas” e “Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações” (BRASIL, 2018) as propostas deste primeiro 

episódio em Arte permitem, através de suas adaptações e conduções, o alcance da criança em 

conhecer o ambiente e manifestações naturais que a cercam, colocando-a em contato com o 

espaço de interação entre ela e o mundo exterior. Além disso, os atos de “Observar e explorar 

diferentes objetos e lugares.” e “Dialogar sobre diferentes objetos, lugares e paisagens.” 

priorizados pelo QSN (2019) em Educação Infantil promovem a construção de novos sentidos 

e relações entre o que é observado e o observador, contribuindo para que a criatividade e 

imaginação sejam trabalhadas e exploradas até mesmo em ambientes mais restritos, como o 

domiciliar.  
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Desde muito pequenas, as crianças apresentam curiosidade sobre o mundo que as 

cerca, manifestando indagações sobre fenômenos naturais, sociais e culturais. No 

decorrer da vida, os pequenos vão se deparando com um amplo universo de 

conhecimentos construídos pela humanidade, vivenciando momentos de indagações, 

experimentações, levantamento de hipóteses e descobertas em relação a eles.  

É assim que observando, interagindo e investigando o meio físico, natural e social as 

crianças ampliam sua compreensão sobre eles, realizando aprendizagens distintas, 

como acerca dos fenômenos naturais (as fases do dia, o clima, o tempo etc.), das 

relações sociais, culturais e suas transformações, do mundo matemático (os números, 

suas funções e relações, a localização espacial e temporal etc.). (GUARULHOS, 

Educação Infantil, 2019, p. 35) 

 

A inserção do lúdico nas propostas também pode ser observada através do exercício de 

imaginação acerca de como a criança gostaria de ver o céu ao observá-lo, revelando a 

preocupação da equipe pedagógica em se utilizar de recursos e materiais simples, como 

aqueles destinados à produção do desenho, para estimular o uso de criatividade e observação 

sobre a realidade e a imaginação. Em conjunto, o lúdico também se faz presente na proposta 

em reproduzir a lente de uma câmera fotográfica com as mãos, transformando aquele 

momento de aprendizagem em uma espécie de brincadeira a ser realizada com o intuito de 

alcançar um objetivo específico.  

O segundo episódio que exibe o quadro “Arte como experiência” é o de número 14, 

transmitido em 21 de maio de 2020, trazendo a temática das sombras e da luz para o trabalho 

com Arte da semana. Inicialmente a professora Ângela propõe aos alunos que conversem 

brevemente sobre o Sol, a luz natural e as sombras a partir do que já sabem sobre este 

conteúdo. Desta forma, ela passa a explorar o tema a partir da exposição de ideias e 

questionamentos direcionados aos alunos, procurando abordar acontecimentos ao questionar 

os alunos se já repararam como a luz do sol bate em suas casas em diversos momentos do dia 

e em lugares distintos ao longo do dia, proporcionando a formação de sombras de objetos e 

seres, mencionando o movimento realizado pela Terra, que permite a percepção dessas 

sombras no ambiente onde se encontram.  

Em seguida, a professora sugere que os alunos realizem um exercício de observação, 

mais especificamente uma pesquisa baseada neste exercício para que depois seja possível 

brincar e se usar da imaginação e da própria realidade para criar e inventar coisas novas a 

partir deste material. Neste contexto, é proposta aos alunos a atividade de observação de suas 

casas e as sombras que ali se formam ao longo do dia, enfatizando a formação dessas sombras 

em relação aos móveis, objetos e também no corpo das pessoas que moram em suas casas. Ao 

dar continuidade ao exercício, a professora Ângela procura realizar algumas perguntas que 

conduzem a pesquisa em observação, direcionando os alunos àquilo que pode ser percebido e 

interpretado no contexto da exploração das sombras. Os questionamentos são: “Será que a 
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nossa sombra sempre está atrás da gente? Ou na frente? Ou do lado? Ou do outro?” 

(Programa Saberes em Casa. Episódio 14. 21 Mai 2020. Secretaria Municipal de Educação).            

 A professora prossegue em sua dinâmica propondo aos alunos que observem o 

momento em que a luz natural do Sol vai indo embora e é preciso acender a lâmpada de casa 

para que se tenha luz no ambiente. Neste sentido, o objetivo da observação e da pesquisa é 

descobrir se há a formação de sombra e se ela acontece diferentemente de quando a luz do Sol 

é responsável por isso. Desta forma, o exercício de investigação se torna cada vez mais 

significativo, a partir de uma perspectiva de exploração da realidade e de suas manifestações 

no dia a dia da criança. Em diálogo com o que é proposto pelo QSN (2019) a atividade 

proporciona a oportunidade de "Observar, interagir e descrever os fenômenos e os elementos 

da natureza (luz solar, vento, chuva, água, ar, solo etc.).” (GUARULHOS, Educação Infantil, 

2019, p. 36), evidenciando a possibilidade de alcance de objetivos específicos ao trabalho em 

Educação Infantil por meio do conteúdo e exercício apresentado pelo episódio. 

 Ainda neste mesmo episódio, explorando o universo da luz e das sombras formadas 

por ela, a professora apresenta aos alunos algumas imagens de sombras capturadas em sua 

própria casa, compartilhando uma ilustração deste exercício de observação proposto 

anteriormente. É importante destacar o elemento visual incorporado à atividade, uma vez que 

crianças pequenas precisam desse estímulo para que possam realizar suas atividades. A partir 

dos exemplos mostrados pela professora, ela pergunta aos alunos se já tiveram a oportunidade 

de brincar de sombras e com as sombras, mencionando exemplos de como fazê-lo, como 

dançar, correr, pular ou até mesmo tentar realizar algumas imitações através dos movimentos 

que as sombras fazem. Para isso, também são mostrados exemplos de como a brincadeira com 

as sombras podem ser versáteis e bem divertidas através da formação de sombras com as 

mãos e com o corpo.  

 A proposta que envolve este tema consiste na brincadeira com as sombras, 

caracterizada pela sugestão de exploração das sombras por meio de movimentos do corpo, 

objetos e desenhos. A professora convida os alunos a utilizarem objetos e suas sombras para 

brincar por meio do desenho, sugerindo que desenhem e pintem as sombras formadas pelos 

objetos em determinadas superfícies, trabalhando com os exercícios de observação e criação, 

além de explorar o universo das brincadeiras.  

 A presença do elemento lúdico nas propostas em artes visuais do episódio auxilia na 

criação de um repertório significativo para o desenvolvimento de habilidades imaginativas e 

alcance de realizações criativas em meio a realidade na qual a criança está inserida, 

utilizando-se de linguagens e recursos visuais que englobam a maneira como este público 
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enxerga o mundo ao seu redor e se comunica. Neste sentido, o trabalho lúdico com artes 

visuais em Educação Infantil deve promover o interesse de participação por parte da criança, 

motivando-a a se sentir parte da construção de seu conhecimento, como autora de seu 

processo de aprendizagem, muito bem explorado pelo episódio em questão, uma vez que o 

corpo da criança se torna um instrumento de trabalho e um recurso material para a exploração 

do conteúdo e descoberta de novos conhecimentos, questionamentos e levantamento de 

hipóteses. Desta forma, de acordo com Santos e Carrais (2020): 

  

Podemos entender então, que, se a criança sente-se motivada a participar, logo, ela se 

sentirá motivada a aprender, e essa motivação na maior parte das vezes se dá através 

de metodologias lúdicas, práticas e concretas, pois, dessa forma ela interage, assimila, 

se concentra podendo assimilar novos conhecimentos. (SANTOS E CARRAIS, 2020, 

p. 58985) 

 

 O terceiro episódio que traz as propostas em Arte é o de número 19, transmitido em 28 

de maio de 2020, abordando o tema relacionado aos olhos da imaginação. Neste capítulo, a 

professora procura retomar com os alunos o que já havia sido trabalhado até então, revisitando 

atividades e questionando os alunos sobre como foi sua experiência com as propostas 

realizadas até então. Em seguida, os alunos são convidados a realizarem uma atividade de 

observação, na qual a professora os conduz a algumas reflexões através de perguntas como 

“Vocês acham que todo mundo enxerga as coisas da mesma forma?”; “Vocês acham que a 

gente só enxerga aquilo que a gente vê com os nossos olhos ou a gente consegue enxergar 

com os olhos da imaginação?” (Programa Saberes em Casa. Episódio 19. 29 mai 2020. 

Secretaria Municipal de Educação). 

 A partir de então, a professora apresenta aos alunos diversas imagens e convida os 

alunos a observá-las e descobrirem o que eles conseguem enxergar por meio das formas e 

desenhos que elas podem representar. São imagens de diversos contextos como um céu com 

muitas nuvens, um pedaço de tinta descascada na parede, dentre outras fotografias retiradas 

dos mais variados momentos, lugares e paisagens presentes no dia a dia do ser humano. Neste 

contexto, a principal ideia veiculada pela professora se concentra na forma como cada um 

enxerga uma coisa, ou a interpreta, diferentemente de outras pessoas, o que possibilita o olhar 

inventor e investigador dos alunos de ir além, com a sua imaginação, do que lhes é 

apresentado como figuras simples, que podem se transformar em desenhos, objetos, pessoas o 

até mesmo obras de arte por meio do exercício da imaginação e da criatividade. 

 Para ilustrar o exercício, a professora apresenta aos alunos algumas imagens de obras 

do artista plástico brasileiro Vik Muniz, que, por meio da brincadeira de observar as nuvens e 
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as formas que elas tomam e representam imagens que nossa imaginação e criatividade podem 

interpretar como desenhos, animais, pessoas e objetos, criou imagens em nuvens utilizando 

algodão, que imita as texturas e aparências das nuvens na vida real. É neste contexto que a 

professora introduz a proposta do dia, mencionando a importância do exercício de enxergar as 

coisas, objetos e fenômenos da natureza com os olhos da imaginação, a partir da apresentação 

de um vídeo inspirado na canção “A casa” de Vinícius de Moraes. A música narra a aparência 

de uma casa “muito engraçada”, mencionando a presença e ausência de seus cômodos, móveis 

e objetos, oportunizando a interpretação e a imaginação de como aquela casa poderia se 

estruturar. Sendo assim, a professora convida os alunos a enxergarem, com seus olhos da 

imaginação, esta casa tão diferente das outras.  

 Após a exibição do vídeo da música “A casa” e de uma breve conversa sobre a casa, a 

professora apresenta três propostas aos alunos. A primeira consiste em um convite para a 

observação das paisagens, lugares e superfícies que estão ao redor do aluno, procurando 

desenhos que se formam a partir das nuvens, rachaduras nas paredes, descascados nas 

paredes, entre outras, seguido da representação gráfica destas imagens através da produção de 

desenhos. A segunda proposta busca revisitar o tema abordado no último episódio, sugerindo 

aos alunos que brinquem de transformar as sombras em diversas outras coisas, utilizando o 

próprio corpo ou objetos diversos que encontrem em suas casas. Por fim, a última proposta 

convida os alunos a desenharem a casa “muito engraçada” descrita na música apresentada 

naquele capítulo e criada por meio da imaginação de cada um.  

 A presença de elementos lúdicos na condução do quadro deste episódio revela uma 

estratégia metodológica muito importante em relação ao uso e exploração da imaginação e 

criatividade dos alunos a partir de elementos visuais presentes em seu cotidiano. Diversas são 

as contribuições das atividades apresentadas pela professora neste capítulo para crianças 

pequenas, uma vez que, o pilar de sua construção concentra-se, majoritariamente, no exercício 

de interpretação visual por meio da criatividade e imaginação, explorando o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas relacionadas à ludicidade acessada pela criança em seu processo de 

aprendizagem.  

 Dessa forma, o processo criativo da criança e estimulado e encontra oportunidades de 

ampliação de conceitos, imagens e significados de mundo a partir da observação, da 

investigação e dos exercícios de questionamento e levantamento de hipóteses, o que promove 

possibilidades de resoluções de problemas e criação de novos sentimentos e pensamentos a 

partir daquela experiência lúdica e imaginativa. Neste contexto, Araújo (2017) afirma:  
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Os processos criativos, ocorrem na brincadeira, porque a criança imagina, combina, 

modifica e cria a partir da cultura. Nela, a criança não repete apenas o que vê, 

seleciona o que viu e faz as suas adaptações de acordo com aspirações e anseios da 

sua infância. Seleciona objetos atribuindo relações brincantes entre as palavras. 

Acredita-se que é nesse ato do pensamento divergente e não regrado que a criança 

elabore imagens singulares. (ARAÚJO, 2017, p. 42) 

 

 O episódio de número 32, exibido em 18 de junho de 2020, caracteriza-se por 

transmitir o terceiro momento de interação entre o Programa Saberes em Casa e o quadro 

“Arte como experiência”, encontrando oportunidades de interação entre arte, artes visuais, 

teatro e imaginação a partir do exercício de dar vida aos objetos que se encontram no 

cotidiano dos alunos. Ainda dialogando com as práticas e atividades realizadas no último 

encontro remoto com o quadro, a proposta deste capítulo procura abordar o uso e exploração 

dos olhos da imaginação, enfatizando os diferentes olhos e olhares que podem ser utilizados 

para enxergar as coisas por pessoas e perspectivas diversas. Ao ilustrar tal ideia, a professora 

apresenta aos alunos algumas imagens da artista Nina Pandolfo, que traz olhos e olhares que 

se caracterizam, cada um à sua maneira, por expressarem aquilo que enxergam em suas 

diversas formas de comunicação. 

A partir deste contexto, a professora introduz aos alunos a ideia de continuidade do 

trabalho realizado até então, mencionando o uso de objetos para a realização do exercício de 

enxergar com os olhos da imaginação. Assim, ela traz alguns elementos visuais concretos que, 

neste episódio, se caracterizam como materiais de apoio para a condução das propostas e 

atividades, sendo eles uma xícara, uma borracha, óculos de sol e alguns gizes de cera. Ao 

manipular os objetos, a professora menciona as funções de cada um deles a partir da 

perspectiva dos “olhos comuns”, exemplificando assim a xícara como recipiente para o café a 

ser degustado, a borracha como instrumento para apagar o que o lápis escreveu ou desenhou 

em alguma superfície, os óculos de sol como protetores dos olhos diante da luz solar e o giz 

de cera como material para a realização de desenhos e pinturas.  

Logo em seguida, a professora expõe um contraponto deste ponto de vista comum em 

relação aos objetos apresentados, explorando a ideia da prática de enxergá-los com os olhos 

da imaginação e de inventores que todos possuem, rearranjando as posições dos objetos em 

uma superfície plana e transformando suas funções a partir de um desenho formado por eles, 

quando ajeitados em um conjunto visual específico. Dessa forma, a ideia de utilizar objetos, 

por meio da transformação de suas funções e rearranjando-os em posições distintas, para a 

produção de uma imagem, ou escultura, ou até mesmo, de uma história, onde cada um deles 

pode se tornar um personagem ou adereço daquela narrativa, encontra um espaço muito 
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importante na proposta de utilizar a Arte e suas vertentes em experiências de total imersão a 

novas realidades e acesso ao uso da imaginação como meio para o desenvolvimento da 

criatividade e do senso crítico dos alunos.  

Através desta exposição de ideias, experiências e conteúdos realizada pela professora 

Ângela ao longo do episódio, duas propostas são apresentadas aos alunos para que possam 

colocar em prática um pouco do que aprenderam e imaginaram durante o encontro 

virtual/remoto. A primeira sugere aos alunos que olhem para os objetos através de 

perspectivas e olhares de inventores e pesquisadores, manipulando-os e transformando-os em 

outras coisas fora do contexto de sua função específica, podendo usar uma superfície de apoio 

para brincar com novas criações. Para a segunda proposta, a professora apresenta o título de 

uma história (“Alfonsina, a mulher que amava bicicletas”) e seus personagens, convidando os 

alunos a utilizarem objetos diversos para criar e contar uma história que leve este título e seja 

composta por estes personagens, sugerindo que os alunos separem um objeto para dar a vida a 

cada um dos personagens mencionados, conduzindo a história da forma como imaginarem.  

O episódio em questão veicula uma série de elementos relevantes para o trabalho com 

crianças de Educação Infantil em Arte, utilizando o teatro e as artes visuais de forma a inserir 

as crianças em um contexto de aprendizagem lúdica e fluida de conteúdos e aspectos culturais 

diversos, como a ressignificação de padrões e a comunicação social através de linguagens 

artísticas exploradas em meio ao universo da experimentação. O incentivo ao uso da 

imaginação se faz presente ao longo da apresentação da professora e na sugestão das 

propostas, encontrando espaços para o uso da capacidade inventora e pesquisadora das 

crianças diante de um desafio que integra criatividade, manipulação de objetos e 

experimentação ativa diante de uma produção autoral.  

 Uma das contribuições do episódio em relação ao alinhamento de suas propostas com 

as ideias e objetivos veiculados pelo QSN (2019) encontra espaço no campo de conhecimento 

"Escuta, fala, pensamento e imaginação”, relacionando-se, diretamente, com a interação da 

criança, através da brincadeira, com o meio onde está inserida. O uso de objetos que estão ao 

seu redor, principalmente diante da situação de isolamento social contextualizada pela criação 

do Programa, coloca a criança em contato com o ambiente, recursos e pessoas que participam 

de seu cotidiano, encontrando oportunidades ricas de interação entre eles através da prática de 

atividades em Arte, teatro e artes visuais. 

 

Por meio da interação e da brincadeira, a criança desenvolve uma escuta 

sensível, organiza o pensamento e a fala, potencializando a representação, o 

imaginário e a expressão entre aspectos da realidade e da imaginação, no 
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contato com o meio social no qual ela está inserida. (GUARULHOS, 

Educação Infantil, 2019, p. 29). 

 

 Os próximos dois episódios que exibem o quadro “Arte como experiência” são, 

respectivamente, os de números 37 e 47, transmitidos em 25 de junho e 9 de julho de 2020, e 

trazem a temática do corpo e objeto como ferramentas e recursos a serem utilizados para a 

exploração da imaginação e transformação de formas, significados e funções dos mesmos. 

Neles são enfatizados os movimentos do corpo como formas de comunicação e expressão de 

sentimentos, gestos, ações e suportes para a contação de uma história ou de pequenas 

situações do cotidiano. As principais áreas da Arte a serem trabalhadas nestes episódios são o 

teatro e a dança, utilizando-se também das artes visuais, em alguns momentos, para a 

representação gráfica e captura de imagens dos momentos de criação. 

 Ao início do episódio 37 a professora busca retomar as atividades apresentadas e 

realizadas no último encontro, contando a história de Alfonsina através de seus próprios 

objetos, escolhidos para a representação de cada personagem e seus adereços. A retratação da 

história de Alfonsina Strada, primeira ciclista mulher a participar de corridas de bicicleta, em 

1924, até então praticadas apenas por homens, enfatiza a valorização da cultura ao redor do 

mundo, por meio de linguagens artísticas e abordagens comunicativas viáveis a crianças 

pequenas, inserindo-as em um universo real de histórias e acontecimentos históricos 

marcantes de forma a conduzi-las por meio da imaginação e criatividade, além do 

enaltecimento de um feito muito importante para mulheres daquela época, que se refletem até 

hoje em seus direitos e conquistas.  

 A partir da história de Alfonsina, a professora conta aos alunos que no episódio do dia 

eles continuarão a transformar os objetos, porém de uma maneira diferente, desta vez, usando 

o corpo também. Ela, então, propõe aos alunos que brinquem de mímica, porém, com uma 

regra simples: os alunos devem escolher um objeto que será transformado em outras coisas, 

porém em situações diferentes, criando pequenas cenas com os objetos em questão e o seu 

próprio corpo. Para ilustrar a proposta, a professora mostra um vídeo aos alunos, criado por 

ela, mostrando algumas mímicas realizadas por ela com o auxílio de um guarda-chuva, 

convidando-os a adivinhar o que ou quem ela está imitando. Uma das mímicas realizadas pela 

professora foi a interpretação de Alfonsina pedalando sua bicicleta, utilizando o guarda-chuva 

como recurso para a representação do guidão da bicicleta da moça.  

 Assim sendo, a proposta consiste em escolher um objeto como um recurso imagético 

para transformá-lo em outra coisa, utilizando o corpo para compor o contexto da mímica de 

uma ação, uma profissão, uma pessoa ou qualquer outra situação que o aluno imaginar, 
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explorando-os como em uma brincadeira, e criando cenas sem falas, apenas representadas 

pelo objeto e a mímica de seu corpo. A professora ainda sugere que os alunos convidem 

alguém que esteja com eles naquele ambiente para que adivinhe aquela ação. 

 Neste contexto, a manipulação de objetos diversos, atribuindo a eles outros 

significados, formas ou imagens aproxima a criança de seu senso estético e criativo, 

colocando em prática sua capacidade de imaginar e inventar histórias a partir de instrumentos 

simples de seu cotidiano. Assim, Araújo (2017) afirma: 

 

Enquanto a criança olha ou manipula o objeto, diversas histórias estão em construção. 

Percebe imagem, som, movimento, material. Objetos assumem imagens e sentidos 

que não lhe pertence, mas tornam- -se pertencidos. Ao preparar o olhar para a 

investigação da criança, o adulto é aproximado deste mundo estético infantil e 

aprende com ele. (ARAÚJO, 2017, p. 47) 

 

 Dando continuidade ao trabalho com o corpo iniciado no último encontro, o episódio 

de número 47 procura ampliar a exploração do corpo como possibilidade de invenção, 

comunicação, expressão, criação e imaginação. A professora, então, menciona que o jogo com 

objetos, proposto até o episódio passado, pode acontecer através da transformação dos 

mesmos em diversas outras representações, utilizando outros contextos retirados da 

imaginação e criatividade para a sua ressignificação. Porém, ela convida os alunos a 

imaginarem se seria possível realizar o mesmo exercício de transformação e invenção com o 

corpo, sem o uso de objetos como suporte visual e recurso material. A partir de então, ela 

passa a se utilizar da substância-espaço para a criação de cenas e ações que tornam possível 

transformar o invisível em visível.  

 Para a ilustração do conteúdo apresentado, a professora usa o jogo teatral como 

recurso de interação, mostrando aos alunos um vídeo produzido por ela, mostrando ações do 

dia-a-dia como escovar os dentes, assistir a um filme, comer pipoca, tomar café, dentre outras 

cenas, sem a utilização de nenhum objeto ou manifestação verbal, explorando apenas os 

movimentos precisos de seu corpo e suas expressões faciais. Desta forma, ela explica aos 

alunos que, explorando a substância-espaço, e sem o auxílio de nenhum outro recurso, ela foi 

capaz de se comunicar por meio de seu corpo e seus movimentos, convidando-os a 

experimentarem o mesmo. A proposta, então, se caracteriza em utilizar a substância-espaço, e 

apenas ela, para reproduzir cenas a partir do tema “No meu dia a dia eu costumo…”, 

compartilhando com alguém, através do jogo teatral, cada uma das ações realizadas. 

 Os dois episódios descritos abordam a exploração dos movimentos do corpo como 

recurso para o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, tornando o jogo teatral uma 
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espécie de brincadeira lúdica, trabalhada a partir da interação da criança com o seu próprio 

corpo, com os objetos à sua volta e com o espaço onde se encontra. As propostas entregam 

contribuições importantes no âmbito do trabalho em Arte com crianças de Educação Infantil, 

uma vez que, por meio de estratégias metodológicas adequadas a este público, como a 

utilização do elemento lúdico, é possível realizar um trabalho de conscientização de seu corpo 

e do corpo do outro, reconhecendo os principais limites e alcances do mesmo por meio de seu 

movimento. Além disso, a brincadeira com objetos e o corpo, formando uma espécie de ação 

conjunta, permite à criança o desenvolvimento de habilidades interacionais com o espaço e 

ambiente onde está inserida. 

 Além disso, as atividades permitem o contato com a cultura na qual a criança se 

insere, explorando-a de maneira ativa, investigando-a, questionando-a e experimentando-a de 

forma a usar sua imaginação para as mais diversas situações de seu cotidiano. Ao usar um 

objeto como apoio de sua ação, a criança coloca em prática aquilo que tem em mente em 

relação ao que a cerca, dando outros significados àquele material e aos seus movimentos 

diante dele, além de criar situações que favoreçam o uso da imaginação em suas novas 

descobertas. A substância-espaço também se revela um recurso de exploração importante para 

o desenvolvimento interacional da criança com o seu próprio corpo e o ambiente onde está 

inserida. 

 

Desde a mais tenra idade, a criança necessita, por meio de brincadeira, música, dança, 

faz de conta e jogos, relacionar suas aprendizagens corporais a elementos da cultura 

humana, culminando em momentos nos quais a sensibilidade de conhecer a si e ao 

outro sejam significativos. Dada a importância de que na Educação Infantil a criança 

esteja no centro do planejamento, cabe a nós, adultos, compreendermos o papel do 

movimento na comunicação e na expressão das crianças e em seus processos de 

aprendizagem, rompendo com o paradigma de que para aprender é preciso estar 

imóvel. Antes é preciso explorar, experimentar, analisar e criar, em uma proposta de 

desenvolvimento integral e humanizadora. (GUARULHOS, Educação Infantil, 2019, 

p. 21) 

 

 As artes visuais podem ser exploradas por meio da observação e captura desses 

movimentos em imagens que expressem as ações das crianças em meio às suas produções. 

Porém não são trabalhadas muitas dessas possibilidades diante destas propostas com o corpo 

neste capítulo, focadas principalmente, no trabalho com os movimentos, exploração do espaço 

e de objetos que se transformam em personagens, adereços e outras ferramentas a serem 

incorporadas ao jogo teatral proposto pela professora. 

 O próximo episódio a apresentar atividades relacionadas a Arte é o de número 52, 

exibido em 16 de julho de 2020, traz uma proposta em artes visuais que envolve o desenho 



103 

 

como atividade principal. Ao retomar as atividades em Arte realizadas no último capítulo do 

Programa, a professora menciona a substância-espaço como recurso utilizado para a 

reprodução de costumes e hábitos rotineiros encontrados no dia a dia dos alunos, relembrando 

as principais atividades que os alunos poderiam ter explorado através da mímica, da 

imaginação e dos movimentos do corpo. Em seguida, ela convida os alunos a transportar essas 

atividades realizadas com o corpo, em meio à substância-espaço, para o papel, como forma de 

desenho.  

 Para isso, ela convida um professor de Arte, professor Alex, para que conduza a 

atividade e explique aos alunos a principal proposta do dia. O professor procura trazer o 

exercício da transposição das cenas do cotidiano reproduzidas pelos alunos através da 

produção de desenhos animados, aquele que se movimenta. Dessa forma, ele apresenta aos 

alunos os materiais necessários para a realização da atividade, como folha de papel, lápis, 

caneta preta e tesoura sem ponta, mostrando passo a passo as etapas de elaboração dos 

desenhos, a partir do tema “Aquilo que costumamos fazer no nosso dia a dia”. Para que o 

desenho seja animado, o professor sugere que os alunos desenhem, em uma folha de papel 

dobrada ao meio, duas vezes a mesma figura, uma do lado de fora da folha e a outra do lado 

de dentro, modificando apenas alguns detalhes, como movimentos do corpo de uma pessoa, 

posições de objetos, dentre outros elementos, para que, ao realizarem a troca de página, o 

desenho pareça de movimentar. 

 O registro visual através do desenho se torna uma alternativa eficaz para a inserção 

das artes visuais nas propostas veiculadas pelo Programa, visto que, é uma produção muito 

valorizada para o trabalho com crianças, que colocam no papel, através de traços, cores e 

formas, aquilo que sabem e aquilo que imaginam. A proposta de desenho animado se revela 

limitada para o trabalho com Educação Infantil, uma vez que cada criança, em sua faixa etária 

específica, representa sua criatividade, imaginação, pensamentos e ações por meio de 

representações gráficas diversas, cada qual de acordo com o seu desenvolvimento.  

 

Quando muito pequenina, a criança começa marcando traços aleatórios sem olhar 

para o papel, interessada no movimento corporal e no som que o desenho produz. 

Certo dia, de repente vê a marca que produziu e começa a investigar esses traços, 

mais tarde a linha se fecha e nasce o círculo. É o início de composições circulares. 

Desses círculos nascem mais tarde casas, pessoas, bichos, árvores, sóis. Durante 

bastante tempo os desenhos nascem, com muita segurança, de dentro para fora. 

Desenha porque quer contar histórias e vive a história enquanto desenha. A criança 

desenha o que sabe e não o que vê. (ARAÚJO, 2017, p. 53) 
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 É necessário levar em consideração o estímulo à representação gráfica e à produção 

individual e pessoal de cada criança, sejam elas por meio de garatujas, ou por desenhos mais 

complexamente elaborados, veiculando a importância da expressão desse público por meio de 

um recurso lúdico e livre metodologicamente pautado no desenvolvimento em artes visuais. A 

utilização de uma temática para a condução da atividade revela uma estratégia interessante em 

meio à continuidade do processo de aprendizagem iniciado anteriormente pelo Programa, 

dialogando com outras propostas realizadas em Arte, mas também abordadas no trabalho com 

outras áreas do conhecimento proporcionado pelos diversos outros quadros apresentados 

pelos episódios.  

 Contudo, a expressão livre das crianças, mediada pelo professor, também deve ser 

valorizada quando abordada a realização de desenhos, traços e produção gráfica em artes 

visuais. Por meio de representações gráficas a criança expressa sentimentos, visões de mundo, 

elementos de sua imaginação e exploração de suas habilidades criativas e críticas diante de 

seus pensamentos e aprendizagens gerais, comunicando-se através de seus traços, cores e 

formas. A partir deste contexto, Cola (2014) afirma: 

 

É como se a expressão livre fosse considerada uma tendência natural de comunicação. 

O aluno realiza seus desejos, exprime através de imagens o que seria impossível 

através de palavras. No fazer a arte de forma livre, a criança desenvolve-se, 

trabalhando seu lado emocional, motor, racional, gestual. Educa-se formando hábitos 

de trabalho, adaptando-se ao mundo de uma forma totalmente desejável. (COLA, 

2014, p. 26) 

 

Dessa forma, a iniciativa em despertar na criança o prazer em participar de seu 

processo criativo, utilizando-se de materiais simples e de um recurso totalmente interessante a 

esse público, como o desenho, permite alcançar objetivos específicos para o desenvolvimento 

infantil através do acesso à ludicidade dessas crianças, através de abordagens metodológicas 

que se proporcionam o trabalho, indiretamente executado, com o elemento lúdico em artes 

visuais. Ao se sentir parte de seu processo de aprendizagem através do interesse despertado 

pela expressão livre e pela proposta de desenho em Arte, a criança se permite vivenciar 

momentos de imaginação e criatividade a partir daquilo que já conhece, podendo ir além em 

sua trajetória de desenvolvimento. 

 

Ao aluno deveriam ser dadas oportunidades que despertassem seu interesse pela 

expressão, por meio do visual, dos elementos essenciais à pintura e ao desenho (linha, 

forma, cor, textura, etc). Tal interesse, se desenvolvido adequadamente, despertaria 

outros interesses pelo novo, pela descoberta, pela invenção, pelo conhecimento 

artístico. (COLA, 2014, p. 16) 
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 Além das contribuições veiculadas pela proposta do desenho em artes visuais citadas 

até então, é possível identificar importante diálogo entre as atividades expostas e realizadas 

pelo Programa e as propostas delimitadas pelo QSN (2019), em consonância com o campo de 

conhecimento estipulado pela BNCC “Traços, expressões, cores e formas”, conversando 

diretamente com o compromisso em estabelecer conteúdos que se baseiam neste documento. 

Neste sentido, é possível observar a consideração acerca da “[...] necessidade humana de 

expressar sentimentos, emoções, ideias em contextos socioculturais, políticos e econômicos 

impulsiona as produções artísticas que se apresentam por meio das artes visuais, da dança, do 

teatro, da música, dentre outras manifestações.” (GUARULHOS, Educação Infantil, p. 25, 

2019). 

Os próximos três episódios que exibem o quadro “Arte como experiência” voltam a 

abordar o corpo e seus movimentos e expressões no contexto do teatro e da dança, além de 

trazer alguns elementos de artes visuais para tais contextos, que se estruturam na utilização de 

esculturas como imagens que veiculam movimentos, expressões e sentimentos. Tais capítulos 

foram transmitidos, respectivamente, nos dias 6, 20 e 27 de agosto de 2020, também 

conduzidos pela professora Angela Consiglio.  

 Dessa forma, o capítulo de número 67 explora o corpo como expressão e comunicação 

através de seus movimentos. Primeiramente são abordados os movimentos do cotidiano 

através da criação de danças que os representam, explorando a variação de velocidade com a 

música, experimentando a brincadeira de criar danças com as atividades realizadas no dia-a-

dia das crianças. Em seguida, a professora propõe aos alunos que façam um jogo por meio dos 

movimentos que o corpo realiza para se expressar e comunicar, observando algumas imagens 

que aparecem na tela e reagindo, com corpo, às cenas e às falas que a professora traz 

relacionadas àquela cena.  

 Para a realização desta atividade a professora traz a imagem de um dia de chuva, 

narrando o que está acontecendo naquela imagem e criando algumas situações fictícias para 

que os alunos imaginem como seu corpo reagiria àquilo, como a falta de um guarda-chuva, o 

frio que a chuva traz e a sensação das gotas tocando a pele. Em seguida, ela mostra a imagem 

de um lugar com muita neve ao redor, realizando o mesmo exercício da narração de situações 

relacionadas àquela cena. Logo depois, a imagem que ela projeta na tela traz a cena de um 

vendaval, com folhas voando e falas também relacionadas ao contexto da fotografia. Ao final, 

a professora convida os alunos a entenderem o que aconteceu naturalmente com seus corpos, 

enfatizando a possibilidade de brincar com as sensações e expressões corporais que se 

relacionam diretamente a elas, mencionando a incrível percepção dos movimentos para a 
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criação de cenas, situações e brincadeiras em meio à dança, ao teatro e até mesmo às artes 

visuais (através dos desenhos animados). 

Como proposta, então, é sugerido que os alunos criem uma dança própria, utilizando 

os movimentos de seu cotidiano, variando velocidade, música, ritmo e até mesmo 

considerando as reações do corpo em relação às imagens apresentadas no capítulo. A 

atividade propõe que os alunos conheçam seu corpo, explorando seus movimentos, reações, 

expressões e sensações. Para isso, a professora apresenta alguns trechos de espetáculos de 

dança que trazem os movimentos do corpo com leveza e como brincadeiras para a 

experimentação, expressão e invenção através da investigação do próprio corpo. 

Ainda abordando a temática trabalhada até então pelo Programa, o episódio de número 

77 procura voltar a atenção do aluno para as expressões que o corpo e o rosto são capazes de 

adquirir de acordo com os sentimentos e emoções específicas de uma situação. Assim sendo, 

a professora questiona os alunos sobre a percepção que tem sobre uma pessoa quando a 

mesma expressa sentimentos de raiva, sono, alegria ou qualquer outra emoção sem nenhuma 

verbalização, apenas com a linguagem que seu corpo transmite e comunica naquele contexto. 

A partir desta introdução, os alunos são convidados a explorarem os movimentos e a pausa, 

imitando fotografias, que representam imagens estáticas da pausa realizada logo após um 

movimento. 

Para conduzir a atividade e orientar os alunos em suas performances, a professora 

sorteia alguns sentimentos, sensações e reações escritos em pedaços de papéis, convidando os 

alunos a imitarem, como em uma fotografia, iniciando o exercício com um movimento e 

“congelando-o” no momento em que expressarem aquela emoção. As palavras e expressões 

sorteadas são: “raiva”; “tristeza”; “alegria”; “sono”; “cara de quem não entendeu”; “cara de 

quem tomou um susto”. Ilustrando a atividade, ela apresenta algumas fotografias, desafiando 

os alunos a identificarem qual reação ou sensação é aquela expressa em cada uma delas.  

Além da atividade prática relacionada ao tema abordado no capítulo, a professora 

apresenta algumas obras de arte de diferentes artistas para que os alunos identifiquem e notem 

a expressividade que cada uma delas traz em seus personagens, revelando a transmissão de 

sentimentos e reações através de imagens estáticas, desenhos, fotografias e pinturas. São 

contempladas algumas obras das artistas Yacunã Tuxá, Nathallya Faria, Bárbara Medina, 

Caluz e Yaya Ferreira, reforçando a comunicação que as imagens realizam através das 

expressões do corpo, do rosto, da vestimenta, do cenário e dos elementos que compõem a 

obra como um todo. Com isso, a proposta do dia convida os alunos a procurarem em suas 

casas algumas imagens estáticas, como fotografias, desenhos, pinturas e observarem os 
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sentimentos que elas expressam, além de brincarem com suas famílias a partir do exercício de 

imagens estáticas realizadas durante o encontro. 

O episódio de número 82 mantém a temática da expressividade e comunicação através 

das representações artísticas, principalmente da movimentação ou estática do corpo humano. 

Para isso, são apresentadas algumas esculturas e a sugestão de percepção das ideias, emoções, 

expressões e sensações que tais obras são capazes de transmitir. As obras trazidas pela 

professora são esculturas da artista Camille Claudel, intituladas “Mulher Agachada” de 1884; 

“Reflexão Profunda” de 1898; e “A tocadora de flauta” de 1900. Ao apresentar as obras, a 

professora realiza alguns questionamentos sobre o que os alunos estão enxergando por entre 

os detalhes de cada uma delas, como a posição do corpo de cada pessoa representada nas 

esculturas, sua relação com os objetos que seguram e a expressividade de seus elementos 

compondo a obra por inteira. Neste contexto, a professora convida os alunos a imitarem cada 

uma das imagens e esculturas, prestando atenção no movimento de seu corpo e em sua 

expressividade ao fazê-lo. 

Em seguida, são exploradas algumas outras esculturas diferentes daquelas construídas 

por Camille Claudel, não representando seres humanos, mas conferindo movimento e 

expressão a outras formas e materiais àquelas obras. A artista responsável por tais esculturas é 

Tomie Ohtake. Em uma espécie de brincadeira com o corpo, a professora sugere aos alunos 

que imitem as obras de Ohtake com o seu próprio corpo, identificando movimentos e 

expressões naquelas esculturas diferentes, explorando a imaginação para a sua reprodução. 

Por fim, a proposta do episódio se baseia no universo das esculturas, obras de arte muito 

expressivas e dinâmicas, convidando os alunos a criarem, brincando com o seu corpo, uma 

escultura própria, identificando como gostariam de ser e onde gostariam de estar se fossem 

uma obra de arte como aquelas apresentadas pelo Programa.  

Nos três episódios descritos acima o corpo é utilizado como material para a execução 

das atividades propostas e exploração de uma série de recursos culturais que rodeiam o 

universo da Arte. Dessa forma, a apropriação dos movimentos corporais e da expressividade 

que o corpo é capaz de transmitir podem ser criadas diversas obras de arte em forma de 

brincadeira, como bem traduzidas pelas propostas dos episódios. Neste contexto, o elemento 

lúdico se faz presente em todos os episódios, uma vez que a brincadeira com o corpo se torna 

o pilar para a construção de novos conhecimentos e apresentação a novas produções artísticas 

culturais, envolvendo a dança, o teatro e as artes visuais.  

O brincar, presente na maioria das propostas vista até aqui, revela o trabalho com a 

metodologia lúdica de abordagens pedagógicas, viabilizando, através de adaptações pequenas, 
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a realização das atividades com alunos de Educação Infantil, que identificam-se com o 

universo do faz-de-conta para que suas relações e interações com o mundo exterior se 

ressignificam no ato da brincadeira. A partir disso, o quadro “Arte como experiência” traz 

oportunidades importantes de manter o contato dos alunos com a ludicidade de propostas 

pedagógicas em meio ao contexto de atividades remotas, reforçando a intencionalidade por 

trás do ato de brincar e desenvolver a imaginação. Em diálogo com tal importância, Salomão 

et al (2017) analisam o brincar e o faz-de-conta da seguinte maneira:  

 

Ao brincar de faz-de-conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar e 

comunicar de uma forma específica que uma coisa pode ser outra, que uma pessoa 

pode ser uma personagem, que uma criança pode ser um objeto ou um animal, que 

um lugar “faz- de-conta” que é outro. Brincar é, assim, um espaço no qual se pode 

observar a coordenação das experiências prévias das crianças e aquilo que já 

conhecem,utilizando a ativação de memória, atualizam seus conhecimentos prévios, 

aplicando-os e transformando-os por meio da criação de uma situação nova. Brincar 

constitui-se dessa forma, em uma atividade interna das crianças, baseada no 

desenvolvimento da imaginação e na interpretação da realidade, sem ser ilusão ou 

mentira.Também se tornam autoras de seus papeis, escolhendo, elaborando e 

colocando em prática suas fantasias e conhecimentos, sem a intervenção direta do 

adulto,podendo pensar e solucionar problemas de forma livre das pressões 

situacionais da realidade imediata. (SALOMÃO et al., 2017, p. 12) 

 

 Além das contribuições para a prática do brincar em Educação Infantil, os episódios 

também abordam propostas que se relacionam diretamente com o campo de experiência 

“Corpo, gesto e movimentos”, que prioriza, de acordo com o QSN (2019), os seguintes 

objetivos: “Perceber as expressões corporais, as expressões faciais, os gestos e as sensações 

do próprio corpo.”; “Compreender gradativamente o funcionamento do próprio corpo.”; 

“Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si, expressando 

corporalmente suas emoções, necessidades e desejos tanto nas situações do cotidiano quanto 

nos jogos e nas brincadeiras.”; e “Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeira, 

dança, teatro e música.” (GUARULHOS, Educação Infantil, 2019, p. 22). 

 É importante destacar também o trabalho com artes visuais realizado pelos episódios 

em questão através da exposição de obras de arte que ilustram, simbolizam e representam com 

muita técnica, significado e elementos culturais as atividades, exercícios e propostas 

veiculados pelo Programa. Os elementos visuais são de fundamental importância para 

introdução da criança pequena ao universo cultural que está inserida, estimulando seu senso 

crítico, sua apreciação e sua interpretação através da vivência e contato com tais obras e 

representações artísticas culturais. Neste sentido, a construção de sentimentos de respeito, 
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admiração e  valorização de tais expressões e histórias artísticas e culturais pode ser realizada 

de forma gradativa e significativa desde a Educação Infantil. Ana Mae Barbosa preocupa-se 

com a introdução de elementos visuais por parte da Educação, de forma a acrescentar:  

 

A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática visual e 

sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de 

alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo o tipo de 

imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens. Um 

currículo que integre atividades artísticas, história das artes e análise dos trabalhos 

artísticos levaria à satisfação das necessidades e interesses das crianças, respeitando 

ao mesmo tempo os conceitos da disciplina a ser aprendida, seus valores, suas 

estruturas e sua específica contribuição à cultura. (BARBOSA, 2012) 

 

 Dessa forma, a exploração da linguagem veiculada pelas artes visuais deve ser 

realizada de forma a atender às necessidades específicas de cada faixa etária, além de mostrar 

o cuidado com as representações culturais e conquistas realizadas por meio da Arte de forma a 

alcançar o desenvolvimento social, cultural, criativo e imaginário de crianças pequenas.  

 A sequência do quadro “Arte como experiência” acontece com a exibição do episódio 

de número 92, transmitido em 17 de setembro de 2020, por meio da abordagem das artes 

visuais como principal proposta para o trabalho em Arte. Assim, a professora inicia sua fala 

retomando as atividades realizadas no último encontro, revisitando o universo das esculturas e 

explorando o material corpo como recurso para a representação e criação destas obras de arte, 

de maneira a brincar com os movimentos e posições que o corpo pode adquirir. Neste 

contexto, são abordados os possíveis materiais a serem utilizados para a realização de uma 

escultura, evidenciando, através da retomada do conteúdo apresentado anteriormente, os 

materiais utilizados pelas artistas para a produção de obras, como o bronze para a escultura 

“A tocadora de flauta”; o concreto armado para a escultura de Tomie Ohtake; dentre outros 

exemplos que dialogam com o tema. 

 Mencionando os materiais utilizados em esculturas como madeira, gesso, tecido, 

argila, papel, areia e outros, a professora apresenta aos alunos uma artista plástica, chamada 

Néle Azevedo, que criou esculturas utilizando o gelo como material, e nomeando sua obra 

como “Monumento Mínimo”, composta por esculturas de gelos que transmitem emoções, 

sentimentos e sensações, exposta em pequenos espaços públicos. A partir desta introdução, a 

proposta de atividade do dia passa a ser abordada pela professora Maiza, convidada para 

conduzir este trabalho, que convida os alunos a criarem suas próprias esculturas utilizando o 

papel como recurso material para esta produção. Desta forma, a professora apresenta a 

atividade através de um exemplo, ensinando passo a passo como inventar e criar uma 
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escultura com apenas uma folha de papel e alguns materiais para decoração, como lápis 

coloridos e giz de cera. 

 A principal proposta de atividade deste episódio, então, é a criação de esculturas de 

papel, podendo utilizar uma folha em branco, páginas de cadernos, jornais ou revistas e outros 

materiais para decoração. A professora ainda convida os alunos a colocarem em prática sua 

imaginação e criatividade para dar vida às esculturas, transformando-as em personagens de 

histórias ou acessórios de decoração para serem expostas em ambientes e espaços em suas 

próprias casas.  

 A aproximação entre obras de arte e representações artísticas produzidas em meio a 

contextos culturais e sociais diversos e o universo do ensino da Arte em suas estruturas 

formais revela-se a estratégia primordial para o estímulo do senso crítico e criador na criança, 

uma vez que, sua capacidade de interpretação, imaginação e criatividade está em processo de 

lapidação e precisa receber o suporte cultural necessário para o seu desenvolvimento. Além 

disso, fazer com que a criança se coloque no lugar de artista e criadora de sua própria 

trajetória e produção artística enaltece sua forma de pensar aquela cultura e sua visão de 

mundo, através de obras de arte diversas, neste caso através das esculturas, valorizando suas 

expressões criativas em meio ao contexto social e cultural que está inserida.  

 

A obra de Arte traz em si uma gama de significados socioculturais, os quais emergem 

na presença do interlocutor que deseja compreender as condições sociais nas quais ela 

foi produzida. Aprender Arte, nesse sentido, envolve fazer trabalhos artísticos, 

apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e refletir sobre as 

formas da natureza e produções artísticas individuais e coletivas de distintas culturas e 

épocas, desenvolvendo progressivamente um percurso de criação pessoal cultivado. 

(TRANCOSO, 2016, p. 15) 

 

 A exploração das artes visuais pelo episódio representa a preocupação do Programa 

em se utilizar de vários recursos e elementos artísticos para o alcance de objetivos específicos 

em meio ao contexto do ensino de arte e abordagem remota de propostas pedagógicas. Neste 

sentido, o fazer artístico está presente na exploração da capacidade da criança em manipular 

diferentes materiais e transformá-los em produções artísticas específicas ao tema trabalhado. 

Incentivar o uso de diferentes recursos materiais para a representação do que se imagina, 

criando formas de comunicação através da linguagem artística visual, permite que a criança 

entre em contato com as histórias encontradas em suas lembranças e imaginação, 

transformando-as em diferentes maneiras de expressão e materialização, valorizando sua 

própria essência criativa diante do reconhecimento de um recurso visual presente em sua 

cultura e naquelas que a rodeiam.  
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 Neste sentido, as contribuições do episódio para o trabalho pedagógico em Educação 

Infantil podem ser identificadas na promoção de situações artísticas que colocam em 

evidência a capacidade criativa da criança, através da brincadeira e do lúdico, e também por 

meio da exploração de materiais concretos e sua versatilidade em meio à produção artística, 

incentivando a fluência de sua imaginação, representando-a em pequenas criações materiais 

com significados amplos para o universo da criança. Neste sentido, a valorização do contato 

com materiais diversos também encontra sua possibilidade de trabalho com o lúdico e com o 

desenvolvimento sensorial tão presente nesta etapa da educação. Vale ressaltar que, diante da 

proposta de criação de esculturas, as crianças pequenas podem representar seus personagens, 

objetos e acessórios utilizando sua própria linguagem e comunicação, que devem ser 

apreciadas e exaltadas de forma a incentivar a criança a valorizar sua produção e criatividade.  

 

As atividades em artes plásticas que envolvem os mais diferentes tipos de matérias 

indicam às crianças as possibilidades de transformação, de re-utilização e de 

construção de novos elementos, formas texturas etc. A relação que a criança pequena 

estabelece com os diferentes materiais se dá, no início, por meio da exploração 

sensorial e da sua utilização em diversas brincadeiras. Representações bidimensionais 

e construção de objetos tridimensionais nascem do contato com novos materiais, no 

fluir da imaginação e no contato com as obras de arte. (SALOMÃO et al., 2007, p. 3) 

 

 A partir do próximo episódio que apresenta o quadro “Arte como experiência”, 

exibido em 24 de setembro de 2020, inicia-se o trabalho sobre um projeto artístico de 

importante proposta coletiva para a continuidade das atividades sugeridas até então em Arte. 

Este projeto tem como pilar de elaboração a obra de Instalação, caracterizada por modificar os 

ambientes onde são expostas, promovendo interação com o público que a aprecia, 

considerando o espaço de exposição como parte de sua elaboração. Neste sentido, a 

professora Ângela retoma a obra de Néle Azevedo, explicando aos alunos que trata-se de uma 

Instalação, caracterizada pela exposição de suas esculturas de gelo em espaços públicos, 

provocando sensações, emoções e sentimentos no público que ali transita.  

 Ao longo do episódio de número 97, a professora apresenta aos alunos algumas outras 

obras de Instalação, explorando-as e levando em consideração a interação e intervenção que 

promovem e estabelecem com as pessoas que as apreciam. As Instalações apresentadas foram: 

“Dengo” de Ernesto Neto; "The Obliteration Room (Sala da obliteração)” de Yayoi Kusama; 

e “Cama de Gato” de Gabi Dias. Dessa forma, as obras exibidas pela professora são 

exploradas e discutidas por ela, questionando os alunos sobre como aquelas Instalações 

podem interagir com o público e quais as percepções dos alunos sobre aquele conteúdo.  
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 Em seguida, é apresentada aos alunos uma obra de Instalação criada pelos alunos de 

uma escola atendida pela rede municipal de Educação de Guarulhos, orientada por um de seus 

professores de Arte, o professor Sérgio. Para esta Instalação os alunos escolheram e utilizaram 

um espaço da escola onde houvesse uma intensa movimentação de pessoas, para que 

pudessem estabelecer relações com a sua obra, transformando-o em um ambiente de 

exposição artística e também de interação com a Arte. Assim, a obra consistia na exposição de 

uma pequena caixa de sapatos, com uma abertura em uma de suas faces, carregando a 

seguinte mensagem: “Tem algo de importante aqui”, que convidava as pessoas a olharem para 

dentro da caixa, através da pequena abertura. Quando as pessoas enfim observavam a caixa 

por entre a abertura, encontravam um espelho que mostrava o seu reflexo, fazendo a relação 

entre a mensagem escrita na caixa e a proposta de interação da obra.  

 A partir desta apresentação, a professora convida os alunos a utilizarem a obra dos 

alunos do professor Sérgio como inspiração para a criação de sua própria Instalação. Dessa 

forma, a proposta consiste na escolha de uma caixa, de qualquer tamanho, que possua uma 

tampa, e na escolha de um objeto para colocar dentro desta caixa, fazendo com que a obra 

instigue e provoque nas pessoas o desejo e curiosidade de observar o que há ali dentro. Para a 

exposição da obra, a professora convida os alunos a pensarem e escolherem um espaço em 

suas casas que faça parte da proposta, um lugar inusitado para que a caixa desperte a 

curiosidade em quem ali se encontra.  

 A proposta de criação de uma Instalação artística no contexto do ensino de Arte em 

Educação Infantil encontra possibilidades diversas de exercício de criatividade, imaginação, 

manipulação de objetos e exploração de espaços e ambientes muito presentes no cotidiano da 

criança. Desta forma, o elemento lúdico, tão valorizado para o trabalho com crianças 

pequenas, é introduzido de acordo com as experiências vivenciadas pela criança ao realizar o 

projeto, considerando a modificação dos ambientes e materiais envolvidos no processo a 

partir de sua própria intervenção artística e criativa. Neste sentido, a proposta em artes visuais 

a partir das Instalações, procura alcançar significativas experiências ao incentivar o aluno a 

recriar sua própria Instalação a partir de uma obra já explorada, inserindo a este processo o 

universo e contexto do brincar, que leva a criança a reproduzir suas ideias e criações em 

situações de escolha livre e de exploração do lúdico de seu cotidiano. Araújo (2017) valoriza 

o contato entre obras de arte diversas, incluindo instalações, e a criança, evidenciando suas 

contribuições para o processo criativo da mesma: 
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Ver instalações estabelece uma fruição com a obra do artista e com o criar da criança. 

É como se uma mediasse a outra. Perceber afinidades e diferenças entre os processos 

de criação nas atividades infantis e dos artistas tem como diferença a intencionalidade 

da atividade realizada pelo artista e a vivência poética da criança, cujo caráter 

imitativo no brincar pressupõe seleções de interesse para descobrir o mecanismo 

daquilo que se imita, mas não é realizado em repetição, mas em recriação, por meio 

da imaginação. (CECISARA apud ARAUJO, 2017) 

Proporcionar diversas situações às crianças fornece um arquivo de experiências que 

facilita o olhar no real e a viagem imaginativa para a criação do novo. Contudo 

imaginar vivências experimentais, originais, poderá favorecer esse procedimento 

investigativo conhecendo as criações dos artistas.  (ARAUJO, 2017, p. 19) 

 

 O Programa dá continuidade a seus episódios, ainda explorando o universo das 

Instalações, apresentando, em seu episódio de número 107, exibido em 8 de outubro de 2020, 

mais alguns exemplos dessa manifestação artística, realizados por outros grupos de alunos do 

professor Sérgio, mencionado no episódio anterior. Para a abordagem da temática no 

episódio, a professora convida o professor Sérgio para uma entrevista acerca das obras de 

Instalações artísticas criadas por seus alunos, dividida em duas partes e exibida nos capítulos 

de número 107 e 111.  

A primeira Instalação escolhida para a condução da entrevista foi a obra “Chuva 

Colorida”, que exibe vários guarda-chuvas coloridos, decorados pelos alunos, suspensos no 

teto do pátio da escola. De acordo com o professor, o nome da Instalação foi escolhido por 

todos os alunos que participaram do projeto, em conjunto, atendidos pelo 1º ano do Ensino 

Fundamental da Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Edson Nunes Malecka, Professor. 

O projeto teve início a partir de uma conversa do professor com os alunos sobre as cores e a 

forma como o bairro onde a escola se localiza poderia ser mais colorido. Neste contexto, 

surgiu a ideia da possibilidade de chover tinta, fazendo com a cidade ou o bairro se tornassem 

mais coloridos.  

Dando sequência ao projeto, o professor conta que os alunos foram convidados a criar 

um desenho acerca de como seria a chuva de tinta discutida até então, e como seu bairro ou 

cidade ficaria com aquela chuva colorida. Logo depois desta introdução e contextualização 

sobre temática da obra, o professor menciona que a partir dos desenhos as produções artísticas 

com os guarda-chuvas começaram a acontecer, relacionando a chuva com o colorido da tinta 

através da decoração dos guarda-chuvas com o material tinta, inspiradas por um trabalho 

realizado em Portugal, caracterizado por ser uma Instalação coletiva, onde guarda-chuvas 

coloridos foram expostos no céu, formando uma espécie de “teto” sobre casas, ruas e 

calçadas. 

Além disso, o professor também conta como o espaço de exposição das obras desses 

alunos foi escolhido, levando em consideração, em um debate coletivo, a frequência com que 
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as pessoas visitam ou passam por aquele lugar e as características principais similares a um 

céu aberto, como o do trabalho de inspiração. Assim, os alunos escolheram o pátio da escola, 

onde há um fluxo maior de pessoas transitando, além de ser um ambiente bem amplo, onde a 

luz do Sol bate diretamente, dando um efeito bem parecido com o do trabalho de inspiração 

sobre os guarda-chuvas. A Instalação artística “Chuva Colorida” não promove interação direta 

com o público, porém traz uma proposta interessante de observação, pois encontra-se exposta 

entre dois andares da escola, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade de observá-

la de diferentes pontos de vista e perspectivas.  

Diante da entrevista do professor Sérgio e da apresentação do trabalho realizado pelos 

alunos da EPG Edson Nunes Malecka, a proposta de atividade do dia dialoga com a 

Instalação artística “Chuva Colorida”, convidando os alunos que acompanham o Programa a 

desenharem sobre aquilo que gostariam que chovesse se pudessem escolher, usando a 

imaginação e criatividade para criar desenhos bem diferentes. Em seguida, é proposto que os 

alunos pensem em uma Instalação artística a partir do que desenharam, produzindo-a através 

dos materiais que encontrarem em casa, levando em consideração o espaço de exposição e a 

interação que essa obra pode promover com as pessoas que a prestigiarem.  

O episódio seguinte, que exibe o quadro “Arte como experiência”, de número 111, 

apresenta a segunda parte da entrevista realizada com o professor Sérgio, concentrando-se em 

sua condução a partir da Instalação artística realizada por alunos de 1º a 4º anos do Ensino 

Fundamental da EPG Edson Nunes Malecka. A obra aborda a dengue como temática 

principal, veiculando uma mensagem de conscientização e atenção sanitária para a 

contaminação de ambientes através da reprodução do inseto que transmite a doença.  

Dentro deste contexto, o professor conta que a ideia do projeto surgiu em um 

momento em que a escola discutia sobre a problemática da dengue na comunidade, e as 

crianças passaram a discutir como poderiam contar uma história às pessoas, através da Arte, 

sobre a forma como o mosquito da dengue se propaga, procriando-se no ambiente, e como 

isso poderia ser evitado ou combatido. Para isso, conversas, debates e pesquisas foram 

realizados para que as informações necessárias pudessem ser coletadas e organizadas, 

surgindo, assim, a ideia de trazer os elementos principais dessa narrativa, como o mosquito, 

os objetos de maior incidência de proliferação do mosquito, dentre outros. Dessa forma, foi 

proposto aos alunos que reproduzissem os mosquitos com materiais diversos, resultando na 

obtenção de vários deles para a composição final da obra.  

O espaço e a forma como a exposição foi disposta foram escolhidos com muita 

atenção e muitos debates sobre a forma como poderiam chamar atenção das pessoas para a 



115 

 

mensagem que queriam veicular através da obra. A partir desta discussão, uma criança teve a 

ideia de expor os mosquitos de forma que parecesse que estavam voando, simulando o seu 

voo através do uso de arames dispostos em formato de espiral sobre uma lata de lixo. Assim, a 

imagem da Instalação mostra uma espiral de arame onde várias representações de mosquitos 

foram alocadas no material, simulando o movimento que os mesmos realizam sobre uma lata 

de lixo da escola.  

A professora Ângela, ao entrevistar o professor, pergunta como o lugar onde a 

Instalação se encontra foi escolhido. Ele conta que as crianças escolheram o espaço de acordo 

com a preocupação de preservação e cuidado com a proliferação do mosquito, localizado bem 

na passagem para o parque e o jardim da escola, expondo o processo de criação de forma a 

reiterar com os alunos a necessidade de manter o local sempre limpo, sem lixo e sem água 

parada. Além disso, o professor menciona o fato da obra não levar nenhum título ou nome, 

pois o trabalho e a Instalação em si já veiculam a mensagem que os alunos quiseram abordar. 

A partir da exposição e exploração da Instalação artística dos alunos da EPG Edson 

Nunes Malecka, a proposta de atividade para os alunos que assistem ao Programa Saberes em 

Casa consiste na criação de uma Instalação com o tema saúde, convidando as crianças a se 

inspirarem na obra de arte sobre a dengue e pensarem em uma mensagem importante a ser 

veiculada por uma exposição artística sobre saúde. A escolha do espaço, da interação e das 

ideias e sentimentos que a exposição pode transmitir também devem ser consideradas e fazer 

parte do processo de criação.  

O trabalho com Instalações artísticas em artes visuais revela uma estratégia importante 

de veiculação de informação, interação com o público e valorização de sentimentos e 

emoções impulsionados pela Arte. Neste sentido, o ensino de artes visuais pode se utilizar das 

Instalações como recurso de incentivo ao trabalho com temáticas diversas e à fluidez da 

criatividade e imaginação das crianças pequenas, além da manipulação de materiais diversos 

que se transformam naquilo que mais se assemelha ao conhecido ou ao desconhecido do 

universo infantil.  

Holm (2004) considera a criação de Instalações por crianças pequenas algo natural, 

que ocorre por meio da simples exploração do ambiente e espaços onde se encontram, 

construindo e criando novos cenários, modificando e transformando-os com a intenção de 

apropriá-los, em seguida, como instrumentos de novas brincadeiras e intervenções criativas. 

Dessa forma, a autora cita: 
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A idéia de as crianças terem um talento natural para criar instalações surgiu na 

Oficina de Arte quando algumas delas, ao encontrarem coisas diversas e arrastá-las 

para seu lugar, começaram a construir, instalar, criar ambientes e aconchego. A idéia 

delas era que, após a construção, brincariam dentro da "instalação". Muito 

freqüentemente, acabam não o fazendo, porque é o processo em si, de criar o "lugar", 

que mais importa para elas. Esse prazer sensual em construir ambientes é uma 

necessidade humana primitiva e cada vez mais, no futuro, devemos dar às crianças 

essa oportunidade. Lembro-me que, na minha infância, estávamos sempre construindo 

alguma coisa: a cabana de junco no riacho; num canto do grande quintal de areia, 

criamos um mundo com estradas, alojamentos, plantações, tudo em miniatura. 

Éramos arquitetos e artistas de arte rural incipientes. Hoje, estruturamos a energia 

criativa das crianças e a transformamos em algo cultural. Quando ela se transforma 

num produto, nós lhe damos um nome artístico. (HOLM, 2004, p. 87) 

 

 É importante ressaltar a oportunidade que o Programa Saberes em Casa, através de seu 

quadro “Arte como experiência”, oferece aos alunos da rede municipal de Educação de 

Guarulhos de explorarem sua capacidade criativa, por meio das propostas de intervenção no 

ambiente onde se encontram, mesmo em contexto remoto. Neste sentido, a brincadeira de 

transformar o ambiente domiciliar em um importante espaço de criação, imaginação e 

interação pode colocar a criança em contato com o universo lúdico que a rodeia. Além disso, 

as propostas de criação em Instalações artísticas para crianças pequenas atendidas pela 

Educação Infantil também veiculam importantes descobertas e experiências para o 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas.  

 Os projetos de Instalações propostos pelo Programa ainda são retomados e explorados 

pelos próximos dois episódios que exibem o quadro “Arte como experiência”, através da 

proposta da realização de uma Instalação coletiva em meio ao contexto remoto de atividades 

pedagógicas e processo de ensino e aprendizagem. O episódio de número 120 traz, 

inicialmente, uma discussão acerca do espaço a ser considerado e trabalho durante a criação 

de uma Instalação artística, pois é um elemento que compõe a obra e permite a interação entre 

a mesma e o público que a aprecia. Além disso, a professora chama a atenção dos alunos para 

o fato de que essa manifestação artística conta uma história e passa uma mensagem, 

questionando ou apenas veiculando um sentimento ou emoção, e transformando o significado 

daquele espaço ou material por meio de sua produção. 

 Em seguida, a professora Ângela convida uma professora da rede de Guarulhos para o 

relato de uma história que aconteceu com ela e que a inspirou a montar a proposta do dia. A 

ideia da proposta surgiu quando a professora se lembrou de uma situação que ocorreu quando 

ela lecionava em uma escola e, ao final de uma aula, uma de suas alunas retirou de sua 

mochila uma caixa pequena contendo alguns pequenos objetos. Com cuidado, a criança abriu 

a caixinha e retirou uma pequena florzinha, entregando-a para a professora. A flor, com o 
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tempo, se estragou, porém, a professora conta que a sensação que teve ao receber a flor e ao 

olhar para ela todas as vezes que a encontrava, permaneceu, transformando, assim, a forma 

como ela enxergava aquela pequena caixa de sua aluna.  

A partir da introdução e do relato da professora convidada sobre a forma como sua 

aluna transformou seu olhar sobre determinada situação e determinado objeto, a proposta do 

episódio convida os alunos a pensarem naquilo que imaginam que pode transformar o mundo 

e o olhar das pessoas sobre ele. Logo depois, a proposta convida as crianças a fazerem um 

desenho que represente aquela ideia que imaginaram, caprichando nos detalhes e na 

mensagem que querem transmitir. A terceira etapa da proposta sugere que os alunos enviem 

uma fotografia de seu desenho através das plataformas digitais do Portal da Secretaria de 

Educação de Guarulhos, pois os 100 primeiros desenhos recebidos farão parte de uma 

Instalação no prédio da Secretaria de Educação de Guarulhos, sendo expostos em longos 

varais, interagindo com as pessoas que ali transitam, uma vez que elas poderão escolher um 

desses desenhos e levá-lo como recordação da obra de arte produzida pelos alunos.  

O quadro “Arte como experiência” é retomado no episódio 134, relembrando os 

alunos da proposta do último encontro, concentrada na criação de uma Instalação coletiva. A 

professora Ângela conta aos alunos que a exposição foi realizada, exibindo os desenhos em 

varais dispostos em um espaço escolhido para fazer parte da obra de arte, propondo uma 

interação com o público: as pessoas poderiam pegar um dos desenhos que mais gostassem e 

substituí-lo por outro, fazendo com que a Instalação esteja sempre em movimento, dando vida 

àquela manifestação artística. Ela parabeniza e agradece os alunos por enviarem seus 

desenhos e fazerem parte daquele projeto especial. 

Para encerrar a temática de Instalações abordada pelo Programa, a professora sugere 

aos alunos que relembrem o que aprenderam e viram ao longo dos encontros sobre Instalações 

artísticas, exibindo imagens das principais obras que conheceram e exploraram até então. Ao 

final, é proposto aos alunos que inventem em criem mais Instalações com diferentes temas e 

abordagens, inspirando-se nas obras apresentadas. 

O fazer artístico envolvido nas propostas de criação sobre Instalações artísticas é 

explorado de forma a valorizar a expressão livre das crianças diante de uma manifestação 

artística abordada de forma simples e lúdica. Neste sentido, a imaginação da criança que se 

propõe a trabalhar com Instalações pode ser representada por meio da exploração do espaço 

onde se encontra, dos materiais que a cercam e da interação que a obra pode estabelecer com 

a própria criadora ou com as pessoas que estão ao seu redor. Entendendo que a prática de criar 

Instalações faz parte do universo infantil quando a criança brinca de transformar objetos e 
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ambientes, é possível oportunizar momentos prazerosos de aprendizagem em artes visuais, 

não necessariamente introduzindo temas e abordagens para as crianças, mas oferecendo o 

poder de escolha e criação de novos conteúdos e temas a serem explorados por meio da 

produção e fazer artísticos inusitados e atrelados ao processo de brincar valorizado e 

significativamente presente no cotidiano da criança. 

Os próximos dois episódios responsáveis pela veiculação do quadro “Arte como 

experiência” dialogam com o tema abordado pelo Programa ao longo das duas semanas que 

se seguem, “Mulheres”, caracterizado por explorar histórias de figuras femininas importantes 

para cada área de conhecimento trabalhada ao longo dos capítulos. Através da exploração do 

tema “Mulheres nas artes visuais”, a professora Ângela convida os alunos a relembrarem com 

ela todas as artistas que trabalham com artes visuais que conheceram ao longo dos encontros 

do Programa. São elas: Tomie Ohtake; Nina Pandolfo; Néle Azevedo; Camille Claudel; 

Chiharu Shiota;  Yayoi Kusama; Yacunã Tuxá; Nathallya Faria; Bárbara Medina; Yayá 

Ferreira; e Caluz. Representando todas elas e homenageando cada artista, suas contribuições 

para o universo da Arte e suas histórias e carreiras, Caluz é convidada para contar um pouco 

sobre sua história na Arte. 

Caluz, artista visual e grafiteira, grava um vídeo contando sua história, enfatizando 

que seu trabalho procura realçar a beleza e força de mulheres de verdade em suas 

diversidades, pois são pessoas que a inspiram. Então, ela apresenta uma de suas obras, um 

grafite, explorando seu significado e sua inspiração. Ao final, Caluz mostra sua profissão por 

meio de um vídeo que a representa criando o seu grafite em um muro, explorando seus traços 

e seus desenhos. Assim sendo, a partir dos desenhos e obras de Caluz, a proposta do episódio 

convida os alunos a pensarem em uma mulher importante e real que faça parte de suas vidas 

ou rotinas. Com isso, a sugestão concentra-se na criação de uma obra artística que 

homenageie essa mulher, representando-a de alguma forma, utilizando os materiais que 

encontrarem em suas casas, podendo criar pinturas, desenhos, instalações, ou outras 

manifestações artísticas.  

Em diálogo com o tema trabalhado neste episódio e a proposta abordada pela 

professora, o próximo capítulo do Programa, que exibe o quadro em Arte, procura explorar o 

jogo teatral por meio da representação de mulheres no teatro. Para isso, a professora Ângela 

introduz o tema mencionando o fato de existirem diversas maneiras de fazer teatro, com 

sombras, bonecos e também com pessoas, que contam histórias por meio da interpretação de 

personagens. Ela também conta aos alunos que o teatro pode acontecer em diversos lugares, 
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como na escola, no palco, na praça, nas ruas e que para que ele seja apresentado é preciso, 

apenas, de atores, atrizes e a plateia.  

Ao introduzir a temática das mulheres no teatro, o episódio brevemente menciona a 

luta delas por seus direitos e seus espaços para que pudessem conquistar seu lugar nas 

apresentações de teatro. Neste contexto, a professora traz a história de uma atriz que precisou 

superar muitos preconceitos em sua trajetória profissional, pois era uma mulher negra 

tentando alcançar seus objetivos em uma época onde mulheres, principalmente negras, não 

tinham seu espaço e sua presença valorizados em diversos setores da sociedade. A história de 

Ruth de Souza é contada pela professora, enfatizando sua importância para conquistas 

importantes no âmbito do teatro, cinema e televisão.  

Ainda neste contexto, a professora explica aos alunos que o teatro pode influenciar 

muitas pessoas e pode se caracterizar como uma forma de comunicação, contação de história, 

expressão de sentimentos e emoções, defesa de ideias e instrumento de luta social. A partir de 

então, são retomadas algumas atividades realizadas e propostas pelo Programa que 

apresentavam o teatro como pilar de construção e embasamento, dando espaço para a 

proposta do dia, envolvendo o jogo teatral com o uso de fotografias. Para isso, a sugestão da 

proposta convida os alunos a produzirem uma imagem com o seu próprio corpo, em uma 

dinâmica estática, como em uma fotografia, escolhendo uma das mulheres apresentadas e 

enaltecidas pelo Programa. Através das fotografias criadas pelo aluno, ele deve contar a 

história desta mulher, selecionando três momentos importantes de sua trajetória e 

representando-o por meio de uma fotografia.  

As duas últimas propostas de atividades do Programa Saberes em Casa no contexto do 

ensino de Arte trazem importantes colaborações para a valorização e conhecimento de 

histórias de mulheres que fizeram e ainda fazem a diferença na luta contra preconceitos e a 

favor de seus direitos de atuação no âmbito da Arte em suas diversas linguagens. O contato 

com a cultura que rodeia as crianças impressa importante contribuição para a sua formação 

social e cultural, veiculando oportunidades de reconhecimento e valorização de movimentos 

sociais e culturais em suas diversas expressões e propósitos, auxiliando o processo de 

desenvolvimento crítico do ser humano que está se formando para atuação na sociedade onde 

está inserido.  

 

Nossa história é tramada nos tempos e espaços marcados pelas experiências 

compartilhadas com nosso grupo de convívio, inclusive familiar, assim como pelas 

referências culturais mais amplas. Pelas características de um tempo histórico, vamos 

elaborando sentidos e significados sobre o mundo, apropriando-nos de modos de ser, 

pensar e sentir. Assim, constituímos um repertório, um “[...] arquivo dinâmico de 
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experiências reais e simbólicas”, acervo pessoal de valores, concepções e sentimentos 

que de certa forma orientam a atribuição de significados e sentidos ao vivido 

(MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 21 apud OSTETTO, 2010). 

(OSTETTO, 2010, p. 30) 

 

 A iniciativa de introduzir o universo de teatro no Programa em meio ao contexto de 

isolamento social e impossibilidade de práticas pedagógicas em ambientes escolares e 

culturais confere às propostas dos episódios uma preocupação com a aproximação dessas 

crianças às manifestações culturais encontradas em contextos de convívio social e interações 

interpessoais, o que atende às necessidades de crianças pequenas diante de suas 

especificidades. Porém, o recurso se revela limitado ao reconhecer que uma das principais 

habilidades a serem desenvolvidas com crianças atendidas pela Educação Infantil é o convívio 

social e a interação com o outro.  

Apesar das limitações encontradas pelo momento em que o Programa foi criado, as 

propostas levam em consideração os recursos e possibilidades a serem explorados pelas 

crianças em ambiente domiciliar, contando com o auxílio de pais, responsáveis e familiares 

que frequentam suas residências para proporcionar as interações e trocas interpessoais 

requeridas neste processo. Além disso, os recursos visuais apresentados pelos episódios são 

de grande valia quando consideradas as formas de comunicação e linguagens infantis 

presentes no universo das crianças.  

Finalizando o trabalho realizado ao longo do ano pelas propostas do quadro “Arte 

como experiência”, o último episódio apresenta uma retrospectiva das diversas atividades e 

conteúdos abordados pela professora Ângela e criados pelos alunos em meio ao ensino de 

Arte. Assim sendo, são elencadas as principais propostas e exploradas as atividades que os 

alunos tiveram a oportunidade de realizar a partir da narração da professora, o que revela o 

cuidado em revisitar as produções dos alunos de forma a valorizá-las como obras de arte e 

reconhecê-los como artistas, investigadores, criadores e inventores que são.  

 

Apresentar desafios para os quais não se espera uma única resposta é algo distinto de 

oferecer uma atividade “para fazer assim”, para chegar naquilo que o professor 

determinou que seria o produto final. Implica em considerar especificidades de um 

campo de conhecimento que não se define pela norma, pois não há regras fixas no 

modo de produção da arte, suas linguagens são territórios sem fronteiras. Pesquisar, 

mergulhar no desconhecido para testar novos materiais e formas, experimentar 

diferentes elementos ainda não apropriados, integram o fazer artístico. (OSTETTO, 

2010, p. 29) 

 

 A partir desta contribuição de Ostetto (2010) é possível identificar no Programa a ideia 

de proporcionar às crianças um ambiente e um contexto desafiador de produção artística, 
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colocando-os em contato com sua própria criação e imaginação, respeitando suas linguagens e 

expressões, orientando seus trabalhos para a descoberta do novo e do desconhecido. A 

abordagem das diversas manifestações artísticas encontradas nos episódios revela o 

alinhamento de ideias entre a expressão livre do fazer artístico da criança e a apresentação 

cultural e social de formas de fazer arte, evidenciando a natureza criadora e inventiva da 

criança como parte de sua essência. 

 É importante destacar que as atividades propostas podem ser realizadas com crianças 

pequenas e alunos atendidos pela Educação Infantil, através de adaptações e mediações 

necessárias, pois suas contribuições para a formação deste público são importantes e se 

adequam aos princípios e campos de experiências trabalhados nesta etapa da Educação 

Básica. O diálogo entre as propostas curriculares em Educação Infantil e as atividades 

conduzidas pelo Programa acontece de maneira a proporcionar às crianças momentos de 

diversão, conhecimento, brincadeiras e trabalho em arte através da abordagem do elemento 

lúdico e da exploração do fazer artístico, diretamente relacionado ao uso da imaginação e 

criatividade encontrados no cotidiano da criança. 

 Além disso, o Programa oferece outros quadros de experiência, contando com 

atividades de contação de histórias, exploração dessas narrativas através de brincadeiras, 

poesias, contato com outras linguagens e comunicações, música, dança, teatro, dentre diversos 

outros recursos lúdicos que envolvem o universo infantil de forma a explorar as principais 

habilidades e necessidades dessas crianças. Neste sentido, o Programa, como um todo, dialoga 

com a perspectiva de Ostetto (2010), que afirma: “No âmbito da Educação Infantil, falamos 

em ampliação dos repertórios vivenciais e culturais das crianças como um dos objetivos a 

serem conquistados, assim como na necessidade de um trabalho que considere as múltiplas 

linguagens da infância.” [grifos da autora] (OSTETTO, 2010, p. 30). 

 Portanto, apesar das limitações encontradas pelo Programa para a realização de suas 

propostas e atividades, o trabalho realizado pela equipe pedagógica da rede municipal de 

Educação de Guarulhos oferece ambientes e oportunidades de exploração cultural em Arte, 

principalmente em artes visuais, considerando a ludicidade presente neste universo e as 

especificidades de seus alunos diante do contexto remoto de acompanhamento de seus 

episódios. É importante ressaltar que este trabalho continua sendo aprimorado e executado 

pela Secretaria de Educação de Guarulhos ao longo do ano de 2021, encontrando outras 

possibilidades e abordagens diante dos conteúdos e propostas elaboradas pelo QSN (2019) e 

pela equipe pedagógica responsável, para que os alunos da rede municipal se sintam 
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amparados diante da ainda presente limitação de atividades presenciais em ambientes 

escolares. 

 Por fim, em texto criado e redigido pela professora Ângela para esta pesquisa, é 

ressaltada a continuidade deste trabalho, considerando, em sua totalidade, a abordagem 

poética de alcance artístico importante e veiculação de oportunidades de criação e exploração 

da imaginação diante das propostas: 

 

Julho de 2021: Ao longo desse período fui percorrendo alguns caminhos, 

estabelecendo parcerias, conversando, pesquisando e experimentando com algumas 

dificuldades, questionamentos e muitos desafios. O programa foi reformulado e se 

tornou política pública! Com tanto movimento, procuro não me perder da tal da 

poesia a que tanto me refiro, lembrando a eles, a elas e a mim, o que diz o poeta 

Manoel de Barros, que ao inventar, ou seja, ao criar, nós aumentamos o mundo. 

Olhar, conhecer, reconhecer, sentir, transformar, refletir, questionar, contar e ouvir 

histórias, seja encontrando desenhos em nuvens, seja criando com seu corpo 

fragmentos de cenas com a substância espaço (objetos imaginários), seja lendo uma 

obra e deixando-a reverberar em si ou criando uma personagem para que ela tenha 

voz. As linguagens artísticas estão à nossa disposição, sempre. 

As reflexões não cessam por aqui e nem o(s) processo(s)! (Ângela Dezoti Consiglio, 

2021) 

  

 Dessa forma, é possível entender que o processo de criação do quadro “Arte como 

experiência” passou por importantes descobertas e reflexões para que este se tornasse veículo 

de experiências em Arte de forma significativa, utilizando-se de suas diversas linguagens e 

abordagens temáticas, através do uso e exploração de materiais e espaços diversos. A 

contribuição e continuidade deste trabalho ao longo do ano de 2021 são de extrema 

importância para que se mantenha vivo o interesse e o contato com a Arte e todas as 

manifestações que pertencem a este universo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O reconhecimento da Educação Infantil como etapa inicial da Educação Básica, em 

1996, com as diversas contribuições e ampliação de direitos às crianças e famílias atendidas 

por ela reiteradas pela LDB, encontra possibilidades e desafios de aprimoramento de suas 

práticas pedagógicas diante das principais necessidades e particularidades que este público 

traz consigo. Desta forma, a pesquisa e aprofundamento sobre a forma como essas crianças 

pequenas e bebês desenvolvem suas habilidades cognitivas e participam do processo de 

ensino e aprendizagem de forma a torná-lo significativo e proveitoso tiveram maior espaço de 

discussão e introdução em meio a propostas pedagógicas e curriculares para esta etapa da 

educação. 

 Assim sendo, o currículo elaborado no contexto da Educação Infantil deve levar em 

consideração as linguagens e formas de comunicação que esse público estabelece com o outro 

e com o mundo, concentrando-se em uma das metodologias mais presentes em seu cotidiano e 

universo infantil, a abordagem lúdica como recurso metodológico de propostas pedagógicas. 

Além disso, a BNCC (2018) estipula cinco campos de experiências que envolvem os 

principais aspectos relacionados às aprendizagens essenciais para alunos de Educação Infantil, 

sendo eles: “O eu, o outro e o nós”; “Corpo, gesto e movimentos”; “Traços, sons, cores e 

formas”; “Escuta, fala, pensamento e imaginação”; e “Espaços, tempos, quantidades, relações 

e transformações”.  

 Com isso, a presença da cultura lúdica, em diálogo com os eixos de experiências 

encontrados em documentos curriculares oficiais para a Educação Infantil, em propostas 

pedagógicas específicas para este público se torna essencial para oportunizar aprendizagens 

significativas para a criança no âmbito da promoção de autonomia, interação sócio-cultural, 

desenvolvimento de sua subjetividade, acesso a seus processos imaginativos e criativos e 

exploração de seu senso crítico e estético diante do mundo exterior que a cerca. Neste 

contexto, a exploração de brincadeiras e jogos se torna uma estratégia importante de trabalho 

pedagógico em Educação Infantil. 

 

A incorporação de brincadeiras, jogos e brinquedos na prática pedagógica, podem 

desenvolver diferentes atividades que contribuem para inúmeras aprendizagens e para 

a ampliação da rede de significados construtivos tanto para crianças como para os 

jovens. O lúdico pode ser utilizado como uma estratégia de ensino e aprendizagem. 

(SALOMÃO et al., 2007, p. 6).  
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 Diante deste contexto, práticas pedagógicas em meio ao ensino de Arte em Educação 

Infantil também devem considerar o lúdico como forte aliado para o trabalho de 

desenvolvimento da autonomia da criança, contato com manifestações artísticas e culturais, 

manipulação de materiais diversos, descoberta de novos caminhos em meio à cultura onde a 

mesma está inserida e exploração da imaginação e criatividade por meio de produções 

artísticas individuais ou coletivas. Além disso, através das artes visuais, o ensino de Arte pode 

alcançar momentos de acesso à ludicidade enquanto estimula o fazer artístico da criança 

diante da expressão de seus sentimentos e formas de comunicação próprias a este público. 

 Além disso, a metodologia lúdica no ensino de Arte também estabelece relações 

diretas com os eixos de experiência tão valorizados para o processo de aprendizagem em 

Educação Infantil, uma vez que encontra espaços significativos de trabalho em cada um dos 

campos referenciados pelo currículo desta etapa da educação. Desta forma, a exploração do 

corpo em movimento por meio de manifestações culturais específicas, o contato com outras 

crianças e adultos, o desenvolvimento de atividades em artes visuais, com o uso de materiais, 

traços e cores, dentre diversas outras possibilidades dentro do grande campo das experiências 

em geral se mostram importantes veículos de propostas lúdicas através do ensino de Arte e 

suas manifestações. 

 Assim, as propostas pedagógicas apresentadas pelo Programa Saberes em Casa, 

desenvolvido pela Secretaria de Educação de Guarulhos, oferecem, através do quadro “Arte 

como experiência”, uma perspectiva lúdica em relação ao ensino de Arte, incluindo dança, 

música e artes visuais, mesmo em contexto remoto de realização das atividades. O Programa 

consegue unir a exploração cultural e o desenvolvimento de propostas em Arte de forma a 

evidenciar a livre expressão das crianças e colocar em prática exercícios de contato com a 

imaginação e exploração da criatividade do aluno por meio da sugestão de criação de obras e 

manifestações artísticas diversas, valorizando e evidenciando o fazer artístico da criança de 

acordo com o seu conhecimento de mundo e ponto de vista individual diante de determinado 

tema ou assunto abordado pelo episódio. 

 A ilustração da abordagem lúdica no ensino de Arte é apresentada por meio de 

propostas como criação de esculturas de papel; produção de desenhos animados e exploração 

de traços, formas e cores; criação de instalações com materiais diversos e temas importantes 

para discussão em sociedade; invenção de danças, movimentos e imagens utilizando o corpo e 

a substância espaço; uso de materiais diversos para a criação e contação de histórias, dentre 

diversos outros recursos e sugestões que colocam em prática a criatividade e a imaginação da 

criança, proporcionando momentos de brincadeiras e comunicação de ideias, pontos de vista e 
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visão de mundo deste público. Neste sentido, o documento “Orientações às famílias dos 

educandos da Rede Municipal de Educação de Guarulhos” (GUARULHOS, 2020) enfatiza: 

 

Cabe destacar que existe uma diferença entre aprendizagem e “fazer lição”. “Fazer 

lição” situa-se no campo mecânico, o que não necessariamente produz conhecimento. 

A construção do conhecimento se dá pela ação sobre o objeto de estudo e o 

pensamento. Desta forma, estamos enfatizando que aprendemos de muitas maneiras: 

brincando, criando, pesquisando. (GUARULHOS, 2020, p. 6) 
 

 Em conjunto com as propostas, os alunos também são convidados a conhecer 

diferentes manifestações artísticas e culturais, entrando em contato com o universo da dança, 

do teatro e das artes visuais, como obras organizadas em Instalações, esculturas realizadas por 

meio de materiais diversos e outras obras de importante impacto social e cultural. Além disso, 

a valorização de artistas mulheres e sua relevância para a história da Arte e conquistas de 

direitos na sociedade e cultura como um todo também são muito exploradas e evidenciadas 

pelos conteúdos abordados no Programa.  

 Ademais, os episódios também procuram alinhar suas atividades às propostas 

curriculares veiculadas pelo Quadro de Saberes Necessários (2019), que conversa, 

diretamente, com os campos e eixos de experiências priorizados pela BNCC (2018). Dessa 

forma, o reconhecimento da importância do ensino de Arte para o desenvolvimento de um 

currículo pautado na abordagem e metodologia lúdica é palpável em relação às propostas do 

Programa, uma vez que valorizam a aprendizagem do educando por meio de brincadeiras e 

momentos de expressão livre, levando em consideração, mesmo que indiretamente, o 

conjunto de aprendizagens elencados pelos principais veículos curriculares de Educação. 

 É importante retomar e reiterar o fato da inviabilidade e impossibilidade de 

substituição de atividades presenciais por propostas de ensino remoto em Educação, 

principalmente em Educação Infantil assim como é explicado no primeiro episódio. Porém, o 

trabalho realizado pelo Programa revela possibilidades de adaptações de propostas 

curriculares para o contexto de isolamento social vivenciado pela Educação nacional, 

decorrente da situação de alerta em saúde pública, ocasionada pela rápida disseminação de um 

vírus nocivo aos seres humanos. Além disso, a participação e comprometimento de alunos e 

família se faz essencial para que as atividades sejam realizadas de maneira a transformarem 

momentos de brincadeiras e expressão livre em aprendizagens significativas. 

 Em relação ao trabalho com Educação Infantil, o Programa também conta com outros 

quadros de desenvolvimento de habilidades cognitivas, utilizando o lúdico como pilar de sua 

construção. São caracterizados pela contação de histórias com diversas abordagens, 



126 

 

exploração de diversos recursos literários e exibição de desenhos animados, que contam 

pequenas histórias acerca da temática desenvolvida no episódio. 

 Portanto, pensar e elaborar propostas curriculares em meio ao ensino de Arte em 

Educação Infantil, considerando as artes visuais como manifestação de extrema importância 

para esta etapa da Educação, requer o cuidado em considerar o universo infantil como 

principal recurso de exploração das atividades. Neste sentido, a comunicação e expressão da 

criança, pautadas no lúdico, encontram possibilidades diversas no âmbito das brincadeiras, 

jogos e fazer artístico, proporcionando ao ensino de Arte a valorização do ser criativo 

existente na criança e sua percepção estética em meio ao universo cultural que a cerca. Em 

consonância, a ampliação de repertório, por meio da exploração sociocultural da criança, pode 

caminhar para o verdadeiro desenvolvimento de sua imaginação e possibilidade de prática de 

sua criatividade, que a auxilia em sua comunicação e expressão individual. 
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