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RESUMO 

 

O desenvolvimento da identidade na arte-educação é uma temática fundamental para a 

formação das infâncias. Nesta pesquisa, sobre o conceito de identidade com ênfase na cultura, 

autores como Santos (2006) e Cohn (2009) auxiliaram na compreensão da arte enquanto 

objeto de conhecimento que deflagra identidades e culturas, além de autores da arte, 

educação, sociologia e psicanálise. Os fazeres artísticos da pesquisadora durante a infância no 

espaço natural são relatados enquanto memórias significativas que podem ativar a 

ancestralidade, a observação e o saber-fazer. A pesquisa privilegia as culturas infantis, como 

objeto de estudo, reativadas pelas ações artísticas planejadas. 

 

Palavras-chave: Culturas infantis, Arte, Identidade, Ancestralidade. 
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ABSTRACT 

 

The development of identity in art education is a fundamental theme for the formation of 

children. In this research, on the concept of identity with an emphasis on culture, authors such 

as Santos (2006) and Cohn (2009) helped in the understanding of art as an object of 

knowledge that triggers identities and cultures, in addition to authors of art, education, 

sociology and psychoanalysis . The researcher's artistic achievements during childhood in the 

natural space are reported as significant memories that can activate ancestry, observation and 

know-how. The research privileges children's cultures, as an object of study, reactivated by 

the planned artistic actions. 

 

Keywords: Children's cultures, Art, Identity, Ancestrality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa de conclusão de curso surge de duas experiências ao longo da minha 

formação: a primeira com a unidade curricular – UC – Fundamentos Teórico-práticos do 

Ensino da Arte – Artes Visuais1 com o propósito de fazeres e reflexões artísticas na educação 

formal e não-formal, a UC Estudos dos Fundamentos das Artes na Educação Infantil2 com 

um olhar sobre as culturas infantis e memórias de nossas infâncias e a UC História Social da 

Infância3 . A segunda com experiência indireta enquanto exercia a função de estagiária na 

educação fundamental I, descrevo a seguir. 

Explicando de forma breve, acompanhava o período de adaptação na educação infantil 

quando uma criança imigrante boliviana enfrentou dificuldades para se adaptar. Era seu 

primeiro contato com a escola. A primeira abordagem feita pela escola, foi tentar acalmá-la, 

porém não compreendia nosso idioma, visto que, a língua portuguesa não era falada pela 

criança. Na segunda abordagem, a coordenadora da escola tentou se comunicar através da 

língua espanhola, sem sucesso, a criança estava bastante assustada. Na terceira abordagem, foi 

apresentada à criança o brincar, desenhar, pintar, neste momento através das artes e múltiplas 

linguagens a criança se reconheceu em um ambiente mais familiar.  

A arte como comunicação universal, não-verbal, aproximou esta criança vinda de 

outro país às demais crianças, iniciando naquele momento a socialização com seus colegas e 

demais funcionários.  

Desta feita, surge a pergunta dessa pesquisa: como a arte é construtora das culturas 

infantis? Quais caminhos trilha para deflagrar processos identitários em uma criança que não 

se reconhece na nova terra e está apartada de sua comunidade primeira?  

A abordagem metodológica da presente pesquisa é de caráter qualitativo, pois a 

pesquisa visa explorar, por meio de artigos científicos e livros, o desenvolvimento da 

identidade na arte-educação.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), são cinco características que definem a pesquisa 

qualitativa,  

 
1 Ministrada pela Profa. Dra. Betania Libanio Dantas de Araujo 
2 Ministrada pelas profas. Dras. Érica Aparecida Garrutti de Lourenço, Daniela Finco e Betania Libanio Dantas de 
Araujo 
3 Ministrada pelo Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas. 
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1) a fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal. 2) a investigação qualitativa é descritiva. 3) os 

investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. 4) os investigadores qualitativos 

tende-se a analisar os seus dados de forma indutiva.5) o significado é de 

importância vital na abordagem qualitativa. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p.47) 

 

A tipologia da pesquisa é bibliográfica, visto que foram levantados materiais 

bibliográficos com base no tema de desenvolvimento da identidade na infância.  

Segundo Gil (2002) as pesquisas de cunho bibliográfico são realizadas a partir de 

materiais já existentes, principalmente de livros e artigos publicados. 

Posto isto, a pesquisa tem como questão centralizadora investigar a criança em 

formação nas artes e múltiplas linguagens, através de autores como Santos (2006), Medeiro 

(2002), dentre outros. O objetivo principal é compreender o conceito de identidade na 

primeira infância na educação. Como também, reiterar a importância da arte na formação na 

primeira infância. 

No capítulo 1 foi levantado a bibliografia de autores da sociologia, psicanálise e 

educação para compreendermos os conceitos de cultura, identidade e infância, visto que, 

entender tais conceitos implica compreender como são formadas as culturas infantis. Sendo  

importantíssima para as formações identitárias de todo o ser humano, “(...) a cultura é o 

legado comum em toda humanidade”(SANTOS, 2006, p.85). 

A partir das conceituações, no capítulo 2, de maneira poética, a autora expõe 

experiências que contribuíram para sua própria formação identitária e cultural. Através de 

memórias vivenciadas, descreve aquilo que a marcou: a arte. Visto que a arte é uma 

linguagem universal, a autora conta sua experiência com arte na região em que nasceu e a 

experiência que obteve, quando se deslocou de sua cidade natal.  

Ao rever memórias, automaticamente nos transportamos ao passado, por mais distante 

que seja em tempo e espaço. As memórias de vivências com a arte, brevemente descritas, 

acompanham desde a sua infância. 

No capítulo 3 será destacado a contribuição da arte na infância, e por consequente as 

culturas infantis. Gobbi (2015), uma das autoras deste capítulo, destaca a importância de 

falarmos de artes na educação infantil: “As crianças são construtoras de culturas infantis, 
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capazes, inventivas e não seres que devem permanecer em estado de esperar de um momento 

privilegiado quando crescerem, tornando-se adultos” (GOBBI, 2015, p.8). 

As crianças são repletas de imaginação, são criativas, para expressam-se pelas artes, e 

assim são transformadas, trilhando seu próprio caminho na formação identitária. Nós adultos, 

devemos reconhecer que as crianças são produtoras de culturas, em seu modo de ser e estar no 

mundo. E a partir dessas percepções criar oportunidades e espaço para que elas possam 

reconhecer-se em suas produções. 
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CAPÍTULO 1 

CULTURA 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Integrantes da Companhia de Santos Reis de Vila Formosa - Grupo de Folia de Reis 

caminham por rua de Sorocaba                

Fonte: Crédito da foto: Emídio Marques (4/1/2020). Jornal Cruzeiro do Sul 

 

 



16 

 

Capítulo 1 - Cultura 

 

O presente trabalho é um estudo inicial sobre cultura para nos aprofundarmos nas 

culturas infantis. Neste capítulo será conceituado o termo enquanto criação simbólica de um 

povo, sendo particular em cada sociedade, consonante em sua dimensão regional e mundial.  

Neste capítulo, Cuche, Medeiro, Santos, Hall e Lajolo são autores que auxiliam no 

entendimento dos mecanismos de constituição da cultura que, resultante das experiências 

locais, reelaboram as criações constituídas pela humanidade.  

Mas, o que significa cultura? Segundo o dicionário da língua portuguesa (FERREIRA, 

2000, p.197) significa modo de cultivar, complexo padrão de comportamento, crenças, 

instituições, manifestações simbólicas e conhecimentos adquiridos.   

A cultura é determinada pelos saberes e fazeres de um povo, seja pela roupa, alimento, 

crença, entretenimento. Mas, e quando há o deslocamento de um determinado indivíduo para 

outra região? O indivíduo permanece com a sua cultura? Ela se modifica? São perguntas 

refletidas no decorrer do trabalho. Em diversas áreas do conhecimento (psicologia, ciências 

sociais, antropologia, etc.) estudiosos buscam compreender o termo cultura.  

Santos (2006, p.85) destaca que, “cultura é o legado comum de toda humanidade”. 

Podemos dizer que a cultura está presente em todas as sociedades, em diferentes grupos, para 

compreender o que somos e compreender de onde viemos, precisamos conhecer as nossas 

origens. 

Espalhadas pelo mundo, Cuche (1999, p.143) aponta que “as culturas nascem de 

relações sociais”. E nessas relações sociais, nascem as hierarquias das culturas, nomeadas 

como cultura dominante e dominada, proveniente da burguesia e proletariado. 

Presente na vida de todo ser humano que vive em uma sociedade, a cultura é 

construída também pela criança antes mesmo de sua formação identitária. Cuche pontua que, 

“(...) a cultura pode existir sem consciência de identidade (...) A cultura depende em grande 

parte de processos inconscientes”(CUCHE, 1999, p.176). Antes mesmo do nascimento da 

criança, já está inserida em um contexto cultural. Um conceito importantíssimo para a 

construção da identidade. 
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De uma maneira geral Freire, em seus escritos, explica que antes de formar uma 

identidade, o sujeito traz sua leitura de mundo. Destaca, “sua explicação do mundo de que faz 

parte a compreensão de sua própria presença no mundo” (FREIRE,2004, p.32) ou seja, toda a 

humanidade tem uma leitura de mundo (cultura) que o define, mas vale ressaltar que a cultura 

é um processo em constante mudança. A humanidade vem se modificando desde seus 

primórdios e continuará em processo de criar, recriar, reinventar a todo tempo.  

Santos (2006, p.47) destaca que “nada do que é cultural pode ser estanque, porque a 

cultura faz parte de uma realidade onde a mudança é um aspecto fundamental”.  

 

1.1 Identidade 

Para compreender o conceito de identidade reconhecemos marcas singulares como 

“qualidade de idêntico como caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa como nome, 

idade, estado, profissão, sexo, ...” (FERREIRA, 2000, p.371).   

Diante da necessidade de estudar o termo identidade, pesquisadores se reuniram para 

discuti-lo, Medeiro (2002) destaca que  

Em 1979 foi realizado em Toulouse em seminário internacional, no qual 

vários pensadores de diversas regiões do mundo e diversas áreas de 

conhecimento – psicólogos, sociólogos, cientistas políticos, linguista, 

antropólogos – buscavam refletir não só sobre as dificuldades do conceito, 

mas sobre as implicações ideológicas e intelectuais, individuais e coletivas a 

que o conceito se refere. (MEDEIRO, 2002, p.80) 

Dentre estas áreas, duas, buscam compreender o conceito e faremos uma rápida 

referência: a Sociologia e a Psicologia.  

A identidade é inerente ao ser incluído no mundo simbólico, tornando-se um sujeito 

pensante e ativo na sociedade. O desenvolvimento da identidade envolve não só o indivíduo 

em questão, mas todos aqueles que o cercam, sejam eles diretamente (família, amigos) ou 

indiretamente (líderes regentes) relacionados; é um processo social envolvendo o contexto 

histórico, econômico, cultural e social. 
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Berger (2001, p.112) aponta que sob o ponto de vista sociológico, a identidade é 

concedida, amparada e modificada socialmente, não é inata ao indivíduo e sofre mudanças do 

meio social.  

Sobre o ser social, Medeiro (2002) destaca a necessidade de compreender as culturas 

em suas semelhanças e diferenças,  

[...] os estudos expressavam a necessidade de se compreender a identidade 

social dos indivíduos, e o esforço da sociologia em captar a construção deste 

processo dentro da confrontação entre culturas e grupos, na busca do 

idêntico e da alteridade, da similitude e da diferença. O conceito de 

identidade é, pois, o resultado de um esforço da sociologia em procurar 

compreender as semelhanças e as diferenças entre os indivíduos. 

(MEDEIRO, 2002, p.80) 

Cada vez fica mais claro a relação de ambos os conceitos (identidade e cultura) como 

fenômenos integrados. A identidade é influenciada pelo meio social, que não é nada menos, 

que as culturas de um determinado grupo social, porém é totalmente recriada pelo indivíduo 

que seleciona traços que o interessam em sua recriação. 

Medeiro (2002, p. 85) apresenta três pontos importantes de análise sobre a identidade, 

neste trabalho serão destacados dois. O primeiro é que,  

...a identidade é qualquer coisa de simbólico que vem de fora da consciência 

dos indivíduos. É uma representação simbólica da pessoa que é elaborada 

por um grupo social, que pode ser a família, a escola, a sociedade, o grupo 

de pertencimento, etc. 

 

A identidade estaria fora da consciência e a sua representação é simbolicamente 

estabelecida pelo grupo.  

O segundo ponto que a autora destaca é que a representação necessita do “processo de 

interiorização da classificação simbólica que veio de fora. Portanto é necessário que haja 

identificação do sujeito com os valores com os quais se vai identificar” (MEDEIRO, 2002, 

p.85). Logo, só há representação se o sujeito se identifica com os valores do grupo. 
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1.2 Formação identitária 

Na psicanálise, Freud descreve que não há uma definição do conceito de identidade, 

mas o autor conceitua a identificação sendo o termo que aproxima o indivíduo do outro, no 

período de formação da criança desde o ambiente familiar até a escola, a criança imita, 

assimila o outro; sendo esse outro, uma pessoa que a criança admira.  

Quando a criança sai do Complexo de Édipo, momento que idealiza a figura dos pais, 

e em face do desenvolvimento do Super-Eu, Freud (1933) propõe que a criança “acolhe 

também as influências das pessoas que tomaram o lugar dos pais, ou seja, de educadores, 

mestres, modelos ideais”(FREUD, 1933, p.146).  

A partir do conceito de identificação em Freud, a autora Sonia Grubits pontua que tal 

termo, “É uma base essencial da formação da personalidade, através da qual a criança 

assimila, apropria-se dos aspectos ou das qualidades do objeto, rejeitando aquelas que não 

quer conservar em si” (GRUBITS, 1996, p.68).  

 

A criança tem a necessidade de se identificar com o outro para sua própria formação, 

seja esse outro um familiar, educador ou até mesmo um de seus pares. 

 

Vale destacar que a identificação (termo que é tratado dentro da psicanálise para falar 

de identidade) é um processo, ou seja, é algo do sujeito que está em constante mudança; 

segundo Hall (2000b, p.106, apud Salvagni; Stefani, 2011, p.26) , a identificação “é uma 

construção, como um processo nunca completado – como algo sempre em processo”.  

Assim é percebido tal processo durante a formação de identificação da criança na 

educação infantil. Desde a primeira infância a criança vai assimilando processos de 

identificação e ao longo da vida vai construindo o seu universo simbólico, com novas ideias e 

fazeres. 
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1.3 Ancestralidade 

O termo ancestralidade é relativo a antecessores, antepassados. Este termo está 

presente nas relações sociais de toda a humanidade. Compreender a identidade de um 

determinado sujeito requer olhar para a própria ancestralidade. Tal conceito, busca entender 

os processos anteriores de formação de uma determinada comunidade ou família.  

Segundo Santos (2018, p. 231) a ancestralidade pode ser entendida como alteridade e 

de acordo com Ferreira (2000, p. 14) “Caráter ou qualidade do que é outro”, mas além, uma 

questão de trans-alteridade, sendo o encontro das diferenças e singularidades de cada 

indivíduo.   

Santos (2018, p.233) pontua que a ancestralidade necessita sempre de memória e de 

história; a história exige uma identidade no diálogo na diversidade e na diferença. São as 

origens e raízes em identificação com seus antepassados.  

Uma determinada sociedade é formada por pessoas que carregam consigo seu passado, 

ou seja, sua ancestralidade, essa sociedade está em constante mudança pois as gerações 

recriam hábitos apontando mudanças; a construção e desconstrução dos processos culturais 

mantém parte de suas origens.  

Santos (2018) destaca o direito do uso de terras em uma determinada sociedade como 

um vínculo ancestral e cultural, 

[...] o uso da terra e das relações entre as pessoas, os costumes e a tradição 

irão apresentar um modo peculiar, traçando na memória e na história de 

como aquela comunidade vai responder para si mesma e para, no caso do 

Brasil, ao poder constituído do Estado. Este é um grandioso exemplo da 

afirmação ético-social dos valores e princípios da ancestralidade civilizatória 

dos povos africanos e indígenas no Brasil” (SANTOS, 2018, p.245). 

 

Portanto, a ancestralidade está presente nas sociedades, no sentido de ser uma 

sustentação para formação interior (identidade) de cada sujeito, e por mais que 

desconheçamos parte de nossa ancestralidade ela coabita em nosso cotidiano. 
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1.4 Infância 

 

  A infância é estudada por diversas áreas do conhecimento, Lajolo (2016) acrescenta 

outro termo que tem a mesma conceituação de infância, “As palavras infante, infância e 

demais cognatos, em sua origem latina e nas línguas daí derivadas, rubrem um campo 

semântico estreitamente ligado à ideia de ausência de fala”. (LAJOLO, 2016, p.324) 

  A ideia da autora remete a diferentes períodos históricos cujo termo infância vem se 

modificando, como certos registros antigos “quando comparados a outros contemporâneos, 

ensinam que infantes e infância foram diretamente concebidos e, consequentemente, tratados 

de maneira diferente em distintos momentos e lugares da história humana” (idem, p.325) 

  Dentre todas essas variações temporais do conceito de infância Lajolo (idem, p. 331) 

observa que, 

A fragilidade da infância foi e continua sendo artifício retórico poderoso em 

nossa cultura. Com a lágrima que arranca dos olhos do leitor, o 

sentimentalismo que a imagem da infância, particularmente da infância 

desvalida, provoca, costuma patrocinar a adesão de corações, sensíveis a 

ideias e causas variadas: às vezes, até, a causar altas e nobres e lúcidas.  
 

Com essa visão de infância fragilizada é que recentemente, se fala mais da infância 

como fase central da vida humana. Assim, a criança começa a ganhar espaço para se 

expressar, é um direito de toda criança ter uma infância, claro, ainda se tem muito para fazer 

em relação a garantia desse direito, mas a infância já é vista e estudada como fator 

imprescindível por si só para a humanidade. 

Pelo direito à expressão, Lajolo (2016, p. 327) destaca que entre as linguagens 

responsáveis pela infância dentro da sociedade, as artes são aquelas que se ressaltam. A partir 

disso, no próximo tópico será discutido a relação da infância com a arte, visto que a arte é 

uma das primeiras linguagens a serem desenvolvidas pela criança.   
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1.5 Cultura infantil e a identidade nos documentos oficiais  

  Ao lermos a BNCC reencontramos os documentos anteriores, referendados ou não: 

DCNEI e PCN.  

O que para nós evoca nos seguintes trechos é considerar os antigos documentos como 

esquecidos: o movimento de reorientação curricular, o PPP e o tema gerador como 

metodologias para de fato nos aproximarmos das culturas plurais, pois a BNCC afirma: 

“Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando 

com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade”. 

  Mais do que indicação é preciso saber como a instituição pode articular essa 

perspectiva. Observemos as seguintes passagens:   

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, 

Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a criança 

como: sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2009). 
 

A garantia deste direito ao acesso à escola, proporciona o desenvolvimento cognitivo e 

físico. Quando a escola e família se empenham em prol da criança, tudo fica mais claro em 

seu processo de formação.  

No artigo 9º das DCNEI, as brincadeiras são citadas, com experiências realizadas por 

meio das interações criança/criança, criança/adulto, adquire a apropriação e construção do 

conhecimento. Através das brincadeiras, é possível o professor identificar situações de 

conflitos, afetos, emoções, e com isso, fazer uma mediação.  

É apresentado conceituações do conviver com linguagens, brincar enquanto ação da 

criatividade, participar do planejamento e gestão, expressar sentimentos e descobertas, 

explorar todas as linguagens na construção de sua identidade pessoal. De acordo com os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, a BNCC propõe:    

 

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. 
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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, como a escolha das brincadeiras, 

dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 

elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

  

Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e 

questionamentos por meio de diferentes linguagens. 

 

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.  

 

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. 

(BRASIL, 2018). 
 

Posto todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, a BNCC 

propõe ao professor trabalhar com a intencionalidade educativa, que é a organização 

consciente de experiências que possa permitir à criança conhecer ela mesma e o outro.  

A partir do momento que esta intencionalidade é posta na ação pedagógica do 

professor, a criança passa a compreender o objetivo do ambiente escolar em seu cotidiano, e 

então, se apropria do conhecimento através das interações do meio social. 

Para o acompanhamento da produção do conhecimento da criança, na BNCC é 

proposto que haja uma 

[...] observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas 

conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos 

registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto 

pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e 

textos).(BRASIL, 2018). 
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A avaliação processual da criança é importante, pois assim o professor conhece a 

necessidade de cada aluno, também esse registro pode e deve ser usado pelo professor do 

ciclo seguinte. Ao longo da BNCC, é descrito os campos de experiências, sendo eles 

 

O eu, o outro e o nós: Neste campo o professor trabalha a interação da 

criança entre pares, adultos e a si mesma. Essa experiência já se inicia no 

convívio da criança com sua família e depois a escola se torna aliada. Este 

campo permite à criança construir sua autonomia e valorizar sua identidade; 

 

Corpo, gestos e movimentos: Permite a exploração do mundo à sua volta, 

através do corpo. Essa exploração ocorre por meio das diferentes linguagens, 

música, dança, teatro e brincadeiras. O corpo da criança se torna o central, 

pois vão reconhecendo suas possibilidades de se expressar através do 

mesmo. Essa consciência da existência de seu corpo se torna libertador para 

a criança. 

 

Traços, sons, cores e formas: Este campo de experiência ressalta as 

interações da criança com diversas manifestações artísticas (artes visuais, 

música, teatro, dança, dentre outros). A partir dessas experiências, a criança 

desenvolve autonomia para se expressar, seja coletivamente ou 

individualmente, sempre ressaltando a capacidade de autonomia e identidade 

para lidar com o mundo à sua volta. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: Campo de experiência de suma 

importância para comunicação das crianças com seus pares e adultos. A 

primeira interação realizada pela criança é na fase de bebê, com olhares, 

postura do corpo, sorrisos, dentre outras expressões. Com isso, assim como 

nos demais campos de experiência, é necessário que a escola promova 

atividades para que aconteça. Neste campo, promover atividades, 

experiências que as crianças possam falar e ouvir. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: É perceptível que 

as crianças desejam se situar no mundo, são curiosas com o mundo físico e 

social. Portanto, neste campo ressalta essa necessidade do professor trabalhar 

as questões de tempo, espaço, noções da matemática. 

A partir de todos esses direcionamentos da BNCC, o último tópico do documento, “A 

transição da educação infantil para o ensino fundamental”, aborda como foco principal a 

“integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças”. 

  

Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto 

para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se 

construa com base no que a criança saiba e é capaz de fazer, em uma 

perspectiva de continuidade do seu processo educativo. (BRASIL, 2018). 

  

Durante o ensino fundamental é muito recorrente a fala de alguns professores como, 

“agora não pode mais ficar brincando” ou “agora é sério”, essas falas descaracterizam o 
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processo lúdico do conhecimento permeado pela curiosidade e jogo. Temas centrais de estudo 

para a Pedagogia não se transforma em ação cotidiana para as crianças. 

Com isso é necessário extremo cuidado, pois tal fala repetidamente dita é interiorizada 

na criança e a mesma conclui que, “crescer é chato”. Portanto as diferentes formas de 

expressão devem acompanhar o processo de formação da criança, pois além de ser um direito 

é pilar para formação de sua identidade. 

  Para que o professor possa dar continuidade sem cortes na transição do ensino infantil 

para o ensino fundamental, é necessário fazer a leitura dos relatórios, portfólios do seu 

processo na educação infantil. Portanto, o trabalho é realizado em equipe, entre professores de 

ambos os ciclos. Com esse cuidado, a criança se reconhece neste novo ambiente, que assim 

como no infantil, também é repleto de interações com diversas áreas. 

Como é explícito na BNCC, o trabalho pedagógico é realizado por meio de processo, 

continuidade dos ciclos de ensino, e assim uma formação mais completa. Os documentos da 

BNCC trazem questões norteadoras para auxiliar o professor em sua ação pedagógica. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

IDENTIDADE E CULTURA: A IMPORTÂNCIA DE NOSSA 

ANCESTRALIDADE 

 

 

Figura 3: Eu, minha mãe e minha vó   Fonte: healize.com.br 
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Capítulo 2 - Identidade e cultura: a importância de nossa ancestralidade  

 
 

2.1 Origem 

Este capítulo procura compreender a formação da identidade na educação infantil, a 

partir de minhas origens e autores que abordem o tema. O que significa para uma criança 

migrar? Desenraizar-se? Perder a comunidade? Não se espelhar nos outros e na nova terra?  

 

Figura 4: Diáspora – Fonte: vistapointe.net 

As reflexões deste capítulo foram iniciadas durante a disciplina obrigatória 

Fundamentos Teórico-práticos do Ensino das Artes Visuais com a criação do memorial de 

artes e vivências artísticas e na eletiva. São memórias de seus processos identitários relatados 
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pela autora e carregam o trajeto de suas vivências nas artes desde criança com o objetivo de 

abordar a infância. 

Para falar sobre identidade é necessário buscar os nossos hábitos culturais, pois é um 

fator imprescindível para a formação identitária. Revela um exercício importante que o 

pedagogo deva articular na escola, mapeando, ressignificando e intensificando as culturas 

locais. 

Ao pesquisar nossas origens, descobrimos  a cultura, como “legado comum de toda 

humanidade” (SANTOS, 2006, p.85). Podemos dizer que a cultura está presente em todas as 

sociedades, em diferentes grupos, e para compreender o que somos e compreender de onde 

viemos, o que nos modifica, precisamos reencontrar as nossas origens como adultos para 

favorecer essa descoberta pelas crianças.  

As infâncias, tempo de descoberta do mundo, são modos de construir uma cultura 

recheada de inovações. Segundo Araujo, o modo livre de criar correspondências entre objetos 

e fatos, dá às crianças a oportunidade de elaborar o novo a todo instante (2016, 2017). 

As minhas memórias de infância dão algumas pistas sobre essa pesquisa mais livre 

tendo o ambiente natural como inspiração sobre a vida que eclode.  

 

2.2 Borboletas e Margaridas 

Começo essa longa jornada relatando um breve resumo do início da minha trajetória 

com a arte. Nasci em uma cidadezinha chamada Capelinha, localizada no nordeste de Minas 

Gerais, e desde meu nascimento a arte tem sido presente em minha vida.  

Minha experiência com a arte se fez mais vigente (até a faculdade) fora da escola. 

Meu contato inicial foi através da música, de cunho religioso. Minha família tocava, e ainda 

toca, instrumentos musicais na igreja, e hoje em dia também toco. 

Me transporto a uma recordação de anos atrás, quando morava no interior, de lindas 

borboletas e flores margaridas. O espaço natural eclode em surpresas diárias aguçando as 

nossas percepções. 
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Minha memória me envia para o passado, caminhando para chegar à escola, “Era 

primavera, no caminho indo para escola parei para colher flores para a professora, e me 

deparei com uma nuvem de borboletas (de todas as cores possíveis, voando por cima das 

belas margaridas)”, essa memória é uma arte, da maneira mais profunda, é a arte de viver, e 

vivenciar tal acontecimento me tocou profundamente. É uma experiência estética, de estesia, 

pois ativa de maneira importante as sensações. Penso que a escola deva incluir essas 

experiências estéticas.  

Para que a borboleta possa chegar a sua fase de total esplêndido, ela passa pela 

metamorfose. Assim é a vida, comparada a essa metamorfose estamos em constante mudança, 

já a margarida, é uma flor encantadora, de tons amarelo e branco representando a luz e pureza 

interior do nascimento da vida, diversidade de forma e cor, diversidade na unidade. 

Portanto inicio os escritos mencionando que este trabalho é um marco na minha vida, 

de uma fase concluída e que contribuiu para minha metamorfose. 

                                                     

 

Figura 5 - Margaridas e borboletas - Fonte: dreamstime.com 
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2.3 Brincando de fotografar o meu irmão 

 

A arte se fez presente em minha infância através de brincadeiras realizadas ao ar livre, 

subindo em árvores, pega-pega, esconde-esconde, andar de bicicleta, permitindo que o vento 

esvoaçasse os cabelos.  

Uma forma de arte que também esteve presente na minha infância foi a fotografia. 

Meu pai tinha uma câmera fotográfica e amava capturar fotos da minha infância com meu 

irmão, desde momentos espontâneos até aqueles improvisados por um cenário com fundo de 

lençol.  

 
Figura 6 - Fotografando o fotografar das crianças4          Fonte: Acervo da autora 

 

Meu pai tirava nossas fotos usando uma câmera de filme, então, era necessário esgotar 

todo o rolo de filme para ir até a cidade e revelar todas as fotos, era uma expectativa e tanto 

aguardar para ver os “retratos”.  

 
4 Esta fotografia foi realizada no ano de 1998 por meu pai que é um grande influenciador das artes para mim. 

Nela, estou fotografando meu irmão e o registro do plano geral foi feito por meu pai em uma câmera kodak 

antiga. Uma fotografia que traz uma memória antiga do quão a arte fez parte das nossas infâncias. Eu estava com 

três anos de idade e meu irmão, seis anos.  
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Um detalhe importante é que guardávamos todos os rolos de filmes como relíquias. 

Esta época também foi a de aguardar ansiosos a chegada das cartas trazendo notícias boas ou 

ruins relatadas por nossa família de São Paulo. Durante a semana esperávamos a chegada do 

sábado, dia de ir à cidade para vender frutas, legumes e verduras, e aproveitar para revelar as 

fotos.  

Depois das vendas, nos deliciávamos com  pastéis da feira. Após realizar todas as 

atividades era hora de comprar um cartão telefônico para usar nos "orelhões", e poder 

finalmente escutar a voz da família do outro lado da linha. 

Essa memória nos remete às variações culturais, cotidiano de famílias como a minha e 

de outras, que vivem no campo. As grandes festas rurais que aconteciam nas casas dos mais 

velhos, como na casa do meu avô materno, ocorriam em grandes folias, dança, modões até o 

sol raiar. Santos (2006) pontua que,  

As variações nas formas de família, por exemplo, ou nas maneiras de 

hábitos, de se vestir ou de distribuir os produtos do trabalho não são 

gratuitas. Fazem sentido para os agrupamentos humanos que as vivem, são 

resultados de sua história, relacionam-se com as condições materiais de sua 

existência. Entendido assim, o estudo da cultura contribui no combate a 

preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a dignidade 

nas relações humanas. (SANTOS, 2006, p.8)  

 
 

Embora meus avós não fossem religiosos, acredito que as festas intituladas "folias" 

que sempre faziam, eram variações da folia de Reis. Estas festas, foram tradições muito 

presentes em minha infância, agregando família e a comunidade local.  Machado (2007) 

contextualiza que a folia de Reis é um marco cultural e religioso em minha cidade natal, 

Em Capelinha, como em quase todo o Jequitinhonha, a festa de Reis é 

bastante popular, sendo dedicada aos reis Baltazar, Belchior e Gaspar, que 

foram guiados pela estrela de Belém até o menino Jesus. Estes são os 

personagens centrais desta festa, trazida de Portugal pelos 

colonos.(MACHADO, 2007, p.174) 

 

Apesar de ser uma memória distante, lembro que nestas festas aconteciam cantorias, 

danças, brincadeiras e a comida, grandes caldeirões de "vaca atolada". As folias duravam até 

de madrugada, e as crianças permaneciam até o término, já muito cansadas, dormiam no colo 

dos pais que prozeavam. A folia de Reis é a junção do brincante, das máscaras, das 

simbologias primeiras no norte da África em amálgama com Portugal e Espanha com 

posteriores ritos africanos e indígenas já no Brasil. 
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Figura 7 - Folia de Reis II  Fonte: Infoescola.com 

 

 

Figura 8 - Folia de Reis III    Fonte: agazeta.com.br  
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Figura 9 - Folia de Reis IV      Fonte: rciararaquara.com 

 

A convivência que tive na minha infância fez parte de um grupo social, foram 

costumes que contribuíram para minha formação. É uma cultura que deve ser elevada, pois é 

comum “cair no esquecimento”, nos revela e conta quem somos. Santos (2006) destaca que, 

Existem realidades culturais internas à nossa sociedade que podem ser 

tratadas, e muitas vezes o são, como se fossem culturas estranhas. Isso se 

aplica não só às sociedades indígenas do território brasileiro, mas também a 

grupos de pessoas vivendo no campo ou na cidade, sejam lugares isolados, 

de características peculiares, sejam agrupamentos religiosos fechados que 

existem no interior das grandes metrópoles. (SANTOS, 2006,  p.19) 
 

Reconhecendo que o espelhamento cultural dar-se-á na diversidade, “é importante 

considerar a diversidade cultural interna à nossa sociedade, isso é de fato essencial para 

compreendermos melhor o país em que vivemos” (SANTOS, 2006,  p.19). A diversidade 

cultural está presente nas mais distintas regiões do nosso país e é um fator imprescindível para 

relações de formação identitária. 

Portanto, ao compreender a cultura e nos aproximarmos mais de regiões do interior do 

país onde há comunidades que trabalham e festejam juntas, Santos (2006, p.22) observa que a 

“... cultura diz respeito às festas e cerimônias tradicionais, às lendas e crenças de um povo, ou 

a seu modo de se vestir, à sua comida a seu idioma”. Este trecho remete às concepções 

culturais da região nordeste de Minas Gerais.  

Relacionada ao cultivo da terra e de nossos simbolismos cotidianos e de grupo, Santos 

percebe que “Cultura é a palavra de origem latina e em seu significado original está ligada às 
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atividades agrícolas. Vem do verbo latino colare, que quer dizer cultivar” (SANTOS, 2006, 

p.27). 

A cultura tem total presença em nossa jornada, construindo e afirmando identidades ao 

longo da vida. Para um olhar mais profundo em cada sujeito, é perceptível que devamos 

atentar à questão cultural, ou seja, o contexto que o indivíduo está inserido.  

Ademais, a identidade e cultura são processos em constante mudança não sendo 

estáticos, conforme pontua Santos (2006),  

O fato de que as tradições de uma cultura possam ser identificáveis não quer 

dizer que não se transformem, que não tenham sua dinâmica. Nada do que é 

cultural pode ser estanque, porque a cultura faz parte de uma realidade onde 

a mudança é um aspecto fundamental. (SANTOS, 2006, p.47)  

Estamos inseridos neste meio, onde a cultura se transforma e nos transforma ao longo 

da vida.  

 

Lampião de gás 

 

Lampião de gás 

Lampião de gás 

Quanta saudade 

Você me traz 

Da sua luzinha verde azulada 

Que iluminava a minha janela 

Do almofadinha lá na calçada 

Palheta branca, calça apertada 

Do bilboquê, do diabolô 

Me dá foguinho, vai no vizinho 

De pular corda, brincar de roda 

De benjamim, jagunçu e chiquinho 

(refrão) 

Do bonde aberto, do carvoeiro 

Do vossoureiro, com seu pregão 

Da vovózinha, muito branquinha 

Fazendo roscas, sequilhos e pão 

Da garoinha fria, fininha 

Escorregando pela vidraça 

Do sabugueiro grande e cheiroso 

Lá no quintal da rua da graça 

(refrão) 

Minha são Paulo, calma e serena 

Que era pequena, mas grande demais 
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Agora cresceu, mas tudo morreu 

Lampião de gás, que saudade me traz. 

 

                                                                      Inezita Barroso 
Fonte: https://www.musixmatch.com/pt-br/letras/Inezita-Barroso/Lampião-de-Gás 

 

 

Uma canção carregada de memórias é marcada pela voz de Inezita Barroso cuja letra  

“Lampião de gás” me faz viajar para o passado, buscando tempos vividos que estão gravados 

na memória. Começo relatando que durante minha moradia em Minas Gerais, passamos um 

bom tempo sem energia elétrica, então usávamos outras alternativas de luz para clarear a 

noite, como por exemplo, lamparina, lanterna de pilha e o lampião a gás, e é nesse último 

objeto que minha memória traz recordações.  

Tínhamos apenas um lampião a gás que ficava na cozinha, então nossos quartos 

ficavam na escuridão, mas não era algo para se lamentar, pois transformávamos aquilo que 

era escuro em diversão. Em uma de minhas memórias já relatadas aqui, citei as câmeras 

fotográficas de antigamente.  

Em uma das noites escuras, pegamos os rolos de filmes de fotos já reveladas, e a partir 

de uma improvisação enrolamos o filme no rolo, para que pudéssemos desenrolar foto por 

foto, depois pegamos uma lanterna e projetamos as fotos na parede do meu quarto. Foi uma 

experiência incrível, ficamos maravilhados com o “descobrimento”.  

É válido salientar que nessa época nunca tínhamos ido a um cinema, então nossa 

primeira experiência com algo parecido com cinema ocorreu em uma casa no meio do mato, 

onde não havia energia elétrica.  

O contexto social, que a comunidade rural vive é bem diferente da realidade da 

comunidade urbana, e nesse sentido é notável a variedade cultural presente em uma 

sociedade. Com a realidade vivida em Minas Gerais, Santos ressalta que, 

A realidade social enfrentada por trabalhadores rurais e suas famílias é diferente em 

muitos aspectos daquela enfrentada pelo operariado dos setores industriais de ponta, 

ou então dos comerciários. Há diferenças de renda, de estilos de vida, de acesso às 

instituições públicas tais como escola, hospital, centros de lazer. Da mesma forma, a 

diversificação acompanha a variedade de paisagens regionais do país. (SANTOS, 

2006, p. 52) 
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2.4 Minha ancestralidade (de onde eu vim?)  

 Neste tópico será abordado um breve resumo da região onde nasci e dos povos 

indígenas que lá habitavam. Foi consultado sites da prefeitura de Capelinha e Água Boa e 

livros da história local.  

2.4.1 Redondezas onde nasci 

No início do século XIX, Manuel Luiz Pego se instalou perto de um córrego, atual 

município de Capelinha. Ao redor de sua instalação estavam os indígenas Botocudos vivendo 

no Vale do Rio Doce. D. João VI, em 1808, declara querra contra os Botocudos para explorar 

os ouros de Minas Gerais. Os Botocudos seguiram para os Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

 
Figura 10 – Botocudos5    Fonte: euamoipatinga.com.br 

 

Os municípios de Capelinha (região Vale do Jequitinhonha) e Água Boa (região Vale 

do Rio Doce) estão localizados ao nordeste de Minas Gerais. Antes de se tornarem 

municípios, as terras eram habitadas pelos povos Botocudos, derivando as tribos Maxakali, 

Aranã e Krenak. Atualmente grupos de Maxakali vivem no Vale do Mucuri, região das 

proximidades. 

 
5 Botocudos: alguns grupos sobreviveram até o século XX nas matas localizadas entre o rio Jequitinhonha e o 

vale do rio Doce, nos Estados da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo.  
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Em meados de 1807, em decorrência de uma Lei de guerra instaurada por D. João VI, 

os povos Botocudos se dissiparam do Vale do Jequitinhonha para regiões próximas. Por volta 

de 1809, Manuel Luiz Pego se instalou próximo da fazendo Areão, que mais tarde em 1812 

com sua morte seu filho Feliciano Luiz Pego construiu uma Capela dedicada a Nossa Senhora 

da Graça. Com isso, moradores se alocaram nas proximidades desta fazenda. Oficialmente 

pela Lei, o município se efetivou como Capelinha em 24 de fevereiro de 1913. 

Os povos Aranã habitaram no atual município de Água Boa, em meio a guerras entre 

os colonos e luta pela sobrevivência das tribos, se dizimaram. Meados de 1832, descendentes 

de Manuel Pego, se adentraram a regiões do rio surubim (atual Água Boa). O povoado foi 

fundado pelo filho de Manuel Pego, Tomaz Luiz Pego que conviveu com os povos aranã que 

sobreviveram. Somente em 12 de dezembro de 1953 Água Boa se tornou um município 

desassociado de Capelinha (MACHADO, 2000). 

Descendo desse lugar com ancestralidade também indígena. Mas era chegado o 

momento da partida de minha terra, cultura que se desenraiza na chegada à cidade grande.  

 

 

Figura 11 – Dente de leão            Fonte: Wordpress.com 
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2.5 Chegando a São Paulo 

Esse relato é a continuidade das memórias relatadas anteriormente, chegando a São 

Paulo surgem novos horizontes. Chegamos a São Paulo quando tinha apenas 11 anos de 

idade, foi interrompido um ciclo, pois mudamos no segundo semestre do ano letivo, ou seja, 

deixei minha turma escolar do início do ano.  

Mas essa mudança não significou esquecer minhas origens de menina do campo. 

Confesso que o impacto da cidade grande me assustou, pois tudo foi ampliado.  

Na minha experiência com arte, acredito que em São Paulo, no ensino fundamental II, 

tive poucas experiências que marcaram minha trajetória. Pois as experiências que tive com 

arte, envolviam apenas o caderno sem pauta (caderno de artes).  

Em uma dessas experiências me lembro de um trabalho, que envolvia Cópia, Releitura 

e Citação de uma obra de arte, “Bananas e Metal” de Pedro Alexandrino Borges, neste 

trabalho desenhamos a cópia da obra, posteriormente desenhamos a interpretação da obra 

diante de uma releitura, e por fim, a citação; então escolhemos um objeto pertencente da obra 

original e incluímos em uma nova obra.  

Abaixo está a sequência dos três desenhos produzidos no ensino fundamental II:  

 

Figura 12 - Metal com banana - cópia   Fonte: Acervo da autora 
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Figura 13 - Releitura de obra   Fonte:  Acervo da autora 

 

 

Figura 14 - Citação   Fonte: Acervo da autora 

 

Observe que os fazeres criativos que envolviam o brincar em Minas Gerais são 

interrompidos pela contraditória releitura, uma proposta não compreendida em sua essência. 

A abordagem triangular desenvolvida por Ana Mae Barbosa é reduzida a cópias de obras sem 

estabelecer um diálogo com a vida dos estudantes. Desta maneira o impacto das comunidades 

campesinas e de suas culturas nas cidades grandes passam a perder paulatinamente a sua 

potência.  

Depois de experiências como a anterior obtidas no ensino fundamental II e ensino 

médio, cursei o técnico em paisagismo, onde conheci a pintura em aquarela estudando-a na 

disciplina “História do paisagismo” quando aprendi outros procedimentos de pintura com o 

nanquim, canetinha, dentre outros materiais. 
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Retornando às brincadeiras da infância, chegando em São Paulo, as brincadeiras se 

tornaram outras, começamos a brincar mais dentro de casa, conhecemos os jogos 

tecnológicos.  

Outra questão que mostra bastante a distinção das regiões, era a produção dos 

brinquedos, pois em Minas Gerais usávamos o barro para fazer bonecos, mobília de casa, e 

em São Paulo todos os meus brinquedos eram industrializados e, portanto, 

comprados. Observe que a criança deixa de ser autora de seus brinquedos, apesar que realiza 

novas combinações e uso dos apetrechos. 

Posto isso, ambas as regiões me mostraram tipos diversificados de brincadeiras, e 

foram de suma importância para o crescimento, experiência, e da construção identitária. 

Santos (2006, p. 42) pontua, “... só se pode entender a importância das brincadeiras infantis 

estudando toda formação cultural que se dá às crianças e localizando-as dentro desta”.  

Assim, ao entender as culturas gerais e infantis das distintas regiões, se dá um passo 

para compreender a formação de identidade do sujeito.  

 

2.6 Como a arte apoia a construção identitária da criança?  

 

As minhas hipóteses iniciais eram de que a arte está presente na vida infante. Os 

processos da arte se iniciam já no seio familiar, como por exemplo, quando a criança está 

aprendendo a se alimentar sozinha e colocar as mãos para sentir a textura do alimento.  

Nessa fase inicial, em casa, tudo está submetido ao tato, é o toque pelos objetos. 

Chegando à escola, as crianças se comunicam pela primeira vez através da arte como nas 

brincadeiras, músicas, desenhos.  

Neste ambiente escolar, a criança vai descobrindo o novo, aquilo que difere da cultura 

familiar experimentada por ela, neste ambiente começa a compartilhar um pouco e, ao mesmo 

tempo, adquirir alguns comportamentos que estão à sua volta, desde comportamentos dos 

professores até coleguinhas de sala 

A partir de toda essa interação social, a criança vai acolhendo o que faz sentido e 

descartando aquilo que não lhe interessa. 
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Mas o que impede a construção identitária pela criança? Acredito que os 

impedimentos para tais processos identitários seja privar o acesso às artes.    

Essa privação acontece com a omissão dos direitos da criança a vivenciar e 

experimentar todas as artes. Como por exemplo, na educação infantil, alfabetizar as crianças, 

sendo que é um ciclo para experimentação.  

Indo mais adiante, no ensino no ensino fundamental, a criança passa a ter uma aula de 

artes semanal, é pouco para ter contatos com todas as artes. Por meio da arte a criança se 

expressa, socializa, se reconhece, pois não se pode impedir o direito de brincar, dançar, fazer 

jogos teatrais, sujar as mãos com tintas, cantar.  

Assim considero que, prioritariamente na infância e por toda a educação básica, é o 

momento da criança e mais tarde, o estudante entrarem em contato com a arte. 
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CAPÍTULO 3 

COMO A ARTE CONTRIBUI PARA AS CULTURAS 

INFANTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe figura 1  
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CAPÍTULO 3 - Como a arte contribui para as culturas infantis  

 

3.1 Culturas infantis 

As culturas infantis estão presentes através de brincadeiras reproduzidas e 

reinventadas por elas, nos desenhos produzidos e no fazer cotidiano. Segundo Gobbi (2015) 

as crianças são identificadas como produtoras de culturas infantis, como por exemplo, em 

momentos de brincadeiras conhecidas pelos adultos. Contudo estes adultos desconhecem as 

regras construídas pelas crianças. 

Segundo Araujo (2017) 

A criança consegue atribuir funções diferentes a um mesmo objeto, dada a 

sua capacidade imaginativa. Consegue que uma vassoura vire cavalo, ponte, 

monstro, peça, montanha. Os adultos acostumados a atribuir um único 

sentido ao objeto, deixam de exercitar novas significações a estes. 

(ARAUJO, 2017, p.46) 

 

As crianças, a partir da imaginação, não se detém a apenas um significado, mas 

diversas significações, materializados em objetos, desenhos ou brincadeiras. São autoras das 

culturas infantis. Araujo aponta, “Enquanto a criança olha ou manipula o objeto, diversas 

histórias estão em construção” (ARAUJO, 2017, p.47). 

Portanto é necessário valorizar as culturas infantis. Na educação infantil trabalhar com 

arte e múltiplas linguagens dando enfoque nas culturas infantis é trabalhar as artes como um 

todo, segundo Prado (2017), 

Estamos diante de proposições artísticas de caráter mais aberto, que podem 

vir a se transformar ao longo do caminho, em contato com o outro, em 

dinâmicas de ressignificação continuada, onde nota-se a mistura das 

linguagens para além de suas fronteiras. As Artes Visuais, a Dança, o 

Música e o Teatro mesclam-se a ponto de não identificarmos mais com 

exatidão onde começam ou terminam (PRADO, 2017, p. 81). 

 

Deste modo, pensar em artes como um todo é ter em mente que a criança terá uma 

ampliação em todos os sentidos: corpo e mente, um modo pensar próprio sobre o mundo em 

que está inserida. É válido salientar que nas artes o professor deve pensar no processo e não 

em um produto final. 

Prado (2017) destaca a Poética, uma palavra encantadora carregada de significações, 

sendo a maneira como vivenciamos o mundo. “A Poética é o que  nos permite ver o mundo 

desde nossas janelas, para além delas, como sujeitos construtores de cultura, providos de uma 
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narrativa bibliográfica única que nos impulsiona a relações com o outro e com o mundo” 

(PRADO, 2017, p.84). 

 A criança mostra sua poética ao mundo, a partir do contato com o outro em 

brincadeiras e interações sociais. Ao estar em contato com o outro está produzindo cultura.  

Para que as culturas infantis sejam independentes, segundo Prado (2017, p.86, apud, 

Machado, 2010, p.73), 

 

As relações adulto/criança poderão se tornar mais flexíveis e generosas na 

medida em que o adulto abandonar a estética realista, brincar mais, 

apropriar-se da sua capacidade de criar metáforas paradoxos, nonsense. Essa 

atitude enriquece a experiência do que é o mundo e a cultura compartilhada. 

 

Em meio aos processos artísticos da criança, o professor deve estar atento às 

atividades propostas, pode-se cair no discurso de trazer algo que seja mais “compreensível” 

pela criança, fazendo com que esconda as verdadeiras vivências/experiências nas artes que 

são repletas de culturas infantis como apontou Prado (2017, p.91) ao tratar da “suposta cultura 

infantil”.  

Portanto, o educador deve valorizar as experiências poéticas da criança. Essa 

valorização implica em como o educador propõe a exposição das vivências artísticas. Abolir o 

formato tradicional, termo que Prado usa para sugerir novos modelos de exposição artística,  

 

A criança precisa experimentar a liberdade da participação ativa nos 

processos, investigando elementos, propondo pautas, instaurando atmosferas 

e por fim compartilhando suas criações. Talvez ela possa, por exemplo, não 

apenas ver o seu desenho exposto na parede, mas também apresentá-lo com 

suas próprias palavras, de modo bastante original (PRADO, 2017, p.93). 

 

A ideia de dar voz às crianças para exporem suas experiências artísticas coincide com 

a de serem autoras em primeiro plano de sua essência, digamos assim, sua identidade. 

Permitir que, desde pequenas, falem livremente de suas criações é fazer com que sejam uma 

parte principal deste mundo, da escola, enfim do seu meio social. Através de suas poéticas as 

crianças vão conquistando um lugar de destaque: as culturas infantis.  
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3.2 Aprendendo com o projeto EIIA (Educação Infantil, Infâncias e Arte) 

 

O projeto intitulado EIIA (Educação Infantil, Infâncias e Arte) surgiu por 

idealizadores docentes da Unifesp em parceria com a Secretaria de Educação Básica do MEC, 

sendo um curso para professores da Educação Infantil nas redes municipais de São Paulo e 

Guarulhos.  

O curso foi desenvolvido em 2015, com dois pólos em São Paulo e um em Guarulhos, 

com duração de cinco meses. Foi reapresentado à rede municipal de Guarulhos e como 

eletivas na Unifesp. A proposta se baseou na abordagem triangular (fazer, refletir e 

contextualizar) de Ana Mae Barbosa. 

As organizadoras Araujo e Lourenço (2017, p.10) pontuam quais foram os conceitos 

que conduziram o curso,  "a cultura da (s) infância (s) e da arte na educação do olhar sensível. 

A educação da imaginação, as vivências imaginativas das infâncias e a experiência cultural 

intencionavam o despertar dos sentidos”.  

Para a matrícula no curso EIIA, foram inscritos 1.545 para 147 vagas. A seleção foi 

feita a partir do edital do COMFOR (Comitê Gestor Institucional de Formação e Continuada 

de Profissionais da Educação Básica), sendo matriculadas 146 professoras/gestoras e 1 

professor.  

Essa importante procura foi resultado da consulta que o MEC realizou durante a 

gestão dos ex-presidentes Lula e Dilma, nos fóruns de educação e nas escolas. Pedagogos 

solicitam a formação em arte sendo uma das temáticas mais urgentes e com maior procura 

entre educadores.  

A equipe do EIIA foi formada por diferentes membros da educação (coordenadores, 

professores, gestores). Assim, os coordenadores do projeto planejaram a criação do AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem), professores especialistas em artes e educação 

planejaram os materiais didáticos. Foram elaboradas leituras bibliográficas para o curso que 

conversasse com a arte e a cultura da infância, fazendo distinção da cultura adultocêntrica. As 

experiências artísticas foram voltadas para a criança e infância, e o fazer de cada arte.  

O AVA foi importantíssimo para ilustrar o projeto, o ambiente era composto por 

elementos das artes, docência para crianças, fazendo com que ficasse interativo com desenhos 

e acessos rápidos. Sendo um projeto para formação de professores da educação infantil e 

porquê não incorporar a essência da educação infantil através de ambientes criados a partir da 
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imaginação? O EIIA proporcionou uma experiência completa com o fazer, refletir e 

contextualizar a arte.  

As pinturas dos desenhos  no AVA, segundo Araujo e Lourenço (2017, p.21) foram 

selecionadas, “... pela subjetividade da pincelada em aquarela nos tons do AVA, de modo a 

buscar uma desconstrução do conceito de arte ao denotar a experimentação e liberdade em 

lugar da rigidez e certeza do traço exato”.  

Este  projeto era voltado para a infância repleta de experiências, dentre as obras 

bibliográficas do EIIA, Mattar (2015, p.7, apud, Araujo; Lourenço, 2017, p. 23) pontua a 

importância do comprometimento do professor com experiências artísticas, pois, 

 

... quando os professores não se lançam para a aventura da criação, de se 

permitirem experimentar novas formas de pensar e de conduzir o trabalho 

com seus alunos, aos olhos dos alunos, “o tecido cultural’ pode parecer 

desbotado e sem viço, um tecido ‘velho’, que não se renova nem no ato da 

confecção nem no ato da contemplação.  

 

Ao se lançar as novas aventuras é preciso compreender que há as culturas construídas 

pelas infâncias e estar aberto para aprendê-las. Assim, a criação artística potencializa a 

curiosidade da criança dentro das ações pedagógicas, e vale salientar que essa criação também 

aparece no professor, quando há comprometimento em reavivá-las. É um duplo movimento 

pois adulto e criança precisam estar ativados a descobrir o inusitado.   

Para a finalização do projeto foram levantadas questões pela coordenação aos 

professores/alunos, as maiores aprendizagens proporcionadas pelo curso, os 

professores/alunos compreenderam que a arte não é uma técnica, mas dar espaço a criação e 

imaginação através do “ativar as memórias sensoriais”. Com isso, o trabalho com a arte passa 

a ser prazeroso a ambos (professores e alunos), durante todo o curso foi incentivado esta arte 

inebriante.  

A experiência com o projeto EIIA, proporcionou aos professores/alunos voltarem e 

refletir as crianças que um dia foram, por meio do fazer artístico, encontro com a infância, 

influência da cultura e o próprio desenvolvimento infantil. Nessa volta à infância, Botton 

(2015, p.12)  propõe, “Assim devem estar as lembranças de nossa pequena infância: bem 

guardadas a chave em algum lugar, nessa espécie de ‘museu de mim’. E nós temos essa 

chave: basta agir com as crianças”. O despertar da criança no adulto é imprescindível para se 

compreender o mundo das infâncias, é mais compreensível proporcionar experiências 
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artísticas na educação infantil, quando o educador se conectar com a criança que já foi uma 

vez.   

A partir disso, foi pensado em trazer à tona essas memórias de criança nos 

alunos/professores. No processo criativo das artes devem ser ofertados diversos tipos de 

materiais que proporcionam novas experiências, nas artes visuais, mostrar obras de novos 

artistas, os que são pouco conhecidos como os que pertencem a comunidade local.  

As ações do EIIA eram voltadas para as necessidades da primeira infância, Araújo e 

Lourenço (2017, p.28) pontuam, “... as crianças são produtoras de arte desde bebês,” não 

podendo se subestimar  “os seus saberes e que precisam se propositoras de aprendizagens nas 

quais o processo é mais importante que o produto”.  

Os alunos/professores passaram a olhar a infância com direitos de experimentar 

objetos culturais que nem sempre são investigados, os materiais estão de fácil acesso, basta 

uma ação pedagógica criativa para fazer acontecer.  

As práticas proporcionaram que dessem voz às crianças, desconstruindo os conceitos 

tradicionais sobre o modo de se expressar. Começaram a olhar para as produções das crianças, 

pois tem muito a dizer em suas expressões artísticas.   

Segundo Araujo e Lourenço (2017, p.36)  

A função da arte era sobremaneira indagar, levantar perguntas, 

fomentar os caminhos a percorrer, sendo infido qualquer ensinamento 

de modelos. Os artistas dividem conosco os seus processos de 

construção autoral cabendo aos sujeitos a elaboração da sua marca 

individual e está aí toda a complexidade... 

 

A arte está em cada indivíduo, basta criar oportunidades para que ela possa florescer. 

Na educação infantil essas oportunidades são dadas a partir de trabalhos que permitam às 

crianças se expressarem em seu modo de ser, com autonomia e liberdade de criação. Como 

sugere a abordagem triangular de Ana Mae Barbosa.  

 

3.3 A importância da arte na educação infantil  

A infância é um processo na vida do ser humano cujas oportunidades experimentais 

poderão melhor qualificar o restante da vida. As oportunidades na infância repercutem na vida 

futura.  
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São inúmeros os motivos para trabalhar a arte e cultura no período da infância, 

primeiro que são direitos legais da criança o acesso às múltiplas linguagens das artes. A arte, 

no desenvolvimento da criança, influencia o conhecimento de si própria e do outro. Através 

de sua espontaneidade se expressam com brincadeiras, acessando as diferentes artes 

expressam seus sentimentos.   

A partir do nascimento da criança, se depara com símbolos e significados, de um 

mundo que já existe antes dela com suas variadas culturas. Então, a partir deste mundo 

simbólico, constrói e reconstrói sua própria visão de mundo, a partir de experiências 

vivenciadas. Essas experiências vivenciadas na arte expressam sentimentos através da 

criatividade. 

Loris Malaguzzi ao ser entrevistado por Gandini (1999), destaca a importância de 

deixar a criança ser criativa,  

A criatividade parece encontrar seu poder quando os adultos estão menos 

vinculados a métodos prescritivos de ensino e se tornam, em vez disso, 

observadores e intérpretes de situações problemáticas, [...] a criatividade 

exige que a escola do saber encontre conexões com a escola da expressão, 

abrindo as portas (este é o nosso slogan) para as cem linguagens da criança. 

(EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 1999, p.82) 

 

A criança é dotada de “cem linguagens", metáfora proposta por Malaguzzi, é preciso 

oportunizar momentos diferenciados cujos materiais são transformados por seu corpo através 

da criatividade.  

A percepção de mundo na infância permite não apenas reproduzir o que ela vê à sua 

volta, mas criar novos sentidos, usando sua imaginação, ou seja, experiências da fantasia 

permitem a conexão com o mundo simbólico e o de significado, o que é real e a 

representação.  

A brincadeira do faz de conta é um exemplo de uma experiência guiada com a 

imaginação. Ao encenar uma história fictícia nas brincadeiras, as crianças passam a estimular 

vínculos afetivos, se reconhecem pertencente a um mundo real, onde todas as pessoas têm 

suas singularidades, assim como direitos e deveres, e o respeito se deve a todos, sem exceção.  
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Apresentar as diferentes culturas à criança desde pequena aponta para um futuro sem 

preconceitos. Este contato com diferentes culturas, se compreende melhor pois o ser humano 

é diferente em suas singularidades. Com isso, pensar em diversidade cultural é enriquecer as 

experiências que se tem de humanidade dando espaço ao pensamento divergente. O contato 

com o outro em meio a socialização possibilita (re) conhecer a si mesmo, adquirindo 

experiências para o longo da vida.  

Arte e cultura trabalhadas juntas na educação infantil propicia o desenvolvimento de 

autoconhecimento, conhecer o outro, lidar com as emoções através da expressividade, 

liberdade, formas de lidar com o mundo real. Mediante as experiências artísticas vivenciadas 

neste período inicial da vida, é que permeiam o modo de lidar com os problemas vindouros.  

3.4 A infância repleta de produções culturais    

Em uma sociedade as culturas são diferenciadas no seu modo particular de viver, 

como também a cultura é associada ao diálogo daquilo que é real e imaginário. Essa 

singularidade presente nas culturas, nos leva a multiculturalidade, segundo Weissmann (2018, 

p.23), “A multiculturalidade implica um conjunto de culturas em contato, mas sem se 

misturar: trata-se de várias culturas no mesmo patamar”.  

Diante disso, a criança está inserida neste mundo de culturas, assimilando e 

produzindo cultura. As crianças criam seu próprio sentido para o mundo, elas sabem coisas do 

mundo, ou seja, tem uma visão de mundo diferente dos adultos.  Cohn (2019, p. 35) pontua 

“(...) as crianças não são apenas produzidas pelas culturas mas também produtoras de cultura. 

Elas elaboram sentidos para o mundo e suas experiências compartilhando plenamente de uma 

cultura”.  

Na infância, fases de novas descobertas, é marcada por reproduções e produções 

culturais. A partir do simbólico a criança se identifica e atribui significados para cada 

experiência vivenciada.  

Para Friedmann (2014) o contexto cultural em que a criança está inserida é um sistema 

simbólico, fundamental para compreender o lugar das crianças no mundo. Portanto, as 

culturas infantis são formadas por inúmeras influências, como a cultura familiar dos pais, 

cultura criada pelas crianças, cultura escolar, cultura dos seus grupos.  
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A brincadeira é um exemplo das culturas infantis, nesta experiência as crianças 

articulam, criam, recriam brincadeiras em seu modo particular, atribuindo e desconstruindo 

regras a todo o momento, em seu universo infantil.  

Essas brincadeiras foram reconstruídas ao longo do tempo, Gobbi (2015, p.8) pontua 

que, “Embora aparentemente conhecidas por nós, é nessas práticas que podemos identificar 

algumas das características culturais existente nos grupos infantis nos grupos infantis e 

identificar as crianças como construtoras de culturas infantis”.  

Nestas interações de brincadeiras o mundo infantil é revelado, mas os adultos não 

compreendem inteiramente o que elas fazem, Cohn (2009) destaca que as brincadeiras são 

“(...) modalidades de produção cultural empreendida por elas. Seremos menos capazes de 

entender o que elas fazem nessas brincadeiras se não entendermos a simbologia que as 

embasam, e essa simbologia extrapola o mundo das crianças”(COHN, 2009, p.36). 

As experiências que decorrem dos fazeres artísticos alicerçam a produção cultural e 

simbólica onde o espaço educativo é o lócus dessas experiências potentes:   

Nos resta indagar qual seja o lugar da memória? A memória é uma ilha de edição e 

ela nos serve como processo de seleção, avaliação e identidade da experiência. 

Nesse sentido, a memória é uma espécie de “Devir” histórico, entendendo o “Devir” 

como um lócus de experiência possíveis dentro de um horizonte de expectativa 

(SILVA, 2017, p.1). 

 

A felicidade da criança depende, principalmente, do ambiente em que ela cresce e, em 

particular, da compreensão que seus pais manifestam diante de suas necessidades. 

(LOWENFELD: 1977, p.9). 

Paul Ricouer (1994, p. 309):  

precisamos do olhar do geógrafo que presta atenção ao entorno natural; do 

olhar do viajante que deixa o seu lugar para mergulhar no lugar do outro, 

fotografa as imagens significativas à sua alma. E dar lugar também ao 

escritor e ao poeta que irá revelar através das palavras especialmente 

escolhidas e sentidas, a experiência vivenciada. 
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3.5 Os Parques infantis de Mário de Andrade 

Os artefatos produzidos por artistas e crianças dialogam com a cultura brasileira e com 

a identificação em construção.  

Os parques infantis foram um projeto desenvolvido por Mário de Andrade entre 1935 

e 1938 quando era diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. O projeto era voltado 

para crianças acima de três anos, filhos de trabalhadores. “Era um espaço para brincar, para 

estar, tomar sol, fazer bagunça na piscina e mesmo ‘ficar atoa’. E de atividades artísticas”. 

(ITAÚ CULTURAL, 2013, p.10)  

O projeto também possibilitou conhecer a cultura de cada família, por meio das 

crianças que estavam em interação entre elas. Os parques infantis demonstravam que os 

adultos se importavam com a infância. Segundo Freitas (2016),  

[...] observar Mário de Andrade observando a infância revela o tratamento 

diferenciado do tema educação infantil na esfera pública. Evidencia também 

uma apreensão singular, segundo a qual, meninos e meninas tornam-se 

parâmetros para a organização dos espaços urbanos. Estes espaços, 

imaginados como parte de um novo ‘espaço lúdico’, assumem contornos 

renovados, adaptados às necessidades da educação da 

criança/cidade”(FREITAS, 2016, p.364) 

Os parques infantis foram exemplos de que há necessidade de projetar ou reprojetar as 

cidades pensando na criança. Um projeto de garantia de direitos, de uma infância repleta de 

experiências de brincadeiras, artísticas, dentre outras. Freitas (2016) destaca, “Era como se os 

parques infantis declarassem subjetivamente que a infância não é completamente infância sem 

o seu entrono”. (FREITAS, , p.366)  

Fica lúcida a importância de promover ambientes que proporcionam momentos de 

interações infantis, as crianças são produtoras de suas culturas, basta propor com 

intencionalidade espaços para esta socialização.  
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CONCLUSÃO 

 A relação direta entre as minhas descobertas durante o fazer artístico em nossas aulas 

no Labart e a escola na 3ª via de comunicação com a criança boliviana fizeram crer que a 

produção artística nos acolhe e nos projeta.  

 A descoberta das emoções tem a sua oportunidade na arte que como espelho nos 

devolve o que somos em construção, recolhe os limites e projeta novos obstáculos. É um 

olhar para si carinhoso desvelando aos poucos cada trecho do nosso ser.  

 E conhecendo a humanidade do artista em novo espelho nos projetamos em perguntas 

indecifráveis: trouxeste a chave?  

 Mas a chave é a luta que travamos com a matéria-prima em transformação enquanto 

geramos, em nós, descobertas e novas indagações. Descobrimos os nossos limites, superamos 

e geramos novos obstáculos. 

É um acolhimento com o tempo e a tranquilidade possíveis na minha vida e de meu 

irmão no interior de Minas quando nos fotografávamos e a natureza eclodia como borboletas 

em margaridas e você, pequena, simplesmente sorri e segue a tranquilidade do caminho para a 

escola depois de ter recolhido flores para presentear a sua professora.  

Por trabalhar com a essência do ser, a arte ensina a olhar para si.  

As experiências migrantes e a cultura em deslocamento de rompimento de suas raízes 

primeiras estabelecem reorganizações simbólicas de perda e tentativa de novo pertencimento 

nos fragmentos da cidade grande. 

Compreender as formações identitárias desde a infância enfatizando as culturas, 

processos de artes e múltiplas linguagens é nos permitir olhar para a criança como 

centralidade do processo. As crianças são produtoras de culturas, como por exemplo, nas 

relações de brincadeiras entre pares na escola e em ambientes não formais estão trocando 

experiências umas com as outras. Com isso, elas demarcam seu espaço no mundo por suas 

culturas infantis.  

Para compreendermos o outro é necessário entender a si próprio. Assim, o educador 

(a) deve ter clareza da cultura em sua vida, rever suas memórias identitárias para se identificar 

com aquela criança que está iniciando sua jornada. O memorial/mapa cultural6 é uma 

 
6 Iniciados durante a disciplina Fundamentos Teórico-práticos do Ensino da Arte - Artes Visuais  
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ferramenta rica para trabalhar as questões culturais permitindo que o sujeito possa viajar em 

suas memórias e trazer aquilo que lhes marcou ao longo de sua formação. O educador ao fazer 

esse memorial de si, permite compreender as culturas infantis.  

A partir de suas memórias de formação, o educador é capaz de revê-las e modificá-las 

em processo educativo superando-as e proporcionando novos caminhos. E com isso, rever sua 

história permite esses olhares mais detalhados sobre formação das crianças.  

Diante de um mundo caótico, a liberdade é um dos maiores gritos na boca das 

crianças, liberdade para criar, experimentar, vivenciar, reinventar. Devemos ouvi-las, e é 

começando pelos educadores que tem uma formação capaz de compreendê-las, pois no século 

em que vivemos muito se fala em educação, porém poucos a estudam. 

A realização da presente pesquisa permitiu um novo olhar sobre a criança através de 

um memorial de vivências artísticas na infância da autora contribuindo para sua formação 

identitária. Consequentemente firmando sua cultura durante a educação básica e mais adiante 

a formação superior como educadora.  

As culturas infantis é uma área de conhecimento que muito me interessa, futuramente 

intenciono aprofundar nas culturas infantis dentro da escola em contato direto com as 

crianças. Neste espaço educacional as crianças advindas de muitos lugares, carregadas de suas 

culturas, habitam um espaço único. Devemos ouvi-las. A escola é o espaço que mais há 

produções de culturas, e como as escolas estão acolhendo essas crianças? As crianças têm 

espaço para mostrar de onde vieram? São questões que desejo obter soluções e respostas.  

Participando da 34ª Bienal de São Paulo de 2020, com o tema “Faz escuro mas eu 

canto” conheci dois novos conceitos que se conectam com a cultura, alteridade, que é a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, mas que não necessariamente se apossa da cultura 

deste, e opacidade, que também é a capacidade de se colocar no lugar do outro, porém, é 

atravessado por esta cultura. Conceitos imprescindíveis para a compreensão de si e do outro. 

Uma vez ouvi de alguém e em algum lugar que, “é bom sonhar que acontece”, 

sonhamos com uma escola onde as crianças tenham devidamente ocupado seu espaço. 

Ambiente onde tenham materiais para trabalhar todos os campos de experiências, como 

laboratório de artes, espaço de dança, teatro. Sabemos que as artes e suas múltiplas linguagens 
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permitem o desenvolvimento de várias capacidades na criança, é necessário lutarmos para 

garantir esses direitos das crianças. 

Ainda faltam muitas políticas públicas para garantia de direitos das crianças, mas o 

educador tem a possibilidade de trabalhar com aquilo que é possível no momento, como ouvir 

as vozes das crianças. Propor atividades que envolvam autonomia de expor suas origens, dar 

mais espaços a temas de migração/imigração e dentro deles trabalhar a diversidade de culturas 

das crianças. Mostrar que as culturas se diferem em seus fazeres e se aproximam em suas 

humanidades simbólicas nessa mistura de culturas possibilita  aos seres humanos poderem 

conectar-se uns com os outros.  
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