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RESUMO  

 

Este trabalho teve por objetivo analisar como se processam as atividades artísticas e o 

trabalho com a corporeidade na segunda fase da Educação Infantil em uma sala de aula 

de uma escola pública no município de São João del-Rei. As reflexões e discussões 

teóricas se basearam nos estudos de Barbosa (2005); Almeida (2004); Assmam (1995, 

1998); Daolio (1995);  Duarte Júnior (2000); Freire (2006); Gonçalves (2013); Pereira 

(2005, 2010); Porpino (2000); Maturana (2001); Nóbrega (2012), entre outros, e 

permitiram que se elencassem benefícios do trabalho artístico e corporal para o 

desenvolvimento da criança nessa etapa escolar. A pesquisa de campo permitiu que 

fossem verificadas as interações entre educadora e educandos no trabalho com a 

corporeidade e a Arte; que fosse analisado o que pensa a professora sobre estes 

componentes no processo de formação da criança; e que seus alunos fossem ouvidos, 

buscando-se compreender como as atividades artísticas e corporais são vividas por eles.  

O método utilizado para a pesquisa empírica foi o estudo de caso, tendo em vista que a 

professora escolhida apresenta uma prática que pode ser considerada uma experiência 

bem sucedida. Foram realizadas observações, registros de campo, bem como, 

fotografias e entrevistas, com a professora e com as crianças, com a devida autorização 

dos responsáveis, tendo como finalidade maior apontar a importância que o ensino da 

Arte em consonância com a corporeidade tem para o desenvolvimento, social, cultural, 

emocional e cognitivo da criança. A teoria discutida possibilitou a compreensão de que 

Arte e corporeidade estão intimamente ligadas e que trazem possibilidades para o 

desenvolvimento integral da criança - cognição, motricidade, afetividade, incluindo as 

relações do ser com o seu meio. Ficou evidenciado que a preocupação maior da 

professora regente está em trabalhar a criança em sua integralidade, estimular suas 

potencialidades criativas, sua capacidade de interagir com o meio e com o outro através 

de práticas que aliam de forma prazerosa o sensível e o movimento, bem como perceber 

que a integração entre educadora e educandos se dava de maneira respeitosa, cuidadosa, 

envolvendo cumplicidade e amorosidade. A pesquisa aponta que é possível, mesmo 

com as limitações comuns a tantas escolas, se fazer um trabalho que atenda às 

necessidades fundamentais da criança da Educação Infantil. 

 

 

Palavras-chave: Arte. Corporeidade. Educação infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 

 

 

The main aim of this master thesis is to analyze how the artistic activities and the 

strategies involving the body work together in the second stage of Children’s Education 

in a classroom of a  municipal school in São João del-Rei town, in Brazil (MG). The 

main theoretical assumptions here used are based on Barbosa (2005), Almeida (2004), 

Assmam (1995, 1998), Daolio (1995), Duarte Júnior (2000), Freire (2006), Gonçalves 

(2013), Pereira (2005,2010), Porpino (2000), Maturana (2001), Nóbrega (2012), among 

others, which have allowed to bring into light the numerous benefits of conjoining the 

use of artistic activities and bodily strategies for the thorough and appropriate 

development of children in such a school phase. The field research in question has 

opened ways for: a) the verification of  the desirable forms of interaction between the 

teacher and the students, as they are involved in bodily and artistic activities aiming at 

children’s education and formation; b) the analysis of the teacher’s assumptions on the 

use of such a kind of emphasis on children’s formation and learning-teaching processes; 

c) the possibility for children to have voice in this whole process, so that one can 

understand how the conjoining of both artistic and bodily strategies is experienced by 

them. The methodology employed for the empirical research was case-study, once the 

practice used by the chosen teacher has been reputed as successful. There happened a 

number of observations, field registrations, and interviews, as well as photos have been 

taken, always under strict concordance of parents, with the main aim of highlighting the 

great relevance that the association of bodily strategies with artistic activities may have 

for the full social, cultural, emotional and cognitive development of children as a whole. 

The theoretical apparatus used helped the understanding that Art and body are 

intimately connected to largely favor the thorough development of children under 

several diferent prisms: cognition, motricity, affection, and even their forms of dealing 

with the environment around. They also made possible to conclude that the teacher’s 

main and foremost concern was to explore all the possibilities that Art and body can 

offer for the proper and complete formation of her students, encouraging the students’ 

creative potentialities, their capacity to interact with the environment around and with 

their fellow classmates, always based on practices uniting enjoyment, emotion, and 

movement. Furtermore, it was also possible to realize that the friendly atmosphere 

pervading the whole process allowed respect, care with the other, affection, and a strong 

sense of companionship and confidence between students and teacher. Ultimately, the 

research proves that, in spite of the general hard and precarious conditions of most 

schools in Brazil, it’s possible to have a performance of excellence in children’s 

education, if certain resources as the conjoining of Art and bodily strategies are 

efficaciously used. 

 

Key-words: Art. Bodily strategies. Children’s Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um pouco da minha história... 

 

Tomo a liberdade de trazer um pouco de mim e falar sobre minha infância na 

introdução deste trabalho. Contar como o sonho de ser professora sempre esteve 

intrínseco em mim e de como a vontade de lidar com crianças, de observar as crianças e 

fazer pesquisa com as crianças surgiu em minha história de vida.  

Sou de origem humilde, família de lavradores. Meu pai, além de lavrador, tinha 

uma olaria, fazíamos tijolos, era da olaria que tirávamos o nosso sustento e, para 

complementar a renda, plantávamos de tudo um pouco – milho, feijão, mandioca, 

batata-doce, chuchu, couve, alface, almeirão, jiló e outros. Foi um tempo difícil, pés 

descalços, luz de lamparina, banho na bacia, lata dʹ água na cabeça, plantar, colher, 

bater feijão, cuidar das galinhas... Essas eram algumas das muitas atividades que 

fazíamos, mas ainda sobrava tempo para brincar, pois, como minha mãe afirmava, 

quando estava boa de saúde e podia ficar com a gente, ―criança precisa brincar‖.  

Nossas brincadeiras favoritas (minhas, de minha irmã e de alguns amigos que 

moravam próximo ao nosso sítio) eram brincar de pique em cima das árvores, de pique-

esconde, pique-lata, casinha, cozinhadinho, gangorra, queimada e outras tantas que 

agora me fogem da memória. A escola ainda não tinha entrado na minha vida.  

Naquela época, mais ou menos em 1976, era privilégio de poucos, afortunados, 

estudar na pré-escola, portanto foi aos sete anos de idade que comecei a minha vida 

escolar logo na primeira série do Ensino Fundamental, na Escola Estadual Professor 

Domingos Horta, na comunidade do Rio Acima. A escola ficava, mais ou menos, a 

cinco quilômetros de onde morávamos (local denominado ―Sobe Desce‖), não era fácil 

acordar cedo todos os dias para chegar à escola às 7h da manhã. Havia dias em que 

chorava, atrasava e as minhas companheiras não gostavam de esperar, pois não queriam 

chegar tarde à escola. Quando chovia então a dificuldade era bem maior. 

Passado algum tempo, minha mãe, que não tinha boa saúde, ficou ainda pior, 

então meu pai resolveu vender a propriedade e mudamos para a localidade denominada 

Rio Acima, onde se situava a escola; melhor dizendo, a escola ficava na mesma rua da 

minha casa. As coisas ficaram mais fáceis.   

Na minha vida escolar, sempre fui uma aluna mediana, mas muito esforçada. 

Aprendi a ler no mesmo ano que entrei na escola, fui alfabetizada com as famosas 
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cartilhas e a professora utilizava também o método fônico. Lembro-me muito bem das 

minhas professoras: Dona Mercês, na primeira série; na segunda série, Dona Perpétua, 

professora brava, mas muito competente; na terceira série, tínhamos como professora a 

Tia Petita (Maria de Lourdes), foi ela a professora que eu queria ser, muito alegre, 

gostava de cantar, de levar a turma para fazer piquenique e explorar a região, conhecer 

as plantas e raízes que tínhamos no campo, as aulas de ciências eram maravilhosas... Ela 

se preocupava e valorizava o trabalho com a Arte. Com ela cantávamos, nos 

preparávamos para apresentações teatrais... ela deixou em mim o gosto para conhecer 

mais a Arte. Na quarta série, tínhamos como professora a Dona Nancy, criatura 

adorável, era muito bonita, atenciosa, comprometida, parece-me fomos a sua primeira 

turma. 

A escola onde estudei existe até hoje, foi construída no terreno do meu avô, Sr. 

Antônio Rosa, uma figura muito respeitada na localidade do Rio Acima, ele hoje, com 

92 anos, ainda toca o violão e cuida das galinhas que tem no quintal, é uma criatura 

encantadora, alegre, disposto, um amor de pessoa. Temos muito contato, lhe faço 

companhia para dormir todas as sextas-feiras e sempre que ele precisa de algo estou à 

disposição, é um prazer estar com ele, sua alegria é contagiante, um exemplo de vida.  

Desde o meu contato com a professora ―Petita‖, sonhei ser professora, mas vi 

meu sonho ser interrompido, pois, ao terminar a quarta série, meu pai resolveu que eu 

não precisava estudar, ele dizia: ―Mulher só precisa saber ler e escrever o nome, tem 

que aprender mesmo é a lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, não precisa de estudo, 

pois vai casar mesmo‖. Fui criada para casar, e não foi diferente. Parei de estudar aos 10 

anos. Fazia quase tudo em casa no período da manhã, lavava, passava, arrumava, 

cozinhava, levava almoço para o meu pai na olaria e ficava com ele a tarde toda fazendo 

e empilhando tijolos, isso quando não estava plantando roça, capinando, quebrando 

milho, colhendo e batendo feijão com os meus avós, foi um tempo de muito trabalho, no 

meu corpo carrego as marcas dessa vida de labor pesado. 

Mais ou menos em 1983, voltamos a morar nas proximidades do nosso antigo 

sítio, na casa da minha madrinha, que nos foi emprestada. E lá, naquela distância, minha 

perspectiva era só trabalhar na roça e arrumar um marido. Casei muito jovem e me 

mudei para a cidade. Tivemos duas filhas lindas, Ana Paula, hoje com 29 anos; e 

Solaine Cristina, a caçula, com 26. Quando nossa filha mais velha estava com 9 meses, 

aconteceu que perdi meu pai, que faleceu com 41 anos, vítima de um infarto fulminante 

devido a bebida e cigarro em excesso. 
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Meu marido era operário de uma fábrica de tecidos, sua profissão era tecelão, 

ganhava pouco, então senti necessidade de trabalhar; como as meninas eram pequenas, 

tive que arranjar um jeito de trabalhar em casa, por isso comecei a lavar roupas para 

fora, trabalhava muito. Fui lavadeira, arrumadeira, cozinheira, faxineira tudo para ajudar 

nas despesas de casa, mas sempre com a esperança de voltar a estudar, morando na 

cidade, seria mais fácil. 

Em 1993, aconteceu um fato que marcou a minha vida. Consegui trabalhar como 

faxineira na Secretaria de Arrecadação e Fiscalização da Prefeitura Municipal de São 

João del-Rei. E para minha felicidade, o Sr. Oscar era meu chefe. Uma ótima pessoa, 

idônea, comprometida, valorizava muito o meu trabalho e achava que eu tinha 

potencial, foi ele quem me deu incentivo para voltar a estudar, oferecendo-me o cargo 

de Atendente com a condição de retomar os estudos. Foi o novo início. 

Retomei meus estudos em 1996, a partir da 5ª série, no Centro de Ensino 

Supletivo – CESU. Foi um tempo difícil, meu marido não queria concordar. Foi uma 

verdadeira batalha fazê-lo entender que era necessário. O Sr. Oscar, sempre me 

incentivando, me deixava sair às 16 horas (uma hora antes do término do horário de 

trabalho) para que eu pudesse estudar, então ficava no CESU até às 20horas estudando e 

tirando dúvidas. Concluí a 8ª série em meados de 1999, e logo, iniciei o segundo grau 

no Colégio Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, no projeto ―A Caminho da Cidadania‖. 

Foi um tempo conturbado, nessa época eu trabalhava o dia todo (tinha passado no 

concurso da prefeitura para Escriturário, em 3º lugar, exigida a 8ª série, agora já estava 

no Departamento de Pessoal da Prefeitura). Nesse ritmo de estudo e trabalho, a vida não 

foi fácil, mas consegui, e o sonho de ser professora continuava vivo.  

Terminado o segundo grau, no final de 2000, me matriculei no Magistério de 

Educação Artística do Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier. Foi 

ótimo! Tive aulas de Técnica Vocal; Canto Coral; História da Arte; Psicologia da 

Educação; Teatro; Percepção Musical; Instrumento; Artes Plásticas; Estrutura e 

Funcionamento de Ensino de 1º Grau; Regência; Musicalização; Noções de 

Estruturação musical I e II; História da Música; Folclore Brasileiro; Dicção; e Estágio 

Curricular, foi um aprendizado incomparável, minha turma era fantástica, foi a última a 

se formar, pois os cursos de Magistério foram abolidos.  

Terminado o magistério, fiz inscrição para o curso Normal Superior.  Vi-me 

realizando um sonho: ―vou ser professora‖. Ainda em curso no Normal, surgiu a 

oportunidade de trabalhar com a Educação Infantil no Jardim Escola Acalanto. Até 



18 

 

emociono-me ao contar, era um sonho se realizando. Quanta alegria! Era um tempo 

difícil, trabalhava pela manhã no Departamento de Pessoal, à tarde na escola e à noite ia 

para a faculdade, mas valeu a pena, estava realizando minha grande aspiração.  

Colei grau em 2006. E logo fiz inscrição na pós-graduação em Psicopedagogia 

com aulas semipresenciais, o que foi muito proveitoso. Estes estudos e titulações me 

permitiram concorrer ao concurso público para professor da Prefeitura de São João del-

Rei. Graças a Deus e a Nossa Senhora do Carmo, que é protetora dos professores e 

médicos, consegui o 3º lugar no concurso. A emoção tomou conta do meu ser, agora 

seria professora da Rede Pública de Ensino, uma alegria, a realização de um sonho para 

a minha vida profissional e pessoal. E assim continuei a minha trajetória de estudos, fiz 

especialização em Design Instrucional para EAD Virtual – UNIFEI/Itajubá; vários 

cursos de formação de tutor e outros na área de EAD, o que possibilitou a minha 

investida nessa área crescente no País. Minha intenção era continuar meus estudos e 

investir em pesquisas, assim estava viva em mim a vontade de ser pedagoga. 

Não posso deixar de registrar a minha grande emoção e satisfação ao passar no 

vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, colei grau em 18 abril de 

2013, confiante, determinada, e com grande esperança de crescimento pessoal e 

profissional passei no processo seletivo do Mestrado em Educação pela Universidade 

Federal de São João del-Rei - UFSJ, e agora estou aqui,  registrando um pouco da 

minha história de vida, minha relação com a escola, com as crianças e com a educação, 

escrevendo a minha dissertação. Que alegria! Quanta emoção!  
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A pesquisa... 

 

A infância é a fase em que o indivíduo inicia seu contato com o mundo que o 

circunda e se inter-relaciona. A família é a primeira instituição por meio da qual os 

valores são apresentados ao sujeito que acabou de chegar ao mundo; cabe a ela a função 

de estabelecer vínculos entre o recém-chegado e o meio social.  

A escola, dentre outras entidades sociais, faz parte integrante da conexão entre a 

criança e seu meio, é o lugar onde relações sociais poderão ser ampliadas; dentro da 

escola, a criança inicia um percurso em sua vida que, possivelmente, contribuirá 

favoravelmente para a construção de seu futuro. 

As experiências vividas na infância podem gerar marcas que serão levadas para 

o resto da vida, e estas poderão ser boas ou ruins. É neste momento que o sujeito está 

constituindo a sua identidade, por esse motivo, penso que o profissional que trabalha na 

educação e, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, deve ser o mais bem qualificado possível e, precisa ter claros os objetivos 

a serem desenvolvidos em sua prática diária.  

A partir da prática como educadora, busco trabalhar de maneira coerente com as 

propostas pedagógicas descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil – DCNEI, as quais determinam como prioridade para a criança:  

a construção da identidade pessoal e coletiva, o que fica evidenciado quando 

proponho atividades que proporcionam às crianças vivências que lhes permitam se 

conhecer como seres presentes no ambiente no qual estão inseridas, bem como 

reconhecer o seu colega como o outro que divide o espaço no mesmo momento. Há que 

se pensar nas rodas de conversa como um momento propício de relações;  

o brincar, presentes nas propostas coletivas ou individuais, mas, que propiciem 

o interagir, seja com os objetos ou com os colegas numa relação de troca, de interação, 

de aprendizado;  

o imaginar, que está vivo nas brincadeiras de faz de conta, nas atividades que 

envolvam a escuta, a música, o contar histórias, a dramatização;  

a fantasia, momento rico de imaginação que, na brincadeira de ―cabaninha‖, se 

realiza dentro da sala, na junção das mesas que cobertas com pedaços de panos se 

transformam em esconderijo. Esse movimento pode conduzir a uma experiência 

indescritível que é única para cada criança, pois, nesse momento, o fantasiar é 

permitido, mesmo sendo dia existe a possibilidade de ser noite, de estar chovendo, 



20 

 

relampejando, de que o lobo mal esteja do lado de fora da cabana, que barulhos estejam 

sendo ouvidos. Essa brincadeira permite uma variação de possibilidades para a fantasia. 

 Busco, ainda, estimular o desejo de aprender, de conhecer, de tentar, de 

conquistar, de interagir, mediante as brincadeiras de escorregar, de pular, rolar, correr. 

Para que essas ações sejam vividas pela criança se faz necessário ter o desejo, e este 

precisa ser estimulado pelo educador;  

o aprender, mediante a tentativa, o realizar, a conquista, a observação, como, 

por exemplo, no plantio da semente de girassol, em um grande vaso, onde cada criança 

plantou a sua sementinha, e cujo crescimento das plantinhas acompanhamos todos os 

dias, regando-a, e expondo-a ao sol para que se desenvolvesse, posteriormente, retirada 

do vaso e colocada no canteiro da horta da escola com a ajuda das crianças. Assim, 

aprenderam como se dá o plantio e o crescimento de uma sementinha que se transforma 

em planta, momento rico de aprendizado compartilhado; 

o observar, a si mesmo e ao outro, quando numa brincadeira com a caixa de 

panos, as crianças se mostram e observam os acontecimentos ao redor e alguns viram 

super-heróis com grandes capas em suas costas, outros preferem brincar de boneca e 

preparar uma linda cama para ela, outros mais preferem se vestir com as mais diversas 

composições e ficar se admirando no espelho;  

o experimentar, quando a proposta é manusear madeiras, folhas de árvores, 

secas ou verdes caídas ao chão, pedras, tocos, gravetos, e vários outros artefatos 

encontrados na natureza que permitem experimentações;  

o narrar, quando a criança tem a oportunidade de contar o que ela viveu no 

final de semana na roda de conversa, ou quando ofereço dedoches, fantoches, livros, ou 

mesmo qualquer outra fonte que ofereça possibilidades de fazer uma narrativa;  

o questionar, na maioria das vezes embalado por uma curiosidade que é natural 

da criança, numa situação em que um bichinho (formiga ou lagartixa) entrou na sala, 

estando em roda, de imediato surge a pergunta pelas crianças, que bicho é esse? Uma 

criança diz: - ―É uma aranha.‖ E eu digo: Será? Até que se esgotem as possibilidades e 

nós todos descobrimos que se tratava de uma formiga.  

E construir sentidos sobre e com a natureza bem como sobre e com a sociedade 

de maneira a produzir cultura. Neste sentido, vale a pena considerar as vivências das 

crianças fora da escola, suas relações com a natureza e a sociedade envolvendo a família 

nas ações que complementem as vivências na escola. Uma experiência que vale destacar 

são as ―visitas domiciliares‖ que ocorrem na escola onde trabalho. Essa atuação da 
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escola em relação à família, no meu entender, favorece a proximidade entre família e 

escola uma vez que quando o professor tem a possibilidade de conhecer os seus alunos 

no âmbito familiar fica fácil entender algumas de suas ações em sala de aula.  

Um exemplo que considero relevante é o de uma menina de idade entre dois 

anos e meio a três, que não se sentia à vontade em colocar o prato na mesa do refeitório 

para se alimentar, embora todos os coleguinhas já o fizessem, ela relutava em fazê-lo, 

sentava-se de pernas abertas no banco e colocava o prato entre as mesmas para se 

alimentar. Eu sempre a corrigia e pedia que ela colocasse o prato sobre a mesa, ela até 

tentava, mas era por poucos segundos, e ela já voltava à mesma posição de antes. Tudo 

foi esclarecido quando fui visitá-la em sua casa, eu e minha companheira de turma, 

chegamos mais ou menos às quatorze horas e trinta minutos, e qual não foi a nossa 

surpresa, a pequena estava almoçando, sentada no chão do quarto, com o seu prato entre 

as pernas. A casa muito modesta composta de uma cozinha, um banheiro e três quartos 

que abrigava cinco adultos e três crianças, não tinha mesa para o almoço, a única mesa 

que existia estava ocupada acomodando latas de mantimentos, e alguns utensílios de 

cozinha, ou seja, naquele ambiente não havia possibilidade de utilizar a mesa como 

instrumento para acomodação nas refeições. Tudo isso foi exposto para sinalizar a 

importância de o professor conhecer um pouco da vida pessoal da criança e assim 

entender o porquê de algumas atitudes da mesma em sala de aula.  

Assim, minha atuação na ―práxis‖, de acordo com Paulo Freire, está pautada na 

ação/reflexão, a fim de pensar e repensar o cotidiano em sala de aula numa dialética 

permanente.   

A vivência dessa prática reflexiva me possibilitou olhares ―diferenciados‖ em 

relação ao dia a dia, tanto em minha sala de aula quanto durante a realização dos 

estágios que me foram exigidos no período em que cursei o Magistério de Educação 

Artística e as graduações, Normal Superior e Pedagogia. Foram muitas as observações 

realizadas em algumas escolas públicas e, em várias etapas/períodos/ciclos/séries/anos, 

na zona urbana do município de São João del-Rei. A partir do que eu havia vivenciado e 

apreendido em minhas formações no que se diz respeito à arte e à corporeidade, me 

foram possíveis reflexões sobre como a ausência delas nas salas de aula podem consistir 

em grandes perdas para o aprendizado e vivências das crianças.  

No último estágio, realizado no Ensino Fundamental - EF, percebi uma situação 

intrigante numa sala com 25 alunos de primeira série, hoje 2º ano do Ensino 

Fundamental, com crianças de idade entre 7 e 8 anos.  Observei a turma por cerca de 30 
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dias, 4 horas diárias e, durante todo esse tempo, não presenciei a professora cantar uma 

só canção, nem sequer colocar um CD para cantar junto com os alunos. Não houve um 

momento sequer em que fosse realizada alguma atividade relacionada à Arte, em 

alguma de suas várias manifestações. Não havia espaço para as brincadeiras, para a 

Arte, para o lúdico, para o trabalho com a corporeidade, aspectos tão próprios das 

crianças. Então fiquei me questionando: como teria sido para essas crianças na educação 

infantil? E como será que acontece, no primeiro ano do ensino fundamental, ainda mais 

agora que as crianças chegam mais cedo a esta etapa de ensino? Como se sentem?  É 

muito diferente para elas?  

Antes (na Educação Infantil - EI), as crianças ficavam acomodadas em cadeiras 

pequenas, mesas pequenas, eram agrupadas para sentar, viviam em um mundo de 

aprendizagens lúdicas. Agora tudo mudou: a escola é grande, as cadeiras e carteiras são 

grandes, muito conteúdo, muitas horas sentadas, escrevendo, escrevendo e, a Arte onde 

está? E o corpo como está?  

Diante destas angústias, surgiu-me a intenção de pesquisar as práticas docentes 

na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental no que diz respeito ao 

trabalho com o ensino e aprendizagem que envolva a Arte e a corporeidade, tendo como 

foco a criança, suas indagações, expectativas, aprendizados, lembranças, sentimentos, 

experiências. Surgiu-me a vontade de ouvi-las e, nesse sentido, a proposta primitiva 

desta pesquisa seria fazer uma análise do trabalho com a Arte e a corporeidade no ano 

final da educação infantil e no ano inicial do ensino fundamental e, assim, contrastar o 

que foi observado na EI e EF em relação às práticas das professoras nessas etapas de 

ensino, ou seja, nesse período de transição das crianças da EI para o EF. Meu intuito 

era, ainda, ouvir as crianças na tentativa de compreender como se processa esse 

momento em suas vidas, se existem ou não semelhanças no trabalho com a Arte e a 

corporeidade nas duas etapas investigadas. Porém, ao logo do percurso eu e minha 

orientadora fizemos uma mudança em nossos objetivos de pesquisa, visto que, ao iniciar 

as observações em sala de aula da educação infantil, encontramos na prática da 

professora regente um trabalho bastante promissor em relação à Arte e à corporeidade.  

O trabalho da educadora nos despertou interesse por ser rico e coerente com as 

propostas para educação infantil, o que nos propiciou pensar nas possibilidades de 

desenvolvimento que a professora proporciona às crianças com as quais trabalha em seu 

cotidiano, uma experiência que, também, merece ser levada a outras professoras. Assim, 

resolvemos dar ênfase à prática da profissional observada, que leciona na segunda etapa 
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da educação infantil e que estabelece relações com a arte e a corporeidade em suas 

atividades em sala de aula.  

Para desenvolver este trabalho traço, como objetivo geral, analisar como se 

processam as atividades artísticas e o trabalho com a corporeidade na segunda fase da 

Educação Infantil em uma sala de aula de uma prática pedagógica considerada exitosa 

em uma escola pública no município de São João del-Rei. Os objetivos específicos são: 

investigar os possíveis benefícios do trabalho com a Arte e a corporeidade para o 

desenvolvimento da criança nessa etapa; analisar as interações entre educadora e 

educandos no trabalho com a corporeidade e a Arte; investigar o que pensa a professora 

sobre a Arte e a corporeidade no processo de formação da criança; ouvir as crianças 

envolvidas na pesquisa, buscando compreender como as atividades artísticas e corporais 

são vividas por elas. Ressalto que as entrevistas com as crianças foram realizadas com 

antecedência, haja vista a urgência da ida a campo já que a proposta inicial da pesquisa 

demandaria mais tempo, isso justifica a pouca experiência com as perguntas e as poucas 

intervenções da pesquisadora.  

A pesquisa foi pensada na perspectiva de um estudo de caso, que segundo Yin 

(2005, p. 19), ―[...] é quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos 

e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real‖. Inicialmente, foram colhidos dados através da observação da sala 

de aula, sendo as anotações digitadas dando origem às ―Notas de Campo‖. Durante esse 

processo, foram realizadas fotografias com a devida autorização dos pais ou 

responsáveis e, finalmente, foram realizadas entrevistas com as crianças e com a 

professora regente. As reflexões e discussões teóricas se basearam nos estudos de 

Almeida (2004); Assmann (1995, 2001); Barbosa (2005); Daolio (1995); Freire (2006); 

Gonçalves (2013); Pereira (2005, 2010); Porpino, (2000); Maturana (2001); Nóbrega 

(2012), entre outros.  

 No primeiro capítulo, trato da Arte e suas possibilidades no cotidiano de sala 

de aula; no segundo capítulo, conceituo Corporeidade, bem como relaciono 

criança/infância e corporeidade; no terceiro e último capítulo traço a metodologia de 

trabalho e apresento a análise dos dados obtidos na pesquisa. Ressalto que os dados 

serão analisados ao longo do capítulo três, entrelaçando as observações realizadas em 

campo com as entrevistas, organizados em categorias de análise de maneira que todo o 

capítulo será contemplado com a riqueza dos detalhes verificados em sala de aula, os 
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quais serão comprovados por meio de fotografias que foram clicadas pela pesquisadora 

e que permitem uma outra narrativa do vivido.  
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CAPÍTULO 1 

A CRIANÇA E A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A arte é a forma natural que desde as cavernas  

dinamizou a expressividade do ser humano. 

Noemia Varela 

 

 Neste capítulo, são apresentadas algumas considerações sobre a Arte no 

ambiente escolar da educação infantil e sua importância na vida da criança pequena, 

bem como, as relações entre Arte e ludicidade e ainda algumas reflexões acerca dos 

Referenciais Curriculares Nacionais e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

educação infantil, os quais são documentos oficiais que tratam das orientações e 

determinações do trabalho pedagógico na educação infantil. A relevância de trazer para 

este trabalho de pesquisa tais documentos consiste na importância que esses 

proporcionam ao fazer artístico nesta etapa de aprendizado, que é a educação infantil.  

 Ao longo de minha experiência na educação infantil tenho observado que, 

quando a criança pequena se propõe a fazer algo, ela se entrega por inteiro na realização 

daquela atividade, ela não realiza aquele fazer pela metade, pois, está imersa em um 

momento de inteireza de si. Sendo assim, com o fazer artístico não é diferente, quando é 

proposta para a criança uma atividade que envolva pintura, dança, música, colagem, 

desenho, modelagem, ouvir história, assistir a um filme é possível perceber o quanto ela 

se apropria daquele fazer, o quanto ela vive intensamente o que está realizando, mesmo 

que seja por um curto espaço de tempo, já que é uma característica de crianças pequenas 

não ―se concentrarem‖ em uma mesma atividade por um longo período de tempo. Mas o 

importante a ser observado é que, mesmo que uma atividade realizada por uma criança 

pequena não tenha grande duração, ela foi vivida intensamente naquele momento. 

Poder-se-ia então pensar numa proposta de trabalho com a Arte em suas várias 

manifestações na educação infantil, de maneira a proporcionar um encontro com a 

inteireza do ―ser‖ criança em desenvolvimento.  

Ferreira (2008, p. 20) destaca que ―a arte na educação deve ser baseada na 

liberdade de expressão e no respeito às diversidades [...]‖, sendo assim, faz-se 

importante destacar que o trabalho com Arte em sala de aula deve ser pensado de 

maneira que contemple os interesses das crianças e, de acordo com Eliot Eisner, citado 

por Almeida (2004, p.18), ―a coisa mais importante a ser lembrada no tocante às 
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atividades artísticas é que elas proporcionem alegria aos alunos‖. A autora, ainda com 

base em Eisner, afirma que realizando atividades artísticas as crianças desenvolvem 

 

autoestima e autonomia, sentimento de empatia, capacidade de 

simbolizar, analisar, avaliar e fazer julgamentos e um pensamento 

mais flexível; também desenvolvem o senso estético e as habilidades 

específicas da área artística, tornam-se capazes de expressar melhor 

ideias e sentimentos, passam a compreender as relações entre partes e 

todo e a entender que as artes são uma forma diferente de conhecer e 

interpretar o mundo (p. 14).  

 

Desta forma, é possível afirmar que, ao se desenvolverem atividades artísticas 

com a criança pequena, lhe é proporcionada a oportunidade de internalizar, de 

experimentar, de vivenciar, de imaginar, de se sentir integrada ao mundo e, ainda 

despertar e desenvolver o processo criativo existente em cada uma. Almeida cita ainda 

que a atividade artística pode proporcionar o desenvolvimento da ―capacidade de 

simbolizar e que, ao simbolizar, os alunos transportam-se para um mundo de fantasia, 

para um mundo imaginário criado por eles próprios, moldado a seu gosto e que funciona 

como um sistema de regras especiais [...]‖. Ao simbolizar, a criança tem a oportunidade 

de se apropriar de um mundo imaginário, o qual lhe permite viver situações fantasiosas, 

num jogo de ―faz de conta‖ que oportuniza ―aprender a sentir como os outros e pelos 

outros, o que é um importante ingrediente para o desenvolvimento social‖ (p. 20).  

Coragem (2002, p. 91) enfatiza que a multiplicidade de formas de expressão 

artística, além de estímulo à percepção e significação de mundo, amplia as 

possibilidades de a criança se expressar e se comunicar de forma muito própria, o que é 

importante, ―principalmente porque ela ainda não domina, como o adulto, a expressão 

verbal para manifestar seus sentimentos e pensamentos‖. Ao poder manifestar o que 

está sentindo e o que está pensando, seu convívio social é favorecido uma vez que, por 

meio de atividades que envolvam o trabalho com as várias linguagens artísticas, a 

criança terá oportunidade de estabelecer relações, de pensar, de imaginar e 

experimentar, o que permitirá sua interação com o outro e com o meio que a cerca. 

 Gouthier e Kolb complementam, enfatizando o valor da experiência estética, 

especialmente, quando a palavra não é capaz de atender às demandas internas. 

 
Em arte, podemos construir, reconstruir, fazer sempre de novo, ou 

repetir várias vezes as mesmas ideias que povoam a nossa mente, o 

nosso imaginário. [...] É o momento de brincar, no qual as nossas 

ideias vão fluindo, ganhando formas, cores e espaços imprevisíveis. 

Trata-se de um processo que envolve a especulação, o levantamento 
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de questões e a busca de algumas repostas. Resumindo, uma 

experiência estética na qual o mundo dos códigos verbais, da palavra 

não são suficientes. É como se fosse um outro jeito de estar no mundo, 

de perceber as coisas e expressá-las, de experimentar (2009, p. 33).  

 

Faz-se necessário pensar sobre as possibilidades do despertar do imaginário, da 

criação, de momentos que oportunizem o fluir de ideias, de pensamentos, de 

sentimentos que podem ser internalizados e expressados por meio da Arte, como 

enfatizam Lowenfeld e Brittain:  

 
A ARTE desempenha um papel potencialmente vital na educação das 

crianças. Desenhar, pintar ou construir constituem um processo 

complexo em que a criança reúne diversos elementos de sua 

experiência, para formar um novo significado do todo. No processo de 

selecionar, interpretar e reformar esses elementos, a criança 

proporciona mais do que um quadro ou uma escultura; proporciona 

parte de si própria: como pensa, como sente e como vê. Para ela, a arte 

é atividade dinâmica e unificadora (1977, p. 14).  

  

Os autores trazem reflexões importantes para a educação de crianças em suas 

especificidades. A criança vai produzir a partir do que ela é, sobre o que e como pensa, 

sente e vê o mundo a sua volta. Os autores ainda destacam que, para a criança, a Arte é 

uma atividade dinâmica e unificadora; nesse sentido, é possível compreender que a 

dinamicidade está no quanto a Arte é abrangente, e unificadora quando cria a 

possibilidade de unir e reunir em cada ser as suas potencialidades, pois sendo a criança 

um ser único, é também plural em seus desdobramentos criadores. ―Cada criança revela 

seus interesses, sua capacidade, seus recursos e seu desenvolvimento na Arte [...] (p. 

22)‖, de maneira que, ao criar, a criança se revela única em sua inteireza. 

 

O trabalho com as artes proporciona às crianças a oportunidade de 

desenvolver sensibilidades que tornam possível o conhecimento 

estético do mundo e a expansão do repertório de habilidades e 

experiências estéticas que podem ser utilizadas para formar ideias e 

articular a expressão. Desde que respaldadas em práticas adequadas de 

ensino, requeridas para o desenvolvimento pleno das potencialidades 

dos alunos (ALMEIDA, 2004, p. 32). 

  

Almeida reforça a potencialidade do trabalho com as artes no desenvolvimento 

da criança, especificamente no que tange ao conhecimento estético de mundo de 

maneira a desenvolver e expandir as habilidades e experiências estéticas. Porém, a 

autora adverte que, para que esse desenvolvimento aconteça, se fazem necessárias 

práticas de ensino adequadas ao trabalho a ser realizado, pois, como enfatiza Souza 
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(2005), ―por meio da Arte é possível desenvolver a percepção, a imaginação, a 

criatividade, a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo apreender, analisar e mudar a 

realidade‖ (p. 87). Nesse sentido, vale destacar que a Arte possibilita o desenvolvimento 

criativo e criador do ser humano a fim de propiciar apreensões que favorecem a sua 

capacidade de análise frente à sua realidade num constante ir e vir de percepções, as 

quais podem permitir mudanças. Entretanto, importa enfatizar que, ao se propor um 

trabalho que envolva Arte, este deve ser previamente pensado, analisado, planejado 

alicerçado teoricamente a fim de que seja promotor das inúmeras possibilidades que a 

Arte favorece. 

 Barbosa (1991) defende que a Arte, associada à Educação, precisa desenvolver 

na criança o seu potencial criativo e, para isso, o indivíduo necessita ser estimulado, 

incentivado. Ela salienta: 

 

Não é possível uma educação intelectual, formal ou informal, de elite 

ou popular, sem arte, porque é impossível o desenvolvimento integral 

da inteligência sem o desenvolvimento do pensamento divergente, do 

pensamento visual e do conhecimento presentacional que caracterizam 

a arte (p. 5). 

  

 A autora enfatiza a importância da Arte para o desenvolvimento integral da 

pessoa humana como sendo uma possibilidade do desenvolvimento da inteligência e do 

pensamento. Segundo Eisner (apud Barbosa, 2005), ―[...] refinar os sentidos e alargar a 

imaginação é o trabalho que a arte faz para potencializar a cognição. Cognição é o 

processo pelo qual o organismo torna-se consciente de seu meio ambiente‖, de maneira 

que, a partir do envolvimento com as atividades artísticas, a criança terá a oportunidade 

de potencializar o seu pensamento, a sua cognição podendo aguçar os sentidos para os 

acontecimentos que a rodeiam e que, de acordo com Paulo Freire, concretizam a sua 

―leitura de mundo‖.   

 Para Almeida (2004), ―ao conhecer e compreender melhor as artes, os alunos 

tornam-se pessoas mais sensíveis, capazes de perceber de modo acurado modificações 

do mundo físico e natural e também de experimentar sentimentos de ternura, simpatia e 

compaixão (p. 15)‖. Com essa afirmação, a autora permite reflexões acerca do quão 

sensível a Arte pode tornar o sujeito, possibilitando-lhe experimentar sentimentos de 

empatia, sendo, também por isto, importante e significativa para o desenvolvimento e 

aprendizagem da criança pequena. Conforme destaca Schmidlin, 
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a aprendizagem não é apenas intelectual, mas também emocional, 

social, perceptiva, física e psicológica no desenvolvimento infantil. 

[...] Há necessidade de desenvolver, de modo livre e flexível, a 

sensibilidade e a conscientização de todos os sentidos (ver, sentir, 

ouvir, cheirar, provar), em uma interação entre sujeito e meio, 

promovendo a autoexpressão a partir da vivência pessoal (2006, p. 5). 

 

 Ver, sentir, cheirar, provar, de acordo com a autora, são os elementos dos 

sentidos que permitem a sintonização do sujeito aprendiz com o mundo que o cerca, de 

maneira a propiciar vivências a partir do ambiente. Conforme exposto, a aprendizagem 

não se dá apenas intelectualmente, mas, sim, de forma integral, agregando o social, o 

físico e o psicológico, visto que o desenvolvimento humano é favorecido por meio do 

processo educacional de inter-relações no despertar da sensibilidade.  

Duarte-Júnior salienta que este processo não deve se limitar apenas à formação 

educacional escolar: 

 

[...] tomar o sensível como fundamento de um processo 

educacional, portanto, não tem a ver apenas com os níveis 

elementares da educação, com a formação da criança e do 

jovem exclusivamente, mas pode se estender ao longo da vida 

dos indivíduos e da sociedade como um todo (2000, p. 157).  

 

O autor propõe reflexões sobre o sensível como fundamento de um processo 

educacional que permeia a formação do indivíduo em idade escolar, mas nos apresenta 

uma constatação importante, que é o fato de que o mesmo se dá ao longo da vida. Ou 

seja, no processo de desenvolvimento humano, as pessoas estão em constante 

aprendizado o que as torna capazes de perceber e de experimentar as coisas do mundo. 

O ser humano vive o ―inacabamento‖ que, conforme Freire, só é possível por ele ser 

gente, gente que tem sentimentos, que vive, que espera, que se relaciona, que 

compartilha ideias, sonhos e que experimenta. Desta maneira, é possível viver a 

―educação (do) sensível‖, por meio do trabalho com a Arte. Conforme afirma Read, 

 
A arte é uma dessas coisas que, como o ar ou o solo, estão por toda a 

nossa volta, mas que raramente nos detemos para considerar. Pois a 

arte não é apenas algo que encontramos nos museus e nas galerias de 

arte, ou em antigas cidades como Florença e Roma. A arte, seja lá 

como a definimos, está presente em tudo que fazemos para satisfazer 

nossos sentidos. [...] não existe obra de arte genuína que não atraia, 

basicamente, os nossos sentidos, nossos órgãos físicos de percepção-, 

e quando perguntamos ―O que é arte?‖ estamos, na verdade, 

perguntando qual é a qualidade ou a peculiaridade de uma obra de arte 

que atrai nossos sentidos (2013, p. 16). 
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 Nessa perspectiva, o autor vem nos confirmar que a Arte aguça os sentidos e, 

mesmo que ela esteja ao redor do ser humano e que nem sempre ele se dê conta disso, 

não é difícil senti-la, percebê-la, já que se faz presente à medida que agrada os sentidos. 

Com essa concepção, há que se pensar também na ludicidade que a Arte pode 

proporcionar devido às possibilidades que o sujeito criança, jovem ou adulto pode 

vivenciar por meio das mais variadas manifestações artísticas existentes. A Arte poderia 

ser considerada essencialmente lúdica, ou seja, por meio dela, o ser humano teria 

possibilidade de experiências mágicas, sensórias, imaginárias, elementos tão próprios da 

ludicidade. Assim, vale ressaltar a importância de trazer algumas considerações acerca 

da Arte e da ludicidade no cotidiano da educação infantil.  

 

1.1 Arte e ludicidade: algumas considerações  

 

 Olivier (2003) refere-se ao lúdico entendendo-o como ―a alegria, a 

espontaneidade‖. A autora também ressalta que o ―lúdico é um fim em si mesmo, ou 

seja, ele não é um meio através do qual alcançamos outro objetivo‖. Enfatiza que o 

lúdico é espontâneo e, por isso, difere das atividades obrigatórias e acrescenta que ―o 

lúdico pertence à dimensão do sonho, da sensibilidade, que o lúdico privilegia a 

criatividade, a inventividade e a imaginação‖ (p. 21); nesse sentido, seria possível dizer 

que o lúdico está intimamente lidado à Arte. Como afirma Pereira (2006), ―arte e 

ludicidade são eminentemente interdisciplinares‖ (p. 120).  

 A mesma autora lembra que ―uma prática educativa lúdica abre espaços para 

que a vida pulse em sala de aula e em cada um de seus participantes, educadores e 

educandos, que estes se integrem e encontrem novas maneiras de viver a educação‖. E 

ainda acrescenta: ―Uma aula com características lúdicas não precisa ter, 

necessariamente, jogos ou brinquedos. O que traz a ludicidade para a sala de aula é 

muito mais uma atitude lúdica do educador e dos educandos‖ (p. 83). Dessa maneira, a 

compreensão de ludicidade se dá a partir do momento em que são oferecidas 

possibilidades aos educandos de vivenciarem práticas lúdicas por meio da atitude do 

educador que pode ser permeada com a Arte nas suas variadas manifestações.  

 Duarte Júnior (1983), citado por Pereira (2006, p. 124), afirma que ―a arte é a 

concretização dos sentimentos em formas expressivas e, assim, se constitui num meio 

de acesso às dimensões humanas [...]‖, o que pode ser pensado na Arte como sendo 
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estimuladora desses sentimentos, os quais podem ser lúdicos, prazerosos ou não, mas, 

que promovem mudanças, reflexões e experimentações.  

 Com embasamento em Duarte Júnior, Pereira (2006) apresenta alguns aspectos 

da Arte, a maioria dos quais pode ser apresentado, também, como aspectos da 

ludicidade:  

 

 A possibilidade de contactarmos sentimentos e emoções na vivência 

do momento presente, propiciando a compreensão do que se passa em 

nós, estimulando o autoconhecimento; a libertação da imaginação e da 

criatividade, essenciais para o desenvolvimento da autonomia; o 

contato com o sensível; e a possibilidade de olhar para si, para o outro 

e para o nosso entorno, refletir e propor uma nova realidade (p. 125).  

  

 Tais aspectos podem ser compreendidos como sendo propícios à Arte e à  

ludicidade, uma vez que podem proporcionar experiências essenciais às dimensões 

humanas, o que favorece uma educação que desperta os sentidos, a sensibilidade, o 

potencial de criação inerente ao ser humano. Pereira (2006) acredita que: 

 

Uma educação voltada para a integração dos vários aspectos do ser 

humano – corporal, emocional, mental e espiritual, traga 

possibilidades a cada educando (e a cada educador) de se conhecer um 

pouco mais, de se relacionar melhor consigo mesmo e com o outro, o 

que implica lidar melhor com as próprias dificuldades e com as do 

outro, com possibilidades de se expressar de forma mais espontânea e 

criativa (p. 129). 

   

 Uma educação que valoriza o outro em sua integralidade, em sua 

expressividade, em suas potencialidades, em sua corporeidade seria de fato uma 

educação rica, cuidadosa com o ser em formação, assim sendo, as práticas em sala de 

aula da educação infantil ou em qualquer outra etapa da escolaridade deveria ser 

pautada na compreensão da dimensão humana e na capacidade de criação que cada 

pessoa carrega em si. Há que se pensar na Arte, na ludicidade, na corporeidade como 

propostas para a efetivação de uma educação integral.  

 Oliver (2003) afirma que:  

 

Reconhecer o lúdico é reconhecer a especificidade da infância: é 

permitir que as crianças sejam crianças e vivam como crianças; é 

ocupar-se do presente, porque o futuro dele decorre; é esquecer o 

discurso que fala da criança e ouvir as crianças falarem por si mesmas; 

é reconhecer a linguagem dos nossos desejos e conferir-lhe o mesmo 

lugar que tem a linguagem da razão; é redescobrir a corporeidade ao 
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invés de dicotomizar o homem em corpo e alma; é abrir portas e 

janelas e deixar que a inclinação vital penetre na escola e abane a 

poeira, apague as regras escritas na lousa e acorde as crianças desse 

sono letárgico no qual por tanto tempo deixaram de sonhar (p. 24-25).  

  

  Ser criança, viver como criança, com esta fala a autora proporciona reflexões 

acerca do que deve ser vivido na educação infantil, pois, nesse momento da vida 

humana, o corpo está em desenvolvimento, a criança está em formação, é o momento da 

descoberta de si, do outro e do mundo que a cerca, sendo assim, o ocupar-se do presente 

é fato, é nítido. A criança está inteira no que faz sem pensar se isso ou aquilo lhe 

conduzirá a um futuro promissor, esses são pensamentos dos adultos que costumam 

viver preocupados com o futuro, e se esquecem de viver o presente em sua totalidade.   

 Nessa mesma citação, a autora suscita refletir sobre a linguagem dos desejos 

humanos e a redescoberta da corporeidade na junção corpo e alma ao invés da 

dicotomia que por muito tempo vem se instalando na escola e outros segmentos da 

sociedade, de maneira a possibilitar uma escolarização que pense na criança como um 

ser integral que é composto de corpo e alma, ávido por viver, com intensidade, energia, 

alegria, inventividade, criatividade, ludicidade elementos tão próprios do ser humano 

em constante formação, ―inacabado‖ conforme diz Freire. De acordo com Bonfim 

(2010): 

 

A atividade lúdica possibilita à criança um contato maior com o seu 

corpo, com os objetos e o ambiente, além de uma interação maior com 

os seus pares e com os adultos, para que ela desenvolva a capacidade 

afetiva, a sensibilidade, a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a 

linguagem (p. 65). 

 

 A fim de pensar sobre as práticas com o ensino de artes e ludicidade na escola, 

mais especificamente na educação infantil, busco informações nos Referenciais 

Curriculares para a Educação Infantil os quais são documentos oficiais que orientam o 

trabalho dos professores nessa fase de ensino e, talvez, fossem eles a fonte inspiradora 

de muitos educadores brasileiros já que o que se imagina é que todos haveriam de 

receber, estudar e tomá-lo como orientador de seu trabalho no cotidiano em sala de aula 

da educação infantil, porém nem sempre é o que acontece, pois muitos educadores não 

têm acesso a tais documentos.   
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1.2 A Arte em sala de aula na educação infantil: o que dizem os Referenciais 

Curriculares Nacionais?  

 

 Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI – 

trazem informações sobre o trabalho com a Arte nessa etapa de ensino. Analisando o 

referido documento, é possível observar que ele poderá contribuir para a prática cotidiana a 

partir de orientações que colaboram para o desenvolvimento do trabalho do professor, em 

―eixos‖ que poderão nortear o quefazer, como menciona Paulo Freire, deste profissional da 

educação em sua sala de aula. O primeiro volume, que é introdutório, trata da Formação 

Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo; o volume de número dois trata da Identidade e 

Autonomia das crianças e, por fim, no terceiro volume, vemos a orientação para a 

construção de ―diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com 

os objetos de conhecimento tendo como enfoque: Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática‖ (BRASIL, 1998, p. 9). 

 No documento oficial, o enfoque está nas Artes Visuais e Música. Para a primeira 

manifestação artística, ou seja, as Artes Visuais, são estabelecidos os objetivos destacados a 

seguir:  

 

para as crianças de zero a três anos fica estabelecido que elas devem, 

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;  utilizar diversos materiais 

gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas 

possibilidades de expressão e comunicação; quanto às crianças de 

quatro a seis anos
  

os objetivos são, ―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 Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil estão 

organizados em blocos a fim de oferecer ―visibilidade às especificidades‖ para a 

aprendizagem em artes. ―Embora as crianças vivenciem esses conteúdos de maneira 

integrada‖, seguida de orientação didática, no bloco ―O fazer artístico‖ estão descritas 

quais atividades poderão ser ―exploradas‖ com as crianças de zero a três anos e de 

quatro a seis anos. Para as crianças de zero a três a organização consiste em: 
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Exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de 

diferentes texturas e espessuras, brochas, carvão, carimbo etc.; de 

meios, como tintas, água, areia, terra, argila etc.; e de variados 

suportes gráficos, como jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, 

madeiras etc.; Exploração e reconhecimento de diferentes movimentos 

gestuais, visando a produção de marcas gráficas; Cuidado com o 

próprio corpo e dos colegas no contato com os suportes e materiais de 

artes; Cuidado com os materiais e com os trabalhos e objetos 

produzidos individualmente ou em grupo (BRASIL, 1998, p. 97). 

  

 É evidenciado, nos RCNEI, a necessidade e o desejo de que as crianças, nesta 

fase escolar, tenham a oportunidade de manipular materiais que possibilitem 

experimentar diferentes tessituras e suportes, permitindo-lhes contatos com uma 

variedade de artefatos que podem favorecer e despertar a curiosidade, a sensibilidade, a 

percepção, as sensações, aguçando-lhes os sentidos, promovendo a ludicidade. E ainda, 

propõe atividades que valorizem os cuidados com os materiais utilizados pela criança e 

com o seu próprio corpo.   

 No que se refere às crianças de quatro a seis anos, a organização está 

estabelecida da seguinte maneira:  

 
Criação de desenhos, pinturas, colagens, modelagens a partir de seu 

próprio repertório e da utilização dos elementos da linguagem das 

Artes Visuais: ponto, linha, forma, cor, volume, espaço, textura etc.;  

Exploração e utilização de alguns procedimentos necessários para 

desenhar, pintar, modelar etc.;  Exploração e aprofundamento das 

possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, instrumentos e 

suportes necessários para o fazer artístico; Exploração dos espaços 

bidimensionais e tridimensionais na realização de seus projetos 

artísticos; Organização e cuidado com os materiais no espaço físico da 

sala;  Respeito e cuidado com os objetos produzidos individualmente e 

em grupo; Valorização de suas próprias produções, das de outras 

crianças e da produção de arte em geral (BRASIL, 1998, p. 99).  

 

 

 Para essa etapa de desenvolvimento da criança, no documento, são enfatizados 

a criação, o desenho e várias outras formas de exploração com a utilização de materiais 

variados que permitam uma diversidade de criação, de maneira que o potencial criativo 

da criança seja estimulado e possa aflorar a ludicidade. Nesta etapa, também são 

valorizados os cuidados com o corpo, com as produções dos colegas e, ainda o espaço 

físico em sua organização.  

 A segunda manifestação artística que o RCNEI enfatiza para essas etapas de 

ensino é a música. De acordo com Jeantot,  
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Música é linguagem. Assim, devemos seguir, em relação à música, o 

mesmo processo de desenvolvimento que adotamos quanto à 

linguagem falada, ou seja, devemos expor a criança à linguagem 

musical e dialogar com ela sobre e por meio da música. Como 

acontece com a linguagem, cada civilização, cada grupo social, tem 

sua expressão musical própria. O educador, antes de transmitir sua 

própria cultura musical, deve pesquisar o universo musical a que a 

criança pertence, e encorajar atividades relacionadas com a descoberta 

e com a criação de novas formas de expressão através da música 

(2008, p. 20). 

 

A afirmação permite pensar que a linguagem musical é tão importante quanto a 

linguagem falada, ou seja, a partir da educação musical, a criança poderá desenvolver 

seu potencial criativo nas suas dimensões lúdicas.  

A partir das considerações de Jeantot, vale ressaltar que, qualquer que seja a 

etapa da vida escolar em que a criança se encontra, a vivência musical oportunizará 

trocas e aprendizados os quais podem contribuir significativamente para a formação de 

um cidadão reflexivo, crítico e atuante na sociedade. De acordo com o RCNEI, 

  

A música está presente em diversas situações da vida humana. Existe 

música para adormecer, música para dançar, para chorar os mortos, para 

conclamar o povo a lutar, o que remonta à sua função ritualística. 

Presente na vida diária de alguns povos, ainda hoje é tocada e dançada 

por todos, seguindo costumes que respeitam as festividades e os 

momentos próprios a cada manifestação musical (1998, p. 47). 

 

   

A música, como bem mencionado na citação acima, está presente em muitas 

situações vivenciadas pelo ser humano, não há quem não se emocione ao ouvir uma 

música que ―marcou‖ profundamente a sua vida, seja, positiva ou negativamente. Há 

que se pensar, também, na ludicidade que esta dimensão artística propõe. A música 

embala o sono, desperta os sentidos, desperta a imaginação, abre possibilidades.  ―O 

ambiente sonoro, assim como a presença da música em diferentes e variadas situações 

do cotidiano fazem com que os bebês e a crianças iniciem seu processo de 

musicalização de forma intuitiva‖ (RCNEI, 1998, p. 51). O documento enfatiza que o 

trabalho com a música poderá propiciar à criança a atenção e a percepção com as 

características dos sons ouvidos ou produzidos, se originários de um instrumento 

musical ou de forma alternativa com objetos inusitados, pela voz, ou sons produzidos 

pelo corpo, de maneira a possibilitar ―descobertas‖ sonoras, as quais potencializam a 

criação e a exploração musical.  
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O trabalho com a Arte em suas variadas manifestações é enfatizado nos RCNEI 

e nos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais. Estudiosos do ensino da Arte em 

nosso país apresentam considerações relevantes sobre o assunto, no que diz respeito à 

vivência com a Arte nas escolas nacionais. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

citado por Prandini (2010), podemos visualizar tal relevância: 

 

[...] entende-se que aprender arte envolve não apenas uma atividade de 

produção artística pelos alunos, mas também a conquista da 

significação do que fazem, pelo desenvolvimento da percepção 

estética, alimentada pelo contato com o fenômeno artístico visto como 

objeto de cultura através da história e como conjunto organizado de 

relações formais [...] Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre trajetos 

de aprendizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua 

relação com o mundo (p. 44). 
 

Nesse sentido, é possível observar que a importância do trabalho com Arte seja 

na educação infantil, seja nas séries iniciais do Ensino Fundamental, ou qualquer outra 

etapa da vida escolar do estudante, está em sentir, viver, criar, e fazer sentido para o 

sujeito, tanto no processo educativo quanto para sua vida. Lowenfeld e Brittain (1977, 

p. 50) dizem que ―a arte proporciona à criança uma gama de possibilidades, [...] As 

respostas que ela procura e as soluções que descobre são suas [...]‖. Diante do exposto, é 

possível dizer que as descobertas e as respostas que a criança concebe estão 

intimamente ligadas às suas vivências, ao seu ―eu‖ mais íntimo, assim a Arte possibilita 

a interação desse sujeito criança com a sua realidade de mundo. Percebo que o que está 

descrito nos RCNEI
1
 envolve a ideia do trabalho com Arte em várias de suas formas 

expressivas, embora sejam ressaltadas as artes plásticas e a música.  

Para enfatizar e assegurar que o trabalho na educação infantil tenha garantido 

alguns dos vários aspectos explicitados nos Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, se apresentam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil que são também um documento oficial que assegura alguns direitos das crianças 

                                                 
1
 Vale esclarecer que o documento foi constituído em 1998 e, nesta época, abrangia a educação infantil de 

zero a seis anos, o que hoje, não se aplica visto que a educação infantil, por meio da Lei Nº 11.274, de 6 

de fevereiro de 2006, vem alterar ―a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) 

anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade‖ (BRASIL, 

2006, p. 26). Ou seja, a partir da referida Lei, as crianças permanecem na educação infantil até a idade de 

5 anos. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil continuam a nortear o trabalho 

do educador da EI, porém, é importante esclarecer que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, fixada em 2009 e publicada em 2010, vem para determinar algumas ações para a EI, o 

que será apresentado no próximo tópico.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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pequenas, onde estão determinados, garantidos e explicitados a necessidade do trabalho 

com a Arte, a corporeidade e a ludicidade na Educação Infantil. 

 

1.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: Arte e 

ludicidade em sala de aula 

 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são uma norma 

nacional que tem por objetivo estabelecer os direcionamentos para a educação infantil a 

serem observadas na organização de propostas pedagógicas para esta etapa de ensino, 

bem como reúne os princípios, os fundamentos e os procedimentos definidos pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, a fim de ―orientar as 

políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas 

pedagógicas e curriculares para a educação infantil‖ (DCNEI, 2010, p.11).  

 O referido documento traz as definições de educação infantil, criança, 

currículo; a proposta pedagógica; as concepções da educação infantil, matrícula e faixa 

etária, jornada; e os princípios que regem a educação infantil definindo que ―As 

propostas pedagógicas de educação infantil que devem respeitar os seguintes 

princípios‖:  

 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos: 

da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (DCNEI, 

2010, 16). 
 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil diferem dos 

Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil no sentido de que as DCNs 

são um documento que fixa e determina as ações, bem como regulamenta as práticas 

pedagógicas para a EI, enquanto que os RCNEI são um documento orientador para a 

prática pedagógica. Sendo assim, os referenciais trazem claras as opções para o trabalho 

com a Arte na educação infantil como orientação, o que nas diretrizes são 

determinações, as quais estão estabelecidas tanto nos seus ―Princípios‖, que é o quarto 

item da resolução, como também na ―Concepção de Proposta Pedagógica‖ que é 

apresentada no quinto item:  
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Na observância das Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições 

de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua 

função sociopolítica e pedagógica: Oferecendo condições e recursos 

para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 

Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a 

educação e cuidado das crianças com as famílias; Possibilitando tanto 

a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à 

ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as 

crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância; Construindo 

novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com 

a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, 

étnicorracial, de gênero, regional, linguística e religiosa (DCNEI, 

2010, p. 17). 

  

 O documento também regulamenta os objetivos da proposta pedagógica que 

consiste em estabelecer que as instituições de educação infantil devem ter como 

objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, ―renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças‖ (p. 18). 

 Assim sendo, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil trazem 

implícitas em seus princípios as relações com a Arte quando são enfatizados os 

princípios estéticos, que se referem à sensibilidade, à criatividade, à ludicidade e à 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.  A Arte é 

também contemplada na proposta pedagógica para as instituições de educação infantil 

quando se menciona que a mesma deve garantir e cumprir sua função sociopolítica à 

medida que constrói novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade. Nesse sentido o documento em questão determina ações que as 

instituições de educação infantil devem priorizar na educação das crianças pequenas.  

 No que diz respeito à organização de espaço, tempo e materiais, a 

determinação está na efetivação de seus objetivos prevendo condições para o trabalho 

coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem:  

  

A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo; A indivisibilidade das dimensões 

expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança [...] (DCNEI, 2010, 19-21).  
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  No que se refere à concepção de organização de tempos e espaços na EI, 

enfatizando o trabalho com a Arte, a constatação está nos itens que mencionam a 

indivisibilidade das dimensões expressivomotora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 

estética e sociocultural da criança; e os deslocamentos e os movimentos amplos das 

crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição.  

 No item de número onze, o documento trata das práticas pedagógicas da 

educação infantil, nesta seção são apresentados os eixos do currículo que compõem a 

proposta curricular para a EI que devem ter como eixos norteadores as interações e 

brincadeira e, garantir experiências. Esse conteúdo, especificamente, contempla as 

atividades com a Arte em suas várias manifestações, quando enfatizam que a prática 

pedagógica na educação infantil ―promova o conhecimento de si e do mundo por meio 

da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança‖. Nesta concepção, as atividades que poderiam propiciar tais experiências 

estariam ligadas àquelas práticas que despertassem os sentidos.  

 O documento segue enfatizando que as práticas pedagógicas na educação 

infantil devem favorecer ―a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical‖, deixando clara a determinação de que, na educação 

infantil, é prioridade o trabalho com a Arte e a ludicidade. Na continuação, é explicitada 

a importância das experiências narrativas, o que fica visível à arte com a literatura 

infantil, quando é garantido às crianças que as práticas ―possibilitem às crianças 

experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e 

convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos‖. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil determinam 

ainda que, na prática pedagógica, os profissionais ―possibilitem vivências éticas e 

estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de 

referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade‖. Nesta 

perspectiva, vale ressaltar a importância do trabalho com uma diversidade de materiais 

os quais contemplem vivências que despertem os sentidos. Na sequência, o documento 

oficial inclui o uso de práticas que: 

 

Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em 
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relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; Promovam o 

relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, 

dança, teatro, poesia e literatura; [...] Propiciem a interação e o 

conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais 

brasileiras; Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, 

computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e 

midiáticos (DCNEI, 2010, 25-27).  

  

 Nesses últimos itens apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, são contempladas, de maneira significativa e explícita, a Arte em 

suas variadas manifestações e a corporeidade nas práticas pedagógicas da Educação 

Infantil como garantia de que a criança nesta etapa da vida possa vivenciar experiências 

que promovam o aprendizado, o conhecimento, o despertar dos sentidos a fim de 

promover o desenvolvimento integral da mesma de maneira a propiciar a ludicidade. 

 

1.4 As múltiplas expressões da Arte para a criança  
 

A criança é feita de cem.  

A criança tem cem mãos  

cem pensamentos  

cem modos de pensar  

de jogar e de falar.  

Cem sempre cem modos de escutar  

as maravilhas de amar.  

Cem alegrias  para cantar e compreender.  

Cem mundos para descobrir.  

Cem mundos para inventar.  

Cem mundos para sonhar.  

A criança tem cem linguagens  

(e depois cem cem cem)  

mas roubaram-lhe noventa e nove.  

A escola e a cultura  lhe separam a cabeça do corpo.  

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos  

de fazer sem a cabeça  

de escutar e de não falar  

de compreender sem alegrias  

de amar e maravilhar-se  

só na Páscoa e no Natal.  

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe  

e de cem roubaram-lhe noventa e nove.  

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho  

a realidade e a fantasia a ciência e a imaginação  

o céu e a terra a razão e o sonho  

são coisas que não estão juntas.  

Dizem-lhe: que as cem não existem  

A criança diz: ao contrário, as cem existem. 

As Cem Linguagens da Criança – Loris Malaguzzi 
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Na poesia, o pedagogo italiano Loris Malaguzzi apresenta uma concepção de 

criança inventiva, criadora, sonhadora, com inúmeras possibilidades para viver as 

múltiplas linguagens existentes no mundo. A poesia de Malaguzzi remete-me à Arte e à 

multiplicidade de expressões existentes, suas consonâncias e ressonâncias na existência 

humana, bem como me remete a pensar o que faz a escola com estas cem linguagens 

que a criança naturalmente tem. Como poderia a escola ou espaço escolar propiciar 

maneiras de a criança desenvolver ainda mais a criatividade que é tão própria dela? 

Como a escola, a sociedade e as relações que são estabelecidas com o mundo ao seu 

redor podem, como diz o poeta, querer que a criança pense sem as mãos, faça sem a 

cabeça, promova a escuta sem falar, compreenda sem alegrias, ame e se maravilhe só na 

Páscoa ou no Natal? Para a criança são inúmeras as possibilidades de amar e 

maravilhar-se com o mundo em todos os momentos de sua vida. As cem linguagens da 

criança estão inscritas em seu ser, na sua imaginação, na sua criatividade, na fantasia, na 

percepção das coisas.  

Neste momento da escrita busco compreender a importância das múltiplas 

expressões da Arte para a criança na educação infantil, mais especificamente, no que se 

refere ao desenho, à dança, à música, à pintura, ao contar histórias, à literatura e ao jogo 

teatral, de maneira a explicitar a relevância destas para o desenvolvimento da criança 

pequena. 

 

1.4.1 A criança e o desenho: criatividade e potencialidade  

  

 De início, apresento algumas considerações sobre o desenho e suas 

possibilidades trazidas por Barbosa (2013) com aporte teórico em Derdyk: 

 

o desenho consiste em uma atividade total, que abrange o conjunto de 

necessidades e potencialidades da criança. É através do desenho que 

ela expressa a maneira pela qual sente existir e é esse processo de 

desenvolvimento do potencial criativo da criança que proporciona seu 

crescimento físico, emocional, cognitivo, psíquico. Ela ainda afirma 

que o desenho, assim como outras formas de expressão, é produção do 

imaginário e da inteligência. Do imaginário porque suas 

representações podem estar fortemente ligadas a um desejo de captar 

conteúdos sob a forma de signos gráficos, reapresentando novos 

significados (p. 50). 
  



42 

 

Nas considerações acima, é possível compreender que o ato de desenhar 

envolve a totalidade da criança, de maneira a possibilitar sua expressão e seu potencial 

criativo ao exteriorizar o imaginário por meio do desenho. Conforme mencionado por 

Barbosa (2013), quando a criança desenha, ―ela vive a inventar e reinventar explicações 

para entender a realidade‖ (p. 51). Nesse sentido, é possível perceber que, a partir do 

desenho, existe a possibilidade de a criança compreender a realidade que a cerca e se 

fazer compreender mediante as expressões grafadas no papel. ―Seus rabiscos provêm de 

uma intensa atividade do imaginário. O corpo inteiro está presente na ação, concentrado 

na pontinha do lápis. Esta funciona como ponte de comunicação entre o corpo e o 

papel‖ (DERDYK, 1989, p. 63). Nessa perspectiva, é possível entender que, no 

momento em que a criança se propõe a realizar uma atividade que envolva o desenho, 

ela está imersa em sua totalidade, em sua inteireza num diálogo permanente entre o ser e 

o fazer imbricados na representação da sensibilidade humana que se constitui por meio 

das experiências vividas. Novaes afirma: 

 

[...] todas as crianças são únicas nas suas formas de percepção, nas 

suas experiências de vida e nas suas fantasias. A variação do potencial 

criador irá depender das possibilidades que lhe são oferecidas para 

poderem se expressar e do estímulo oferecido pelo contexto. Destaca 

que todo ser humano é capaz de criar, basta dar-lhe oportunidades 

para que isto aconteça. A liberdade de ação no que concerne à busca 

da expressão através do desenho favorece os processos de criação do 

ser humano (apud PEREIRA E SILVA, 2013, p. 93).  

  

Com esta afirmativa, fica evidente que as possibilidades de desenho aferidas 

pela criança dependem do que ela traz nas suas vivências, e que seu potencial criador é 

favorecido à medida que lhe são dadas oportunidades e a liberdade para o 

desenvolvimento criativo, visto que, ao desenhar, a criança tem a possibilidade de se 

revelar, de manifestar o que pensa, o que sente, o que vive.  

 

1.4.2 A dança, a expressão, o corpo 

 

Porpino, em seu livro Dança é Educação: interfaces entre a corporeidade e 

estética, destaca que, ao afirmar que a dança é educação, ela não está se referindo ―a 

uma qualquer dança ou a qualquer educação, mas a um dançar e a um educar envolvidos 

pela dimensão estética do existir‖ (2001, p. 98). Para a autora, ―a dança é um ir e vir de 

formas impregnadas de sentidos e sentidos impregnados de formas que são recriados a 

cada momento de sua realização‖ (p. 106). No que se refere à criança pequena, a dança 
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poderia ser compreendida como uma maneira de a criança explorar o seu potencial 

ampliando a sua capacidade de deslocar-se, mover-se, explorar espaços, estabelecer 

relações com outras crianças, executar movimentos que envolvam ritmo, equilíbrio e 

coordenação a partir de gestos, bem como, expressar seus sentimentos. A autora adverte 

que 

 

A dança, apesar de ser também expressão de sentimentos, não 

pode se resumir a tal fenômeno fora do contexto em que ocorre, 

ou de fora das formas de expressão criadas pelo homem, haja 

vista que a dança é manifestação da cultura, é conhecimento e 

forma a ser apreendida a partir das várias linguagens corporais 

criadas e vividas pela humanidade (p. 107).  

 

 

Nessa perspectiva, fica clara a compreensão de que, a partir da dança, existe a 

possibilidade de se expressarem sentimentos, porém, não só: se faz importante pensar a 

dança dentro do contexto no qual ocorre. No caso deste trabalho de pesquisa, cuja 

ênfase está na educação infantil, é necessário que a dança seja pensada dentro das 

potencialidades da criança pequena, e que vale ressaltar o trabalho corporal que envolve 

tal manifestação artística que é expressão e comunicação por meio do movimento do 

corpo. Conforme destaca a mesma autora, ―a comunicação na dança é primeiramente 

corporal‖, enfatizando que  

O homem percebe o sentido do percebido percebendo-se, pois 

percebido e percebedor imbricam-se no mundo intercorporal. 

Existindo na comunhão como os outros corpos, o homem percebe-se 

também percebendo o outro e o mundo. A percepção dá-se no corpo e 

pelo corpo, no movimento de um constante interpretar-se, é a gênese 

do conhecimento (PORPINO, 2001, p. 59). 

 

 

A criança experimenta a si própria e seu entorno, vivencia limites e 

possiblidades, nessa perspectiva a dança favorece a ―comunhão com outros corpos‖ ora 

mencionada e enfatizada pela autora. Nesse sentido, a partir da dança e suas 

possibilidades de movimento e expressão, seria possível à criança perceber-se e 

perceber o outro.  

 
A gestualidade, a comunicação concretizada pelo gesto, obviamente 

não acontece somente no dançar, ela nos acompanha diariamente, ou 

melhor, somos essa comunicação a cada minuto, porque somos o 

nosso corpo. Porém, no dançar, há espaço para que a poesia do 

movimento seja possível, atinja-se e nos incite à criação dos novos 

movimentos poéticos. [...] Essa compreensão poética presente e gerada 
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no corpo pela dança abre perspectivas mais amplas para a 

compreensão do mesmo (PORPINO, 2001, p. 117).   

  

As considerações de Porpino refletem a magia do dançar. Ao pensar a dança 

como a poesia do movimento, como possibilidade de ampla compreensão do corpo e ao 

refletir sobre o que foi exposto, entendemos a importância dessa expressão artística no 

cotidiano escolar da educação infantil.  

 

1.4.3 A música e a criança no espaço da educação infantil  

 

 Busco, neste tópico, refletir e fazer algumas considerações a respeito da música 

e da criança no espaço da educação infantil. Sou uma amante da música. Cresci ao som 

do violão de meu amado avô materno, e das canções maravilhosas com que, 

constantemente, minha avó materna, com sua voz melodiosa, embalava o meu sono de 

criança. Percebo a música como se fosse um encantamento, como algo difícil de ser 

explicado, muito mais sentido. 

 Jeandot (2008) explica que a ligação humana à música está presente no corpo, 

pois se trata de um acontecimento corporal:  

 
A receptividade à música é um fenômeno corporal. Ao nascer, a 

criança entra em contato com o universo sonoro que a cerca: sons 

produzidos pelos seres vivos e pelos objetos. Sua relação com a 

música é imediata, seja através do acalanto da mãe e do canto de 

outras pessoas, seja através dos aparelhos sonoros de sua casa (p. 18). 

  

 Desde a concepção, a criança está imersa em um mundo sonoro. Já na sua vida 

intrauterina ela está exposta a sons que embalam o seu viver. Desde o nascimento, ―em 

todas as civilizações costuma-se acalentar os bebês com cantos e movimentos. [...] 

Antes ainda de começar a falar, podemos ver o bebê, cantar, gorjear, experimentando os 

sons que podem ser produzidos com a boca [...]‖ (JEANDOT, 2008, p. 18). Vivemos 

em um mundo sonoro. Crianças e adultos estão imersos em um mundo com variados 

ruídos, sons de vários timbres. No mundo globalizado, todos estamos sujeitos a uma 

infinidade de diferentes tipos de sons. Nos grandes centros urbanos é quase impossível 

ficar algum tempo do dia ou da noite sem a presença dos sons, de motores, 

escapamentos, construções civis e tantos outros. Jeandot observa: 

 

O que nos preocupa basicamente na educação musical é a formação de 

ouvintes sensíveis ao rico patrimônio musical da humanidade. [...] 
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Para ouvir, basta estarmos expostos ao mundo sonoro e possuirmos o 

aparelho auditivo em funcionamento. Nunca cessamos de ouvir, de 

receber as impressões dos ruídos, dos sons. Não podemos fechar a 

porta aos sons: não temos pálpebras auditivas. Já a escuta envolve 

interesse, motivação, atenção. É uma atitude mais ativa que o ouvir, 

pois selecionamos no mundo sonoro aquilo que nos interessa. Dessa 

maneira podemos perceber na música seus elementos constituintes, 

como a tonalidade, os timbres, o andamento, o ritmo etc. A escuta 

envolve também a ação de entender e compreender, ou seja, de tomar 

consciência daquilo que se captou através dos ouvidos (2008, p. 21).  

 

Fica evidente a manifestação da autora sobre o desejo de se trabalhar, na 

educação musical, a escuta sensível e ativa, que, como afirma, acontece mediante o 

interesse, a motivação e a atenção do ouvinte de maneira a perceber os elementos que 

constituem a música.  

Nos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são 

apresentadas algumas formas de fonte sonora que podem e devem ser oferecidas às 

crianças ainda pequenas, destacando que o cotidiano escolar deve ser recheado de 

músicas de boa qualidade de maneira a aguçar os sentidos da criança.  

 

O trabalho com a música deve reunir toda e qualquer fonte sonora: 

brinquedos, objetos do cotidiano e instrumentos musicais de boa 

qualidade. É preciso lembrar que a voz é o primeiro instrumento e o 

corpo humano é fonte de produção sonora (BRASIL, 1998, p. 72 v. 3). 

 
  

A partir do trabalho com a música em sala de aula, é possível desenvolver na 

criança a percepção, a curiosidade, a sensibilidade, a atenção, a imaginação, a 

organização de ideias, a fantasia. Assim, conforme diz Jeandot (2008), ―a grande 

qualidade do educador é saber sugerir, e não há dom mais precioso que sugerir com 

entusiasmo‖ (p. 132).  

 

1.4.4 A pintura e a imaginação: a criança pintando o sete... 

 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num 

instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando 

contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando...  

 

Aquarela – Toquinho 

  

 O fragmento da música Aquarela de Toquinho instiga o pensamento sobre o 

quanto pode ser prazeroso e significativo para a criança pequena o ato de pintar. O uso 
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de variadas cores pode sugerir uma infinidade de possibilidades. Enquanto pinta de 

maneira livre, a criança imagina, se diverte, amplia o seu potencial criador. Segundo 

Irnazo (2004), 

 

A pintura livre é uma das atividades mais interessantes no processo 

formativo da criança, visto que permite uma expressão sem 

condicionamentos por normas prefixadas. Ela não pode ter um tempo 

concreto, pois dependerá da concentração da criança durante o 

processo de criação, em que não deve ser interrompida (p. 228). 

 

 

 Com essa afirmativa, a autora propõe reflexões acerca da importância do pintar 

livremente, pois, no momento em que a criança pinta com liberdade de escolha, ela 

manifesta suas emoções e desejos. Como observam Lowenfeld e Brittain (1970),  

  

o quadro que um jovem desenha ou pinta é muito mais que simples 

traços ou pinceladas no papel. É uma expressão da criança total, no 

momento que está pintando. Às vezes, as crianças podem estar 

completamente absortas na arte, e o trabalho terá uma verdadeira 

profundidade de sentimento e perfeição [...] (p. 34). 

 

 Percebe-se, na fala dos autores, que, no momento dedicado à pintura, a criança 

se mostra inteira no seu fazer e, nessa inteireza, estão presentes seus sentimentos, 

emoções, vivências e sensibilidade. Asseguram, ainda, ser indubitável dizer que não 

existem duas crianças iguais e, que também é uma realidade dizer que, de milhares de 

desenhos feitos por crianças, jamais poderiam existir dois que sejam exatamente iguais, 

pois, a cada trabalho realizado, em cada criação, se refletem os sentimentos, a 

capacidade intelectual, o desenvolvimento físico, a capacidade perceptiva, o 

envolvimento criador, o gosto estético e até a evolução social da criança como 

indivíduo, ou seja, a criança expõe na tela ou no papel não apenas traçados, mas aquilo 

que ela tenha vivido, internalizado, percebido do mundo que a cerca.   

 

1.4.5 Era uma vez...: o contar histórias 

 

Era uma vez, assim vai começar... 

a bela história que agora vou contar... 

batam palmas minha gente, batam palmas sem parar,  

batam palmas bem contente...era uma vez vai começar... 

Canto popular 

 

A criança pequena possui grande poder de imaginação e criação; para 

contribuir com o desenvolvimento desta habilidade que é intrínseca na criança, destaca-
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se o contar histórias.  Ressalta Abramovich: ―Ah, como é importante para a formação de 

qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... escutá-las é o início da aprendizagem 

para ser um bom leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de 

descoberta e compreensão do mundo...‖ (2005, p. 16).  

Como afirma a autora, ouvir histórias que sejam contadas, que sejam lidas é 

oferecer à criança a oportunidade de iniciar a sua aprendizagem de maneira fascinante, 

lhe permitindo desenvolver o imaginário, um mundo de grandes e diferentes 

descobertas que influenciam a aprendizagem, lhe estimulam o gosto pela leitura e a 

despertam para ser um bom leitor com prazer pela leitura, de maneira que, por meio 

desta, este leitor em formação descubra uma infinidade de possibilidades para a 

compreensão do mundo. A mesma autora enfatiza:  

Ler ou contar histórias para as crianças, sempre, sempre... É poder 

sorrir, rir, gargalhar com as situações vividas pelos personagens, com 

a ideia do conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então, poder 

ser um pouco cúmplice desse momento de humor, de brincadeira, de 

divertimento... (ABRAMOVICH, 2005 p. 17). 

 

 Ao ouvir uma história, a criança mergulha no mundo imaginário e consegue se 

imaginar dentro da história. E se for uma história muito significativa, marcante, ela 

provavelmente vai querer contar também e, quando ela se prepara para contar uma 

história, ela se prepara para inventar, para complementar aquela ouvida anteriormente, 

de maneira que o seu potencial criador é despertado. 

 Conforme menciona Abramovich (2005), o ouvir histórias pode proporcionar 

momentos de risos, de brincadeiras, de divertimento num gesto de cumplicidade com o 

autor. ―Ouvir histórias é viver um momento de gostosura, de prazer, de divertimento 

dos melhores... É encantamento, maravilhamento, sedução...‖ (p. 24). É o despertar do 

imaginário, da fantasia, do mágico, do perigo, das possibilidades que transcendem a 

capacidade humana.  

 A história está na vida humana, o homem é um ser histórico, ele faz história. 

Sisto (2012) afirma que  

Quando abrimos os olhos, a vida se coloca à nossa frente. 

Inevitavelmente, começamos a formar um repertório de histórias: a 

nossa história. Somos crianças e queremos o brinquedo, os bichos, 

outras crianças, o doce, a fantasia. Somos jovens e queremos a 

aventura, a ação, a prova, o desafio, o ato heroico, o primeiro amor, o 

riso. Somos adultos e queremos tudo. Somos velhos e queremos tudo 

de novo (p. 31).  
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 O autor contextualiza a existência humana e sua historicidade. Cada um tem a 

sua história, a constrói, a vida permite o acúmulo de fatos que se constituem história, ou 

seja, todos os homens podem ser contadores de sua história. Assim, a criança também o 

é, pois, ela traz consigo o repertório de sua vida, ela tem muito a contar. E quando a 

criança pequena ouve histórias, ela aprende a contar, a criar, a imaginar envolvida em 

um mundo de faz de conta que lhe permite ser o que quiser, fazer o quiser, viver 

experiências novas, resolver conflitos, viver intensas emoções e sentimentos plenos de 

sentidos.  

1.4.6 Literatura infantil e a poética da vida 

Com um lindo salto 

Leve e seguro 

O gato passa 

Do chão ao muro 

Logo mudando 

De opinião 

Passa de novo 

Do muro ao chão 

 [...] 

E logo para 

Como assombrado 

Depois dispara 

Pula de lado 

Se num novelo 

Fica enroscado 

Ouriça o pelo, mal-humorado 

Um preguiçoso é o que ele é 

E gosta muito de cafuné 
 

O Gato – Vinícius de Moraes 

 

 A poesia de Vinícius de Moraes com sua riqueza de detalhes transmite uma 

interpretação fantástica do ser em questão – o gato. A sonoridade das palavras, a 

composição poética do enredo e todos os detalhes que a constituem permitem o 

despertar de uma infinidade de possibilidades criadoras e imaginativas, considerando a 

linguagem como forma de embalar a imaginação. De acordo com Guedes et al (2008), 

[...] a linguagem poética guarda semelhança em relação à linguagem 

da criança, pois ambas trazem para o primeiro plano as possibilidades 

criativas e plásticas da linguagem. As palavras da poesia soam como 

música, às vezes, convocam o corpo a dançar, fazem nascer imagens, 

inventando novos sentidos para as coisas. Por isso trazer a linguagem 

poética para o cotidiano da criança significa potencializar o modo de 

http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/
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produção inventivo, a capacidade expressiva da linguagem, muitas 

vezes enfraquecidos quando tomamos a linguagem escrita como 

marca do real, decodificação de som de modo instrumental (p. 133). 

 

 É fácil compreender que a poesia em sua essência, sua composição, sua 

sonoridade pode contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento inventivo 

da criança, bem como intensificar a capacidade de expressão por meio da linguagem.  

Como destacado pelas mesmas autoras, ―mais do que rima, a poesia destaca-se pela 

repetição de sons semelhantes em palavras próximas, pelo ritmo dos versos, pelas 

comparações e oposições de sentido, recursos que dão vivacidade e poder na sedução à 

linguagem‖ (GUEDES et al, 2008, p. 134), ou seja, a poesia traz encantamento, visto 

que está organizada de maneira musical, orquestrada com efeitos que permitem ao 

ouvinte um encontro com a melodia representada pela linguagem.  

Ao falar em literatura infantil, se faz necessário mencionar também os contos, 

que, em sua maioria, foram passados de geração em geração por meio da oralidade; 

também as fábulas que encantam o universo infantil com animais falantes tomados por 

atitudes humanas; e, ainda, as lendas e os mitos que buscam explicar fenômenos 

incompreensíveis à condição humana e que remontam aos primórdios de nossa 

existência.  

 

1.4.7 Os jogos teatrais: a criança comanda a cena 

  

 De acordo com Bellido, Caellini e Lepre (2008, p. 6), ―jogar é uma prática que 

ultrapassa os tempos e, dentre outras funções, apresenta-se como uma oportunidade para 

ampliar os conhecimentos, além de melhorar a capacidade de trabalhar em grupo, 

auxiliando na integração social [...]‖, o que implica compreender regras, participar, 

opinar, compartilhar ideias. As mesmas autoras enfatizam que ―dentre as diversas 

formas de jogar e inúmeras possibilidades reais de atividades lúdicas, temos os jogos 

dramáticos, que podem ser utilizados como um recurso importante na Educação Infantil, 

atribuindo sentido às ações pedagógicas‖ (p. 7). 

  Os jogos dramáticos ou teatrais podem incluir a música, a dança, a literatura, 

as artes visuais. A partir de um jogo teatral, várias seriam as possibilidades 

proporcionadas e desenvolvidas. Bellido, Caellini e Lepre (2008) complementam e 

afirmam que os jogos dramáticos, os quais podem ser vivenciados na individualidade, 

no coletivo e nos relacionamentos interpessoais, favorecem o desenvolvimento de 
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aspectos como a inteligência e a afetividade, unindo a imaginação, a dramatização e o 

lúdico com o pensamento e a fala.  Elas também relatam que ―o jogo dramático é então, 

uma atividade que visa à aprendizagem e o desenvolvimento por meio das vivências de 

situações cotidianas, recriadas, problematizadas e repensadas‖ (p. 7). Assim, o jogo 

teatral na educação de crianças pequenas pode proporcionar uma riqueza de 

possibilidades imaginativas, corporais, sensórias, perceptivas, emocionais, cognitivas, 

oferecendo a oportunidade de viver o mundo da fantasia, de poder inventar, de ser outra 

pessoa, vivenciar um mundo do faz de conta.  

  No jogo dramático ou teatral, é comum observar a utilização de artefatos 

variados que promovam a teatralidade. Os fantoches, dedoches e o teatro de bonecos 

podem contribuir para a capacidade criadora da criança. Conforme apontam Ladeira e 

Caldas (1989, p. 16), ―jogando ou se apresentando com fantoches, as crianças se sentem 

valorizadas. Ganham consciência de suas possibilidades e de suas limitações [...]‖, uma 

importante oportunidade para a criança conquistar confiança e autonomia nas suas 

ações, como também a criatividade, a fantasia, a percepção das coisas existentes no 

mundo e a capacidade de comunicação.    

 De acordo com Augusto Boal (1985), ―o teatro é uma forma de comunicação 

entre os homens‖ (p. 13); nesse sentido, faz-se necessário destacar a importância do 

teatro em sala de aula, visto que mediante uma apresentação teatral são oportunizadas à 

criança variadas maneiras de comunicação. O mesmo autor acrescenta que ―o teatro 

deve modificar o espectador, dando-lhe consciência do mundo em que vive e do 

movimento desse mundo. O teatro dá ao espectador a consciência da realidade; é ao 

espectador que cabe modificá-la‖. Assim, é possível compreender que assistir a uma 

peça de teatro vai muito além de ver um espetáculo. Em se tratando de sala de aula e 

com criança pequena não é diferente, pois o teatro pode trazer uma mensagem que 

possibilite ao seu pequeno espectador ou ator a compreensão de fatos que estão 

relacionados ao mundo que o rodeia.  

 O jogo teatral ou dramático vivenciado no cotidiano da sala de aula pode 

favorecer inúmeras possibilidades para desenvolver o potencial criativo na criança 

pequena, uma vez que, na relação entre jogo e realidade, ela pode ampliar o seu 

conhecimento de mundo.   

 

Essa breve síntese aponta o quão significativo se faz o trabalho com a Arte em 

suas variadas dimensões em sala de aula na educação infantil. Conforme Iavelberg 
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(2003, p. 9), ―quem conhece Arte amplia sua participação como cidadão, pois pode 

compartilhar de um modo de interação único no meio cultural. Privar o aluno em 

formação desse conhecimento é negar-lhe o que lhe é de direito‖. Fica evidente perceber 

que a Arte possibilita expandir na criança uma gama de competências, habilidades e 

conhecimentos, o que favorece o seu desenvolvimento integral. 

 

Foram tecidas até aqui considerações sobre a Arte, suas múltiplas linguagens e 

as possibilidades de ampliação do potencial criativo na criança pequena em sala de aula 

da educação infantil. É inevitável dizer que o assunto não se esgota, apenas apresento, 

ainda, algumas ponderações. 

 

1.5 Algumas observações antes de prosseguir 

 

Pesquisas recentes como a de Neto (2013) nos revelam que a Arte em sala de 

aula fica reduzida a ocupar o tempo que sobra, ao ―laissez-faire‖
2
. Na dissertação de 

mestrado de Mônica Cristina Neto intitulada O corpo também aprende? O lugar da 

corporeidade na prática pedagógica do 2º período da educação infantil, a pesquisadora 

nos revela práticas pedagógicas que desconsideram a corporeidade e o fazer artístico. O 

trabalho de pesquisa foi realizado em duas escolas de 2º período da educação infantil. 

Com esse trabalho, Neto apresenta resultados que afirmam ser desconsideradas a 

criatividade, a ludicidade e a corporeidade das crianças. 

  

[...] a prática pedagógica tanto da escola A, quanto da escola B 

deixaram a desejar. O poder criador dos alunos mostrou-se, 

completamente, podado. A eles não foram dadas oportunidades de 

criarem e se expressarem livremente. As propostas de atividades 

estavam sempre ―engessadas‖, direcionadas. Não se dava margem à 

ousadia. No caso dos desenhos, estes já estavam prontos, era 

necessário apenas pintá-los, usando a técnica determinada para aquela 

atividade. Diante da proposta de se desenhar, mesmo que livremente, 

os modelos dos desenhos já eram algo tão padronizado e 

internalizado, que, praticamente, todas as crianças esboçavam os 

mesmos elementos: casa, sol, nuvem, flor, árvore, coração. Apenas as 

crianças tidas como mais rebeldes (corpos resistentes à dominação e à 

conformação?), atreviam-se a traçar, com criatividade, desenhos 

diferentes deste padrão (NETO, 2013, 114).  

 

                                                 
2
 ―Laissez – faire‖ aqui destacado por Ana Mae no artigo Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e 

expectativas futuras com sendo, temas banais, as folhas de colorir, um trabalho descontextualizado, 

restringindo o aprendizado das artes e sobre as artes. 
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 Diante das afirmações de Neto, há que se pensar sobre como estão sendo 

realizados os trabalhos com a Arte nas escolas, visto que são propostas atividades 

padronizadas que impedem a criatividade, anulando a potencialidade das crianças na 

educação infantil. ―Fiquei surpresa com a atitude dos alunos da professora B que, 

perante à solicitação de desenharem a parte que mais gostaram de uma história, 

relutaram em fazê-lo sem olhar as figuras que serviriam de modelos no livro.‖ Com essa 

fala, é possível observar que, diante da proposta, o ouvir história perde seu sentido 

lúdico, já que será necessário representá-la de alguma maneira seguindo um modelo, 

visto que as crianças estão presas a uma forma de trabalho padronizada, sem poderem 

utilizar a criatividade para representar ―as partes da história que mais gostaram‖, pois 

estão condicionadas, formatadas de maneira que só conseguem realizar a atividade de 

desenho se tiverem um modelo a seguir, inibindo assim a sua criatividade.   

 

Também em uma atividade proposta pela professora A, solicitando 

aos alunos que desenhassem aquilo que gostariam de ganhar do papai 

Noel, senti insegurança na maioria das crianças, pois, neste contexto, 

o desenho fugiria ao modelo com o qual estavam acostumados. 

Interessante pensar que estes tipos de atividades estão relacionados ao 

ensino de Arte e, na verdade, estão servindo a uma descaracterização 

da Arte, sendo praticados pela escola, da mesma forma, há séculos 

(NETO, 2013, 114).  

 

 Essas afirmações que Neto apresentadas em sua pesquisa nos proporcionam 

reflexões acerca do trabalho com a Arte na Educação Infantil, pois, é percebido que se 

perpetua uma realidade de práticas incoerentes, mecanizadas, padronizadas que 

inculcam na criança uma maneira de fazer artístico que não condiz com a proposta da 

Arte na escola. Buoro enfatiza que  

  

Uma das funções centrais do ensino da arte na escola deveria ser esta: 

a de construir leitores sensíveis e competentes para continuar se 

construindo, adquirindo autonomia e domínio do processo, fazendo 

aflorar, desse modo, ao toque do próprio olhar, uma sensibilidade de 

ser-estar-viver no mundo (2012, p. 63).   

 

               Como mencionado em falas anteriores, pesquisas revelam a falta de preparo 

dos profissionais da educação para o trabalho com a Arte em sala de aula, suas 

limitações em relação ao tempo e espaço que lhe são oferecidos para a prática diária, a 

falta de entendimento sobre a Arte, o que trabalhar, em que idade e, vários outros 

impedimentos que são evidentes. A pesquisa de Neto nas escolas A e B retrata uma 
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realidade negativa nas práticas das professoras, o que possibilita evidenciar a prática 

exitosa da professora Maysa, que será analisada posteriormente. Mesmo em meio a 

dificuldades, ela nos apresenta um trabalho que valoriza a prática artística em suas 

várias dimensões, pois, a professora compreende a importância do trabalho artístico 

para o desenvolvimento da criança, o que pode ser observado quando são feitas a ela as 

perguntas: Na sua concepção, qual o significado da Arte? Como você vê o trabalho com 

a Arte na Educação Infantil? Qual o tratamento que é dado à Arte no seu cotidiano em 

sala de aula? As repostas e análises de tais perguntas estão evidenciadas no capitulo três 

desta dissertação.  
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CAPÍTULO 2 

CORPOREIDADE, ARTE E A CRIANÇA 

 

 
O homem, por meio do corpo, vai assimilando e se apropriando dos 

valores, normas e costumes sociais, num processo de incorporação. 

 

Jocimar Daolio 

 

Num tempo em que o corpo queda passivo frente a telas em que mais 

do que se apresenta, se recria o mundo, parece, pois, premente à 

educação recolocar esse corpo em contato com os assombros da 

realidade concreta, não virtual. 

Duarte Júnior 

 

Com essas epígrafes, que apontam significados do corpo, inicio este capítulo 

em que é apresentado o conceito de corporeidade, algumas considerações sobre 

criança, infância, corporeidade, corpo, vida e pensamento na concepção de sua não 

dissociabilidade e, ainda reflexões sobre as possíveis relações existentes entre a Arte 

e a corporeidade. Para tanto, as reflexões e discussões se basearão na sustentação 

teórica e nas pesquisas realizadas por Assmann (1995, 2001), Daolio (2003), Duarte 

Júnior (2000), Gonçalves (2013), entre outros.  

 

2.1 A corporeidade: compreendendo o conceito  

 

Para conceituar corporeidade, busco apoio em Assmann que esclarece: 

 
a corporeidade pretende expressar um conceito pós-dualista do 

organismo vivo. Tenta superar as polarizações semânticas 

contrapostas corpo/alma; matéria/espírito; cérebro/mente (...) constitui 

a instância básica de critérios para qualquer discurso pertinente sobre 

o sujeito e a consciência histórica (1995, p. 150). 
 

É possível perceber, através da colocação do autor, que o conceito de 

corporeidade integra o que, por muito tempo, ficou dicotomizado, ou seja, a separação 

corpo e intelecto, sem que fosse o homem reconhecido como um ser inteiro, integral. 

Souza corrobora essa afirmação: 

 

A compreensão do termo corporeidade vem unir o que a ciência 

durante séculos dicotomizou (corpo e mente). Falar do ser humano 

como unidade viva é mais do que referir-se ao homem/mulher como 

ser biológico, é buscar entendê-lo dentro da complexa teia de relações, 

que nos constitui e marca nossa existência no mundo; é valorizar 

igualmente todas as dimensões presentes na nossa história; e com elas 

encontrar-se, percebendo suas interações e relações na construção dos 
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indivíduos e, principalmente, compreender que nossa existência se dá 

a partir de nossa corporeidade (2001, p. 195).  

 

 

O termo ―corporeidade‖ apresenta a junção corpo e mente, tanto individual 

quanto social, contrariando a dualidade que predominou historicamente. Nesse sentido, 

busca-se, por meio da corporeidade, a compreensão de um ser humano biológico, 

emocional, amoroso, social, cultural, de relações, ―inteiro‖, como menciona o autor 

supracitado, uma ―unidade viva‖ diante da complexa atividade que é viver.  

Pereira (2008, p. 159) complementa esta ideia ao afirmar que ―o ser humano é 

um sujeito, sede de suas complexas interações constitutivas, cujo corpo é o arcabouço, o 

recurso de sua manifestação‖.  Nesse sentido, é possível compreender que, no corpo, 

estão as marcas da ―vida‖ sejam elas boas ou ruins. Desde muito cedo, de sua vida 

intrauterina, o ser humano vai se constituindo a partir do que é sentido, do que é vivido 

pela complexidade do corpo que envolve uma série de possibilidades e experiências.  

Segundo Debortoli (2009, p. 10), ―em nossos corpos experimentamos o mundo, 

as relações, as sensações e os conhecimentos [...]‖, o que nos permite pensar que as 

vivências e as experiências humanas no mundo são sentidas, internalizadas, 

―registradas‖ pelo corpo e no corpo. ―Experimentamos um conhecimento vivo, que 

também nos ensina a aprender‖, ou seja, na dinâmica da vida, as experiências cotidianas 

permitem ao homem conhecer o seu ambiente e ainda se perceber como ser capaz de 

mudar a sua realidade a partir de suas ações no mundo em um movimento de construção 

e reconstrução, em uma contínua dialética existencial.  

Nesse sentido e a fim de complementar o que foi discutido até aqui, se faz 

importante ressaltar as reflexões de Larrosa (2002, p. 21) sobre o que vem a ser 

―experiência‖, destacando que esta ―é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia, se passam 

muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece‖. Nessa perspectiva, é 

possível compreender que para ser caracterizado como ―experiência‖, é necessário que o 

que foi vivido pelo ser humano deva tê-lo tocado, ter sido internalizado, ou seja, uma 

experiência que lhe faça sentido, que tenha significado para a sua corporeidade.  

Conforme menciona Monteiro (2004, p. 54), ―é o organismo que decide como 

vai perceber o ambiente, porque é dele que sai sua percepção, e não o ambiente que o 

influencia‖, assim, o homem é quem se permite ser influenciado pelas ―coisas‖ do 

mundo.  
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O mesmo autor enfatiza que ―os seres humanos, como também a própria 

natureza, são instituídos de escolhas, são entidades cognitivas que sustentam a sinfonia 

da totalidade da vida‖ (p. 54). Desta maneira, é possível pensar que o ser humano, nesta 

―totalidade da vida‖, se desenvolve com a natureza e a partir da natureza, se permite ser 

influenciado por ela num constante vai e vem de relações e inter-relações que se 

completam. Como afirma Porpino, o ser humano é constituído de um corpo, existe, 

comporta vários aspectos inscritos na sua corporeidade:  

  
O corpo é simultaneamente singular e plural, ao mesmo tempo muitos 

e um só, fato que nos aponta uma compreensão de corporeidade, uma 

percepção de corpo que não reduz a um único aspecto da existência, 

mas que comporta vários aspectos e sentidos a partir da existência 

entre os mesmos (2001, p. 50-51).  

  

A autora enfatiza a multiplicidade de que é constituído o corpo humano em sua 

unicidade, o que nos permite pensar que, embora sejamos únicos, somos muitos, pois a 

nossa existência se completa nas interações, nas relações com o outro e com o mundo, 

nas experiências vividas, no histórico de vida que é único e plural, de maneira que 

estamos sempre nos percebendo, nos encontrando a cada momento vivido numa 

constante construção histórica, pessoal e coletiva guardada na memória corporal.  

Como menciona Monteiro (2004, p. 121), ―o corpo é um arquivo de memória. 

[...] em cada ponto dele, encontra-se a entrada sensorial, o início da cognição, o 

reconhecimento da história‖. Monteiro e Porpino nos trazem uma compreensão de corpo 

que nos permite refletir sobre as ―marcas‖ nele inscritas ao longo de nossa existência. 

Porpino nos remete à singularidade, pluralidade e subjetividade, enquanto Monteiro 

retrata a memória e o reconhecimento da história particular de cada corpo existente 

neste universo como sendo cada ponto do corpo, a ―porta‖ de entrada para as sensações 

vividas por este, as quais caracterizariam a sua história, a singularidade, a pluralidade e 

a subjetividade de cada ser. ―A organização do corpo é um evento complexo, 

dependente da finalidade de suas realizações. Um corpo se faz para concretizar o 

essencial para o seu desenvolvimento‖ (MONTEIRO, 2004, p. 121).  

Freire (2011, p. 37) nos diz que ―o homem está no mundo e com o mundo.‖ Este 

estar no mundo e com o mundo nos faz voltar ao que foi mencionado até o momento e 

pensar que o homem é constituído de um corpo que está inserido em um contexto, e que 

esse homem se permite ser modificado por este mundo, mas, ao mesmo tempo, o 

modifica com suas ações, desenvolve-se de maneira integrada, inteira, na 
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impossibilidade da dualidade corpo/mente, corpo/alma, corpo/espírito esse corpo se 

modifica e é modificado a partir das interações que são estabelecidas com o meio no 

qual está inserido.  

Conforme ressalta Daolio (2013, p. 36), por ser o corpo o contato primário do 

indivíduo com o ambiente ao seu redor, nele estão registrados os valores determinados 

por uma sociedade específica em que, ―mesmo antes de a criança andar ou falar, ela já 

traz no corpo alguns comportamentos sociais, como o sorrir para determinadas 

brincadeiras, a forma de dormir, a necessidade de um certo tempo de sono, a postura no 

colo‖.  

O que podemos dizer, então, deste corpo ―criança‖ que é um ser biológico, 

fisiológico, sensível, humano, perceptível, amoroso, inteiro, ainda ―pequenino‖ e em 

desenvolvimento? E qual a relação entre a Arte e a corporeidade nesse processo de 

desenvolvimento da criança pequena na educação infantil? Tais questões instigaram as 

buscas para consolidar esta pesquisa, cujos dados teóricos analiso a seguir.  

 

2.2 A criança e a corporeidade 

[...] como eu vou saber da terra,  

se eu nunca me sujar? 

Como eu vou saber das gentes, 

 sem aprender a gostar? 

Quero ver com meus olhos,  

quero a vida até o fundo, 

Quero ter barro nos pés,  

Eu quero aprender o mundo! 

 

Pedro Bandeira 

 

A poesia de Pedro Bandeira nos revela significados, os quais nos permitem 

reflexões. Algumas delas nos remetem aos tempos de criança. Quem nunca mexeu na 

terra? Quem nunca se arriscou em uma gangorra comprida? Quem nunca se aventurou 

em nadar na cachoeira? Quem nunca brincou de ver os formatos que as nuvens 

desenham no céu? Quem nunca teve barro nos pés? É possível pensar que quase todas 

as crianças possam ter vivido tais situações, experimentado essas sensações e, talvez 

fosse difícil imaginar a infância, a criança sem essas experiências. Mas afinal, o que é 

ser criança? Como a criança é vista na contemporaneidade e o que temos como 

definição sobre ―Criança e infância‖?  Para responder a estas questões busquei respostas 

em Kramer que observa: 
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[...] a infância é um campo temático de natureza interdisciplinar. E 

essa consciência difunde-se cada vez mais entre aqueles que pensam a 

criança, atuam com ela, desenvolvem pesquisa e/ou implementam 

políticas públicas e que vão se situando, deslocando, movendo, 

buscando, encontrando e desencontrando. O campo não é uniforme, 

felizmente. Diversas são as possibilidades de leitura e apropriação das 

teorias; diversas são as portas de entrada, as formas de abordagem, os 

posicionamentos, os temas de interesse, as estratégias adotadas. Mas o 

fato é que aquele ser paparicado ou moralizado, miniatura do homem, 

sementinha a desabrochar cresceu como estatuto teórico (2007, p. 25).  
 

No artigo intitulado Pesquisando infância e educação: um encontro com Walter 

Benjamin, Kramer (2007) faz uma abordagem teórica das concepções de infância e de 

criança no âmbito da antropologia, da filosofia, da sociologia e no campo histórico, nos 

quais criança/infância passaram por variações conceituais dependendo do campo de 

pesquisa ao qual era direcionado. Atualmente, temos estudos que nos apontam uma 

concepção de infância e criança que difere daquela historicamente concebida. No 

documento ―Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil‖, a definição de 

criança que encontrei foi: 

 
Criança, 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, 2010, p. 12). 

 

O sujeito/criança é considerado como aquele que produz, como aquele que age e 

interage de maneira a se estabelecer no mundo que o cerca a partir de suas múltiplas 

linguagens. Aponta-nos Araújo (2010, p. 57) que ―é preciso considerar as múltiplas 

linguagens expressas pelas crianças, sujeitos ativos, capazes de interpretar e produzir 

suas próprias culturas‖. Tais linguagens podem ser expressas no corpo e pelo corpo, um 

corpo vivo, que carrega ―sinais‖ de sua existência e aprendizados, um corpo em 

desenvolvimento e ávido de aprendizado. Como retrata Daolio (2013, p. 75), o ―corpo é 

o início da aprendizagem. Você aprende a se movimentar, a se conhecer, a ver seu 

espaço, tudo através do seu corpo. Você enxerga o mundo através do corpo‖. Como essa 

afirmação o autor permite reflexões acerca do corpo como sendo o início da 

aprendizagem numa perspectiva de interação e movimento, de conhecimento de si e do 

seu espaço.   

Os momentos vividos diariamente pela criança, seja na escola, em casa, na rua, 

no clube ou na igreja, indiscutivelmente são sentidas pelo corpo na sua totalidade por 
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meio de experimentações e sensações que contribuem para o seu desenvolvimento, isto 

é, a criança é educada cotidianamente, como podemos verificar na citação a seguir:  

 
Em nossos corpos experimentamos o mundo, as relações, as sensações 

e os conhecimentos. Vivemos, por exemplo, a física nas brincadeiras 

de circo; a matemática no trabalho de carpintaria; a poesia nas 

histórias que ouvimos e contamos; a ciência na feitura de um pão; 

olhamos, escutamos, representamos, desenhamos etc. 

Experimentamos um conhecimento vivo, que também nos ensina a 

aprender. Por isso, dia após dia, realizamos uma educação, que é 

corporal. Participamos, assim, da construção dos conhecimentos e do 

mundo em que vivemos, trocamos sentimentos e impressões, 

experimentamos afetos e emoções (DEBORTOLI, 2009, p. 10). 

 

Nessa perspectiva, se faz possível pensar que o aprendizado, os sentimentos, as 

emoções estão impregnados no corpo, corpo este que se constitui a partir de suas 

vivências e subjetividades, que conforme enfatiza Gonçalves (2012, p. 55), ―[...] não é, 

assim, uma máquina que reage mecanicamente a forças internas ou externas, mas, ao 

entrar em contato com o mundo, está impregnado da subjetividade do ser que, ao 

conhecer, de certa forma cria esse mundo.‖ E nesse criar o mundo, o ser humano 

inventa, imagina, observa, estabelece relações, interações as quais podem ser vividas, 

sentidas, experimentadas no corpo.  

Morin (2000) afirma que  

 
[...] todo ser humano carrega, de modo cerebral, mental, psicológico, 

afetivo, intelectual e subjetivo, os caracteres fundamentalmente 

comuns e ao mesmo tempo possui as próprias singularidades 

cerebrais, mentais, psicológicas, afetivas, intelectuais, subjetivas... (p. 

56). 

  

O autor esclarece que, embora o sujeito tenha condições biológicas humanas 

basicamente comuns a todo ser, ele é possuidor de singularidades e especificidades que 

são próprias de cada ser humano, e estas singularidades estão em seu corpo. Tais 

particularidades são adquiridas ao longo de sua existência em consonância com 

experiências internalizadas por meios sociais e culturais que fazem do 

ser/sujeito/criança múltiplo, subjetivo e consciente. 

 Maturana (2001, p. 193) destaca que ―o amor, a mente, a consciência a 

autoconsciência, a responsabilidade, o pensamento autônomo, são centrais para a nossa 

existência como seres humanos — mas não apenas eles, a nossa corporalidade 

também‖, e acrescenta que 
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[...] as características que fazem de nós o tipo de seres que somos, a 

saber, o amor, a responsabilidade social, a consciência cósmica, a 

espiritualidade, o comportamento ético, o pensamento reflexivo em 

expansão, despertam em nós as características dinâmicas de nossa 

corporalidade humana, conservada e cultivada num viver humano 

relacional que conserva essa corporalidade ( p. 194). 

  

 O viver relacional destacado pelo autor é fundamental em qualquer que seja a 

etapa de escolaridade na qual o ser humano se encontra, porém, para o sujeito criança 

faz-se necessário esse viver de relações, pois, por meio deste, é possível que ela se 

perceba e perceba o outro como parte integrante do mundo, de maneira que a aceitação 

de pertencimento ao mundo seja aguçadora da responsabilidade social.  

  O modo de ver as coisas existentes neste ―mundo‖ com base no amor e na ética 

podem favorecer experiências que possibilitem desenvolver no ser humano a 

―amorosidade‖ que, de acordo com Freire (1996), se faz necessária na prática educativa, 

pois com essa postura ―amorosa‖, o educador ajuda a construir um ambiente favorável à 

produção do conhecimento, numa conexão emocional com a vida, com o corpo, 

despertando no sujeito aprendiz a sua capacidade de ser mais, de ser melhor, de ter 

maior qualidade de vida, tendo como referência a sua corporalidade, que é a 

integralidade do ser humano, a unicidade que se constitui de corpo, vida e pensamento.   

 

2.3 Corpo, vida e pensamento 

 
O corpo humano não é um dado puramente biológico sobre o qual a 

cultura impinge especificidades. O corpo é fruto da interação 

natureza/cultura. 

 

Jocimar Daolio 

  

Se existe um lugar onde podemos pensar o corpo em sua totalidade e sua 

vitalidade, este pode ser o espaço de uma sala de aula. Refiro-me aqui especificamente a 

uma sala de aula de educação infantil, lugar este onde as crianças vivenciam 

experiências importantes para a sua constituição como sujeitos viventes no mundo.  

Seus comportamentos, suas ações, reações, emoções, sensibilidades e suas 

manifestações mediante ao cotidiano escolar estão susceptíveis a possibilidades de 

trabalho com o corpo em sua inteireza, leveza, sua boniteza, vivacidade e sua alegria. 

Como diz Freire (2002, p. 90), ―a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas 

faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem se dar fora da procura, 

fora da boniteza e da alegria‖, uma boniteza e alegria que invadem o corpo da criança 
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pequena em sua totalidade. Assim, como destaca o mesmo autor, ensinar e aprender são 

processos relativos à vida do ser humano que não podem se dar sem busca, sem 

indagação, nesse sentido, a beleza e a alegria deveriam fazer parte da educação. 

Poder-se-ia então pensar numa proposta de educação que veiculasse o sensível, 

a emoção, a inteireza do ser, oferecendo à criança possibilidades de reconhecer-se como 

ser existente no mundo que de acordo com Duarte-Júnior seria 

   

Uma educação que reconheça o fundamento sensível de nossa 

existência e a ele dedique a devida atenção, proporcionando o 

seu desenvolvimento, estará por certo, tornando mais 

abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e racionais 

de operação da consciência humana (2001, p. 171). 

  

A consciência humana a que o autor se refere poderia ser despertada desde a 

educação infantil, a consciência de nossa existência no mundo como parte da natureza e 

não apenas como um contemplador dela, a consciência de ―estar no mundo com o 

mundo‖ como diz Freire (2011), de maneira a podermos refletir sobre nossas ações no 

mesmo. Porém, para que esta consciência seja despertada, se faz necessária uma 

educação que não só reconheça, mas que estimule a vivência do sensível. Uma 

educação que propicie perceber o corpo vivo, explorar suas possibilidades, viver, como 

menciona Duarte-Júnior (2001), a ―estesia humana, coisa que é bem própria da criança, 

que é a percepção de sensações, sensibilidade, capacidade de perceber, de experimentar, 

o que proporcionará o despertar para o sensível visto que ―a aprendizagem emerge do 

corpo a partir das suas relações com o entorno‖, como destacam Mendes e Nóbrega 

(2004, p. 136).  

Dessa maneira, a compreensão sobre as coisas do mundo dar-se-ia nas relações 

estabelecidas, nas experiências vividas e sentidas no corpo, nesse corpo que imprime a 

vida, as sensações, as emoções e os sentimentos que estão interligados no ser humano 

que vive rodeado por estímulos, que podem ser evidenciados com a Arte em suas 

variadas dimensões. Nesse sentido, há que se pensar sobre o corpo envolvido com o 

fazer artístico como forma de materializar o pensamento humano, o que não quer dizer 

que o sujeito precisa ser necessariamente um artista, pois o fazer artístico está imbricado 

no corpo que pensa, que cria, que manifesta as suas intenções e criações por meio da 

Arte. Nesse sentido, vale refletir, neste trabalho de pesquisa, sobre as relações existentes 

entre a corporeidade e a Arte na vida humana, mais especificamente o que pode ser 
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compreendido nas relações que envolvem a criança em sala de aula da educação 

infantil.  

 

2.4 Arte e corporeidade: algumas relações 

 
Somos, na verdade, um emaranhado de processos altamente 

organizados e interdependentes que manifestam maneiras próprias de 

sabedoria e de conhecimento em todos os níveis, desde a ordem das 

substâncias bioquímicas que carregam informações genéticas, nos 

cromossomas, até os mais específicos raciocínios de uma dada 

modalidade científica ou filosófica. Cada porção ou estrato de nosso 

organismo exibe sua  forma peculiar de conhecimento, articulada a 

esse todo corporal que nos define enquanto existência. O que 

referenda a insistência quanto à relevância de todo e qualquer 

processo educacional que permita o desenvolvimento das diversas 

categorias de saber a nós possíveis, desde a sensibilidade corporal 

mais básica até o mais elevado pensamento abstrato.   

 

Duarte Júnior 

 

 Na fala de Duarte Júnior, esse todo corporal que nos define permite reflexões 

em torno da criança pequena e suas relações com a Arte, pois podemos pensar na 

corporeidade quando a criança se propõe a empreender algo relacionado com o fazer 

artístico. Quando dança, ela está envolvida com a perspectiva do som e do movimento, 

o corpo está imerso naquele fazer que não só desperta a escuta, mas também a 

imaginação. Ao pintar, o corpo está envolvido num momento que é único, pois a criança 

usa sua inteireza, sua manifestação corporal; o mesmo acontece com o desenho, que 

exige do corpo a sua intencionalidade, a sua capacidade de criação. E, assim, se faz 

também com o jogo teatral, estímulo à imaginação e à criação; com a música, em que o 

envolvimento sonoro pode permitir o despertar para a escuta, para a sensibilidade; com 

a literatura, que permite à criança desenvolver o imaginário que está em seu corpo e em 

suas vivências. Nesse sentido, há que se pensar na Arte e na corporeidade como sendo 

intrínsecas, visto que no momento do fazer artístico o corpo está imerso em sua 

totalidade.  

 De acordo com Gonçalves (2013), ―aprendemos um movimento ou adquirimos 

um hábito motor quando o corpo o incorporou a seu ―mundo‖, e realizar um movimento 

corporal é visar às coisas do mundo por meio do corpo [...]‖ (p. 57). Ao realizar o fazer 

artístico, o ser humano está realizando um movimento, um ato motor, vez que se propõe 

à realização de uma ação que implica envolvimento sensorial e corporal, sendo assim é 
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possível compreender que, no fazer artístico, o corpo vive a experiência das sensações 

na sua corporeidade.  

 Conforme salientam Bezerra e Hermida (2011), ―se aprende com o corpo 

inteiro, todo o corpo e seus movimentos são acionados na hora da aprendizagem. Não 

existe um órgão que sente mais ou um órgão detentor do conhecimento‖ (p. 7). Os 

mesmos autores defendem que ―pensar a criança de forma integral é ver seu corpo como 

um todo e não somente como um amontoado de ossos, músculos, nervos, com um 

cérebro que comanda‖ (p. 10). Nessa perspectiva, vê-se com os autores ora 

mencionados, a integralidade do sujeito, ou seja, o ser humano é muito mais que um 

―ser‖ constituído de organismos, tecidos e células, mas sim, tudo isso e muito mais, é 

um organismo vivo que tem a potencialidade de ser sensório, sensível, espiritual, e 

criador. Sob este ponto de vista, é compreensível que a Arte estimule o potencial criador 

de cada ser humano.  

Ostrower (1978) enfatiza que ―o homem cria, não apenas porque quer, ou porque 

gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente 

ordenado, dando forma, criando‖ (p. 9). Nesse movimento de criação, é possível afirmar 

que estão associadas Arte e corporeidade, pois quando se assegura que a criança crie, se 

dá a ela o direito de se desenvolver em sua totalidade, de expressar através de sua 

corporeidade as experiências vividas, imaginando, fantasiando, criando. Dessa maneira, 

é compreensível dizer que a Arte e a corporeidade estão intimamente ligadas.  

A corporeidade, segundo Zamperetti e Neves (2012), ―compreende a capacidade 

de o indivíduo sentir e utilizar o corpo como ferramenta de manifestação e interação 

com o mundo‖ (p. 3); e a Arte, segundo Ernst (2002), ―pode elevar o homem de um 

estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o homem para 

compreender a realidade [...]‖ (p. 57). A partir disso, é possível afirmar que a Arte está 

na totalidade do ser humano, na sua corporeidade. 

Para complementar essa afirmação, podemos nos apoiar em Vygotsky (2001), 

que enfatiza que ―tudo o que a arte realiza, ela o faz no nosso corpo e através dele‖ (p. 

320). Também Pereira (2010) destaca que ―é por meio do corpo, do movimento e dos 

sentidos que a criança percebe o mundo que a cerca, com ele interage e o transforma. O 

que é experimentado é imediatamente assimilado, o que é vivido é melhor apreendido e 

aprendido‖ (p. 212). Na fala da autora, os sentidos são considerados como o modo de a 

criança perceber o mundo que a rodeia e de, com ele, interagir.  
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Para dar ênfase à relação entre Arte e corporeidade, me apoio em Duarte Júnior 

em seu trabalho intitulado O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível o que será 

apresentado a seguir. 

 

O saber sensível do corpo por meio da Arte 

 
[...] a importância dos mitos, das situações e dos seres criados pela 

imaginação humana, na proporção em que, ao se dirigirem 

diretamente ao nosso corpo, à nossa sensibilidade, podem nos 

propiciar melhores condições para sentir, interpretar e compreender 

este mundo no qual existimos. 

 

Duarte Júnior 

  

Diante da epígrafe, podemos afirmar que a Arte pode propiciar ao ser humano 

momentos de imaginação e sensibilidade, vivências, sensações, percepções, as quais são 

sentidas no corpo. A Arte consiste, fundamentalmente, numa ―experiência corporal‖, ao 

ativar em nós os mecanismos sensíveis de que somos dotados na inteira extensão de 

nosso corpo. Nesse sentido, vale enfatizar a educação do corpo na sociedade em que 

vivemos: 

 
Na consideração e educação do sujeito, hoje, sua dimensão 

imaginativa, emotiva e sensível (ou sua corporeidade) deve ser 

colocada como origem de todo projeto que vise a educá-lo e a 

fortalecê-lo como princípio da vida em sociedade. A sensibilidade do 

indivíduo constitui, assim, o ponto de partida (e talvez, até o de 

chegada) para nossas ações educacionais com vistas à construção de 

uma sociedade mais justa e fraterna, que coloque a instrumentalidade 

da ciência e da tecnologia como meio e não um fim em si mesma 

(DUARTE JÚNIOR, 2000, p. 145). 

  

O autor enfatiza que a educação do sujeito, considerando a sua corporeidade, 

deveria ser o foco de projetos educacionais. Em seu texto, deixa claro que, além de 

sensibilizar, a Arte favorece a absorção de conhecimentos abstratos que, certamente, 

não seriam tão facilmente apreendidos conceitualmente.   Diz ele:  

 

 [...] a educação do olhar, do ouvir, do degustar, do cheirar e do tatear, 

em níveis mais básicos, tem à sua disposição todas as maravilhas do 

mundo ao redor, constituídas por flores, vales, montanhas, rios e 

cachoeiras, cantos de pássaros, árvores, frutas, etc. O objeto artístico, 

pode-se dizer, coloca-se num degrau um pouco acima de toda essa 

estimulação estésica que a realidade nos oferece, objeto esse ao qual 

se deve ir ascendendo gradativamente ao longo do nosso 

desenvolvimento. [...] a arte, mesmo falando primeiramente ao corpo 
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como um todo, não se restringe às sensações, pressupondo um bom 

grau de significação, vale dizer, de abstração. [...] a arte é uma 

realização humana que se situa entre a experiência imediata do mundo 

e os conceitos abstratos e generalizantes das várias modalidades do 

conhecimento (DUARTE JÚNIOR, 2000, p. 145).  

 

Duarte Júnior refere-se à Arte, ao homem, à natureza, à vida, ao corpo, aos 

sentidos, aos sentimentos, ao conhecimento, à realidade, ao mundo de maneira a instigar 

reflexões sobre a dimensão humana e a relação com a natureza (tão esquecida) no 

mundo atual. A sensibilidade impregnada em cada ser humano necessita ser estimulada, 

aguçada. O corpo em suas dimensões recebe e aceita estímulos os quais o constituem.  

Segundo Daolio (2013),  

 

[...] se é verdade que o homem só existe como natureza e cultura, 

indissociavelmente unidas e explícitas no corpo, é possível afirmar 

que qualquer prática que se realize com, sobre e por meio do corpo só 

se torna compreensível na medida em que explicita uma certa 

concepção acerca da relação entre esses dois aspectos (p. 74).  
  

Tomando-se a concepção de que o homem só existe com a natureza e a cultura e 

que estas estão registradas em seu corpo, pode-se dizer que tais aspectos podem ser 

considerados e avivados com estímulos e com as sensações vividas no corpo, 

corroborando a afirmativa a seguir:  

 

[...] a rugosidade de uma casca de árvore, a aspereza da areia, a cor da 

terra, o lampejo de uma luz, o aroma de uma flor, o rumorejar de um 

regato, etc. Tais estímulos são sumamente importantes para a criança 

que, em seu processo de crescimento, deles necessita para um bom 

desenvolvimento sensorial, para o aperfeiçoamento de sua capacidade 

perceptiva. [...] [A experiência estética do artista] pode ser 

considerada uma experiência sensível, ou seja, maior e mais complexa 

que a simples experiência sensorial, pois portadora de um sentido, de 

uma significação que se espraia para além dos estímulos elementares 

provenientes dos materiais empregados. Ela nos fala de vida e morte, 

de alegria e tristeza, de sorte e fatalidade, de sonhos e desencantos, 

dialogando com a inteireza de nossa corporeidade (DUARTE 

JÚNIOR, 2000, p. 153). 

  

 O autor se remete à natureza e às sensações que ela pode oferecer, menciona 

ainda a importância de a criança pequena ter contato com elementos da natureza, os 

quais podem estimular as sensações e a percepção das coisas que estão ao seu redor; 

enfatiza que a Arte nos provoca, nos remete a uma condição sensível que é vivida na 

corporeidade. E continua dizendo que:  
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Sentir plenamente a vida antes de nela pensarmos, antes de a 

recuperarmos enquanto signo, enquanto significado: esta, a nossa 

tarefa. Abrirmo-nos à estesia fundante, eis a questão básica para 

qualquer construção de um sentido mais amplo e abrangente, isto é, 

para qualquer projeto educacional, apesar de nossa modernidade tardia 

conspirar diuturnamente contra tal entendimento (DUARTE JÚNIOR, 

2000, p. 162).  

  

 Importante ressaltar que a fala do autor nos remete ao quão necessário se faz 

esse ―sentir plenamente a vida‖ em qualquer que seja a etapa educacional, mas, em se 

tratando de educação infantil, essa fase admirável da vida humana, isso se torna 

imprescindível, visto que é nessa fase que se tornam mais sensíveis as percepções do 

nosso entorno. Sendo assim, a maneira como as crianças são estimuladas fará diferença 

na sua constituição de sujeito consciente de seus sentidos, sentimentos e atitudes.  

Duarte Júnior (2000) complementa, afirmando que ―sentir o mundo consiste, 

primordialmente, em sentir aquela sua porção que tenho ao meu redor, para que então 

qualquer pensamento e raciocínio abstrato acerca dele possa acontecer a partir de bases 

concretas e, antes de tudo, sensíveis‖ (p. 181). A partir dessa afirmação é plausível 

admitir que a sensibilidade humana poderá ser aguçada por meio da Arte, como destaca 

Vianna (2000): ―O tipo de experiência que a arte é capaz de proporcionar é único, e não 

pode ser substituído por nenhuma outra área do conhecimento humano. Isso significa 

que sem arte nosso entendimento do mundo e também de nós mesmos fica 

empobrecido‖ (p. 7). A autora faz constatações que nos permitem compreender que esse 

tipo de experiência único que a Arte é capaz de proporcionar se faz por meio dos 

sentidos, por meio do corpo.   

 Duarte Júnior (2000) com apoio em Read reforça o que foi dito, argumentando: 

 
[...] a educação do sensível deveria se dar por meio da arte e do fazer 

artístico, desde a mais tenra idade. [...] o contato com obras de arte e a 

constante prática artística levada a efeito por crianças e adolescentes 

haveriam de lhes proporcionar, segundo citado anteriormente, uma 

―educação desses sentidos sobre os quais se fundam a consciência e, 

em última instância, a inteligência e o juízo do indivíduo humano‖. 

Ou seja: ao propor uma educação estética ele estava, sim, pensando 

em termos bastante amplos, estésicos mesmo; buscava, com suas 

palavras, estabelecer uma educação da sensibilidade que estivesse 

fundada no desenvolvimento desses cinco sentidos pelos quais nos 

conectamos à realidade. Assim, a arte foi apontada por Read como 

instrumento ideal para essa educação, na medida em que ela é capaz 

de configurar uma dimensão do conhecimento passível de estabelecer 

pontes entre esse saber sensível (direto e primeiro) proporcionado por 

nossos órgãos dos sentidos e a abstrativa capacidade simbólica do ser 

humano (p. 189). 
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 Em qualquer que seja a etapa da vida escolar de uma pessoa, se faz importante 

e necessário estar envolvido numa educação voltada para o sensível, o que pode 

proporcionar experiências únicas. Em se tratando da criança pequena, como foi 

mencionado na citação ora apresentada, o contato com a Arte desde a mais tenra idade 

lhe proporcionaria a ―educação dos sentidos‖ numa conexão com a realidade 

circundante. O autor afirma ainda que: 

 

[...] nos mitos, na poesia, na música, na arte em geral. Tais sistemas 

estéticos de significação possuem uma maneira própria e peculiar de 

funcionamento, auxiliando-nos a perceber elementos de nossa 

dimensão sensível (corporal e emocional) de maneira diversa daquela 

possível com o uso dos sistemas inteligíveis, conceituais. Assim, a 

arte nos ajuda a significar o mundo e a existência, iluminando e 

desvelando aspectos não plenamente acessíveis ao conhecimento 

inteligível (2012, p. 363). 

 

 As compreensões que foram possíveis até aqui me fazem crer que a escola, 

entidade social, que tem a função de contribuir para a formação do estudante tem como 

responsabilidade oferecer às crianças um encontro com essa educação do sensível que 

agrega a dimensão humana da cognição, do emocional, do espiritual, dos sentidos que 

associa o ser à sua corporeidade. Ao educador cabe o cuidado de olhar para a criança 

pequena e compreender que ela não é uma ―tábula rasa‖ ou ―páginas em branco‖ as 

quais serão preenchidas, ela é, sim, um ser social que traz na sua constituição humana 

seus saberes, sua cultura, sua singularidade, seus sentimentos e sentidos os quais lhe 

permite ―ser humana‖.  Ostetto (2014) apud Holm (2007, p. 12) enfatiza que,  

 

Quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que 

ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal coordenação 

equilíbrio motricidade sentir ver ouvir pensar falar ter segurança.E ter 

confiança, para que a criança possa se movimentar e experimentar. E 

que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie junto. O importante é ter 

um adulto por perto, co-participando e não controlando (p. 3). 

 

 Por tudo o que foi exposto até o momento, vale pensar no que dizem as 

pesquisas sobre a Arte e a corporeidade no âmbito escolar. No tópico seguinte procuro 

elucidar sobre o que tem sido estudado a esse respeito.  
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2.5 Arte e corporeidade na educação: o que dizem as pesquisas?  

 
[...] se à arte cabe o papel de instrumento para a educação da 

sensibilidade e para a descoberta de uma outra forma de significação 

que não a conceitual, parece necessário que sua inserção em 

processos educacionais se faça em estreita comunhão com o 

desenvolvimento de valores éticos e de um raciocínio lógico. 

 

Duarte Júnior (2000) 

 

Você adulto sério, professor, mestre ou doutor, preocupado com um 

mundo formalista, que se esqueceu de brincar, de se movimentar, 

tenha paciência por alguns minutos. Caminhe com as crianças, que 

são especialistas em brincar, jogar, desenhar e criar os seus 

brinquedos. Elas podem ensinar vários desses conhecimentos... 

Porém, para aprender com elas, é necessário que não sejamos apenas 

espectadores (mas sim partícipes de suas brincadeiras). 

 

Figueiredo (2009) 

   

 Duarte Júnior mencionada a concepção de que a Arte é fundamental no 

processo educacional uma vez que faz com que a sensibilidade aflore; já Figueiredo 

apresenta uma reflexão sobre o comportamento adulto em relação à criança e de como e 

o que ela pode nos ensinar. Nesse sentido, foi pensado que seria importante trazer para 

esta dissertação informações sobre o que tem sido discutido sobre a Arte e a 

corporeidade no meio acadêmico. Para tanto, foi necessário realizar um trabalho de 

pesquisa em sites de artigos científicos tais como o Scielo e, também nos sites de 

publicação, como os cadernos de pesquisa em educação e no banco de teses da CAPES. 

Mediante a busca realizada foram encontrados vários trabalhos, porém, particularmente 

sobre Arte ou sobre corporeidade, isto é, separadamente.  

 Em se tratando de Arte e corporeidade, foram encontrados apenas dois 

trabalhos que tratavam do assunto, um deles é a pesquisa de mestrado do programa 

Interunidades de Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo intitulada 

―Corporeidade na arte atual brasileira: sensibilidades desveladas‖ de Andrea Matos da 

Fonseca que discute a produção de alguns artistas brasileiros, procurando situar o 

fenômeno corporeidade percebido em algumas obras.  

 A pesquisadora selecionou algumas telas de artistas brasileiros de gerações 

diferentes, mostrando como a corporeidade se manifesta em épocas diversas, 

aproximando imagens e sentidos que se entrelaçaram, unindo o corpo e a pintura. O 

trabalho de Fonseca (2012) tem como finalidade analisar a representação da 
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corporeidade nas obras de arte dos referidos artistas, o que não tem qualquer ligação 

com práticas de Arte e corporeidade em sala de aula.  

O outro trabalho encontrado foi o das pesquisadoras Maristani Polidori 

Zamperetti e Ângela Balzano Neves, ambas da UFPel – Universidade Federal de 

Pelotas. A pesquisa tem como foco o trabalho com as artes plásticas e a corporeidade 

em sala de aula, e apresenta como característica a pesquisa-ensino que foi baseada nas 

experiências de ensino das professoras de Artes Visuais no Ensino Fundamental em 

escolas públicas de uma cidade do Rio Grande do Sul. O trabalho das pesquisadoras 

teve como objetivo socializar práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do percurso 

profissional das mesmas, nas quais a corporeidade permeava a aprendizagem dos 

conteúdos dessa área de conhecimento.  

As autoras entendem que a ampliação da cultura corporal do movimento deve 

ser uma proposta presente na educação atual. Elas enfatizam que, para que isso se 

concretize, é necessária a construção de espaços na escola em que a criança possa 

participar ativamente, expressando seus sentimentos, ideias, afetos e emoções. O 

trabalho de pesquisa das autoras apresenta como resultados, que os conteúdos 

trabalhados em Artes Visuais foram aprendidos a partir de experiências em que os 

sentidos corporais estavam presentes e, ressaltam que, por meio do Ensino da Arte, foi 

possível o afloramento de sentidos, possibilitando o envolvimento dos estudantes de 

forma prazerosa, construindo significados para o mundo e a vida, o que pode contribuir 

para a sua formação humanizadora.  

 Zamperetti e Neves apresentam um trabalho de pesquisa desenvolvido por elas 

mesmas em suas próprias salas de aula, com dados coletados nos anos de 1995, 1996, 

2007 e 2011, com ênfase nas artes plásticas e corporeidade. Os dados apresentados 

incluem fotografias, planos, registros e observações de aulas ministradas às crianças e 

adolescentes. Somente este trabalho de pesquisa encontrado se refere à sala de aula, 

estando a Arte e a corporeidade presentes, fato este de semelhança com esta pesquisa. 

 Há, porém, distinções que penso merecerem destaque. Meu foco é o cotidiano 

de uma professora, evidenciando como o seu trabalho com a Arte e a corporeidade é 

importante para o desenvolvimento da criança e sua aprendizagem. Não houve um 

ambiente especificamente preparado para esta pesquisa, o que se mostra é a sua prática 

rotineira. Vale ressaltar, também, que não fiz um recorte da Arte, separando uma das 

suas variações. Apresento algumas das manifestações artísticas, suas particularidades e 

suas relações com a corporeidade, sendo assim, é mencionado no meu trabalho de 
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pesquisa, o desenho, a pintura, a música, a dança, o jogo teatral e a literatura como 

manifestações artísticas possíveis de serem vividas em sala de aula de educação infantil, 

trabalhando a corporeidade.  

 Neto (2013) discute em sua pesquisa a questão da corporeidade em uma turma 

na mesma faixa da turma por mim trabalhada e afirma:  

 

Os resultados indicam que a corporeidade dos alunos do 2º período da 

educação infantil encontra-se mutilada, obscurecida em sua plenitude 

por uma prática pedagógica que desconsidera a ludicidade, o brincar, 

o agir e o sentir como importantes aspectos para a aprendizagem 

intelectual (NETO, 2013, p. 8).   

 

 O trabalho realizado pela autora evidencia o pouco entendimento que os 

profissionais da educação que atuam na escola pesquisada possuem sobre o conceito de 

corporeidade, e revela: ―Professoras e pedagogas possuem uma concepção equivocada 

do termo corporeidade e apontam incoerências entre o discurso sobre a prática 

pedagógica e o que é realizado realmente‖ (p. 8). As revelações de Neto oportunizam 

reflexões acerca do profissional da educação que é regente de sala e, também, daquele 

que lidera uma equipe de trabalho, e de como a pouca compreensão sobre a 

corporeidade pode acarretar grandes prejuízos para as crianças em fase de 

desenvolvimento. A pesquisa da autora, como outras aqui utilizadas, não detectam a 

presença viva das atividades artísticas e corporais em sala de aula, ao contrário, 

apontam atividades repetitivas de alfabetização, corpos plenos de vitalidade de crianças 

de cinco anos imobilizados e oprimidos, o que me levou a perguntar no subtítulo deste 

trabalho: E a arte onde está? E o corpo, como está? Entretanto, conforme nos alerta 

Nóbrega (2005),  

 

A cognição emerge da corporeidade, expressando-se na compreensão 

da percepção como movimento e não como processamento de 

informações. Somos seres corporais, corpos em movimento. O 

movimento tem a capacidade não apenas de modificar as sensações, 

mas de reorganizar o organismo como um todo, considerando ainda a 

unidade mente-corpo. Essa proposição geral sobre a percepção se 

aproxima da apropriação enactiva, na qual a cognição é inseparável do 

corpo, sendo uma interpretação que emerge da relação entre o eu e o 

mundo, corpo e mente, nas capacidades do entendimento 

(NÓBREGA, 2005, p. 607).  

 

Corroborando essa ideia, Assmann (1995) ressalta que ―a Corporeidade não é 

fonte complementar de critérios educacionais, mas seu foco irradiante primeiro e 
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principal‖ (p. 77). Com essa colocação, podemos entender o quanto se faz importante 

assegurar critérios educacionais que atendam aos estudantes na sua integralidade. É 

primordial pensar primeiro na corporeidade deste ser e, nas possibilidades de 

aprendizagem que podem ser oferecidas, refletindo-se sobre o aprendizado imbricado na 

corporeidade. Segundo Nóbrega (2005), ―o corpo e o movimento, apesar de valorizados 

nos processos educativos, ainda são considerados elementos acessórios na formação do 

ser humano‖ (p. 603). Diz, ainda:  

 

A mente não é uma entidade ―des-situada‖, desencarnada ou um 

computador, também a mente não está em alguma parte do corpo, ela 

é o próprio corpo. Essa unidade implica que as tradicionais 

concepções representacionistas se enganam ao colocar a mente como 

uma entidade interior, haja vista que a estrutura mental é inseparável 

da estrutura do corpo. Essa compreensão da percepção é possível 

porque os sentidos não são considerados janelas do conhecimento. 

Desse modo, embora o estímulo exista como estímulo, ou seja, 

embora o estímulo impressione os sentidos, oferecendo informações 

ao organismo, ele assume configurações variadas para cada 

acontecimento. Assim, a percepção não apenas decodifica estímulos, 

linearmente, mas reflete a estrutura do nosso corpo perante o entorno, 

em contextos múltiplos (NÓBREGA, 2005, p. 607). 

 

Estimular a criança pequena à percepção de si e do mundo que a cerca consiste 

tarefa essencial na educação infantil; para tal, os profissionais que trabalham com essa 

etapa da vida humana necessitam ter conhecimento e sensibilidade para desempenharem 

os seus trabalhos valorizando a vivacidade da criança e o desenvolvimento de sua 

corporeidade. O trabalho de Neto (2013) vem nos relevar a falta de entendimento por 

parte desses profissionais da EI, o que é recorrente nas escolas que atendem à criança 

pequena.  

 Bonfim (2010) chama a atenção para a maneira didatizada que as atividades 

artísticas, corporais e lúdicas ocupam no espaço escolar. Em sua pesquisa observa:  

 

O que tem ocorrido, também, é a didatização de atividades que 

deveriam se apresentar como propostas mais livres e espontâneas: 

desenhar para trabalhar a coordenação motora; pintar para aprender as 

cores; dramatizar para decorar um texto; cantar para manter a ordem, 

direcionar a próxima atividade ou, simplesmente, animar as datas 

comemorativas; dançar para automatizar os movimentos corporais; e 

ler um livro de literatura infantil apenas como preenchimento do 

tempo de espera entre uma atividade e outra (p. 108).   

  

 Como comprovam as pesquisas de Bonfim (2010) e Neto (2013), entre outras, 

assim como a corporeidade e a ludicidade são pouco exploradas em sala, também se 
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encontra precária a valorização do trabalho com a Arte em suas variadas dimensões no 

cotidiano escolar de crianças pequenas:  

 

[...] as professoras se mostravam preocupadas em desenvolver 

trabalhos em que as dimensões artística, corporal e lúdica estivessem 

presentes, mas, o momento de colocá-las em prática, acabavam se 

tornando pouco explorados. O artístico para as professoras é o 

manuseio de materiais diversificados como cola-gliter, barbante, 

papéis coloridos e outros materiais, o que tem reduzido a arte a mero 

recurso ou pretexto para o ensino de conteúdos privilegiados na escola 

(BONFIM, 2010, p. 112).     

 

 Essa falta de entendimento por parte das professoras sobre as dimensões da 

Arte, sua finalidade e suas contribuições para a formação humana, faz com que sua 

essência fique subjugada. Em se tratando do trabalho com a criança pequena, fica 

comprometida a aproximação com o real, o encontro com o sensível, pois, como afirma 

Duarte Júnior,  

 

[...] é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu 

encontro primeiro, sensível, com o mundo. Situando-se a meio 

caminho entre a vida vivida e a abstração conceitual, as formas 

artísticas visam a significar esse nosso contato carnal com a realidade, 

e a sua apreensão opera-se bem mais através de nossa sensibilidade do 

que via o intelecto (p. 25). 

 

Barbosa (2010) enfatiza a necessidade de a Arte ser compreendida como 

conhecimento, como o modo de o ser humano ―ser‖ e estar no mundo, de expressar suas 

relações e emoções, e adverte:  

 

[...] aqueles que defendem a arte na escola meramente para libertar a 

emoção devem lembrar que podemos aprender muito pouco sobre 

nossas emoções se não formos capazes de refletir sobre elas. Na 

educação, o subjetivo, a vida interior e a vida emocional devem 

progredir, mas não ao acaso. Se a arte não é tratada como um 

conhecimento, mas somente como um "grito da alma", não estamos 

oferecendo nem educação cognitiva, nem educação emocional (p. 12).  

 

 A fala da autora permite reflexões sobre a maneira como as manifestações 

artísticas estão sendo ―tratadas‖ nas salas de aula. O ensino das artes foi, por longa data 

(e ainda o é, como pode ser observado nos trabalhos de Neto e Bonfim), oferecido como 

medida para ―passar o tempo‖, sem que lhe seja dada a credibilidade que esta área do 

conhecimento merece. Afinal, como ressalta Duarte Júnior (2000), 
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A arte, [...] faz-nos atentar para a especificidade de cada experiência 

frente a um objeto ou situação, ainda que eles possam ser classificados 

em categorias gerais de acordo com a linguagem, a filosofia ou a 

ciência. O objeto artístico é sempre uma concretização do conceito, o 

desvelamento de um caso particular e único que jaz subsumido na 

generalidade de uma idéia ou abstração (p. 146). 

 

 A realidade na qual a criança está inserida, o contato com as pessoas, com os 

elementos da natureza, com a Arte, pode contribuir para sua constituição como pessoa, 

assim também a maneira como ela será educada, tratada, tocada, estimulada. A respeito 

desse assunto, Montano (2007) assegura que 

  

O modo como fomos tocados, acariciados, cuidados determina como 

nos relacionamos com os outros e conosco. A partir desta experiência 

nos diferentes estágios, é determinado um padrão corporal de relação 

e vínculo, base para todas as relações afetivas, cognitivas, sociais em 

todos os aspectos da vida. Assim, uma vez estruturado este padrão, ele 

será chamado a se manifestar no mundo das relações, em qualquer 

fase da vida, seguindo seu roteiro (inconsciente, em grade parte) em 

relação a que tipo de vínculos a pessoa necessita estabelecer e de que 

maneira isto deve se dar. Tendo em vista que este modo deu certo (em 

algum lugar do seu corpo e da sua história), este roteiro se repetirá 

inúmeras vezes, mesmo que não funcione como antigamente e que 

não lhe traga mais prazer ou sacie suas necessidades. A tendência é 

que continue a se repetir, cronificando-se como uma resposta 

automática e aparentemente satisfatória. O educador, especialmente o 

de crianças necessita de ter esse conhecimento presente em sua ação 

pedagógica (p. 90). 

 

 A autora propõe reflexões relevantes acerca das práticas pedagógicas na 

educação infantil e suas implicações no desenvolvimento da criança pequena 

enfatizando os vínculos afetivos, cognitivos e sociais, bem como, sendo a forma de 

como essa criança é tratada e as consequências para sua vida. Em consonância com o 

que foi dito, Pereira (2011) colabora, enfatizando que:  

 

A pessoa constrói sua singularidade através do exercício consciente da 

construção de si mesmo, da construção de uma vida que faz sentido, do 

exercício de interagir com o mundo que a cerca. Uma educação que 

privilegia a transmissão de conhecimentos e em que não há quase 

nenhum espaço para a expressão pessoal, ainda tão presente na nossa 

sociedade, inviabiliza a participação efetiva do educando, afastando-o 

da responsabilidade que deve assumir no processo de construção do 

conhecimento (p. 30). 

 

As considerações apresentadas contribuem para reflexões acerca da atuação 

pedagógica de educadores, especificamente, na educação infantil, pois, o que nos é 
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apresentado em algumas pesquisas recentes é a falta de estímulo, a falta de preocupação 

por parte desses profissionais com trabalhos que envolvam o corpo, a ludicidade, a Arte, 

o movimento. Segundo Pereira (2010), ―[...] o movimento é condição fundamental para 

a construção do conhecimento pela criança no processo de conhecimento de si e de 

diferenciação do outro, enfim, de sua constituição como sujeito‖ (p. 211). A partir disto, 

podemos dizer que, nas relações estabelecidas, nos vínculos obtidos, no toque, no 

aconchego, na expressão corporal, na vivência com a Arte em suas várias 

manifestações, as quais aguçam os sentidos e favorecem a cognição na totalidade 

humana que é a sua corporeidade, a criança poderá viver uma educação para o sensível 

que lhe permitirá estabelecer conexões com o mundo num processo de construção e 

desenvolvimento da sua subjetividade. 

Esta etapa de escolarização, que antecede o início formal de alfabetização, 

deve ser considerada com o devido respeito e cuidado, pois prepara para muito mais que 

a aprendizagem de ler, escrever e contar; prepara para a vida. Como aponta Duarte 

Júnior (2000), há algo essencial na educação da sensibilidade:  

 

Uma vida mais plena, prazerosa e sabedora de suas capacidades e 

deveres face a consciência de nossa interligação com os outros e as 

demais espécies do planeta. Este, talvez consista hoje no objetivo mais 

básico e elementar de todo e qualquer processo educacional, por mais 

especializado que ele possa parecer (p. 187). 

 

A capacidade humana de ver, sentir, degustar, cheirar, ouvir, interagir, 

aprender, aprender a ser, aprender a conviver, estar no mundo, ser modificado por ele e 

ainda modificá-lo, criar, imaginar, é que constitui esse ―ser‖ pleno em suas capacidades, 

as quais devem ser estimuladas desde a mais tenra idade, e, nesse sentido, como já foi 

enfatizado nesta pesquisa, o papel do educador de crianças pequenas se faz fundamental 

no processo desenvolvimento das potencialidades desse ser humano em formação. 

Freire (2006) explicita sua preocupação sobre a maneira com que as crianças vivem o 

movimento (ou a falta dele) na escola, enfatizando:  

 

Causa-me mais preocupação, na escola de primeira infância, ver 

crianças que não sabem saltar que crianças com dificuldades para ler 

ou escrever. Na primeira infância, a ação corporal ainda predomina 

sobre a ação mental. A criança apenas começou a aprender a pensar, 

quando em ação corporal, já deveria ser especialista. Os professores 

devem estar permanentemente preocupados com as habilidades 

motoras. Devem certificar-se de que seus alunos são capazes de 

correr, saltar, girar, rolar, trepar, lutar, lançar e pegar objetos, 
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equilibrar-se etc. Porém, não deve esquecer-se de que essas 

habilidades são expressão de um ser humano, de um organismo 

integrado. [...] o que a escola deve buscar não é que a criança aprenda 

esta ou aquela habilidade para saltar ou para escrever, mas que através 

dela ela possa se desenvolver plenamente (p. 76).   

 

 A partir da concepção de que a criança pequena necessita de estímulos para 

movimentar-se, o que lhe é natural, e de que, a partir das habilidades que ela desenvolve 

ao realizar tais movimentos, lhe são garantidas possibilidades de integração consigo e 

com os outros, o autor afirma que ―o objetivo educacional deveria ser o de criar 

atividades que facilitem à criança tomar consciência de seu corpo e de suas ações‖ (p. 

75). Dessa maneira, há que se pensar em uma educação que leve em conta a criança em 

sua totalidade, ou seja, pensar em momentos vividos no cotidiano escolar que possam 

garantir que sua capacidade corporal e sensorial seja ampliada, aprimorando seu 

desenvolvimento como sujeito. Pereira (2010) corrobora esta ideia, enfatizando que 

―pelo movimento, pela experimentação, a criança descobre a si mesma e o que a cerca, 

desenvolve a percepção de si e do outro, a percepção dos próprios limites e dos limites 

do outro‖ (p. 213).  

 De volta às considerações trazidas por Bonfim (2010) e Neto (2013) em suas 

dissertações de mestrado, as quais revelam práticas com a corporeidade inadequadas 

para a educação infantil, bem como, as afirmações de Assmann (2001) que dão ênfase 

aos critérios educacionais pensados para a corporeidade, é possível reafirmar a prática 

exitosa da professora Maysa que é objeto deste trabalho.  

 Faz-se importante destacar que a relevância desta dissertação consiste em 

propiciar visibilidade à ação diária da professora de uma escola pública municipal na 

educação infantil que vivencia uma prática pedagógica voltada para a integralidade da 

criança, numa concepção humanizadora de educação em que Arte e corporeidade estão 

presentes, e fazem sentido na vida das crianças, pois, como ressalta Duarte Júnior 

(2000), 

 

ao se afirmar a necessidade de educar o sujeito humano tomado no seu 

mais amplo sentido, isto é, estimulando também seu contato sensível 

com a realidade na qual se insere, tem-se em mente uma ação que o 

leve ainda a descobrir e a valorizar conhecimentos presentes na 

cultura onde vive e a redescobrir saberes que, por esquecidos, tendem 

ao desaparecimento ( p. 182). 
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 No capítulo 3, que se segue, apresento vários aspectos do cotidiano da sala de 

aula, que apontam uma prática que valoriza a criança em sua totalidade. Nele, está 

explicitado o trabalho da professora com riqueza de detalhes, são analisadas as falas das 

crianças e da educadora, bem como, apresentados os registros fotográficos efetuados 

durante o processo de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

O VIVIDO E O SENTIDO NA ESCOLA 

 
A escola não deveria trabalhar com a criança no sentido de treiná-la 

 para ser adulta, mas sim, no sentido de a criança construir e  

 reforçar as estruturas corporais e intelectuais de que dispõe. 

João Batista Freire 

 

Neste capítulo, apresento a pesquisa de campo: o caminho percorrido, a busca do 

espaço de pesquisa, as dificuldades encontradas, a descrição do ambiente escolar onde 

foi realizada, a apresentação dos seus sujeitos, o registro das observações da rotina 

diária no âmbito da sala de aula. Trago, ainda, a análise dos dados obtidos ao longo do 

percurso de observações quase que diárias em sala de aula, que originaram a escrita das 

notas de campo, e as entrevistas com as crianças e com a professora regente da turma, 

bem como as fotografias extraídas pela própria pesquisadora.  

 

3.1 O caminho percorrido: passos necessários 

 

 Este trabalho foi pensado na perspectiva da pesquisa qualitativa à qual são 

atribuídas características específicas assinaladas por Bogdan e Biklen (1994, p. 47), 

porém, os mesmos advertem que ―nem todos os estudos que consideramos qualitativos 

patenteiam estas características com igual eloquência. Alguns deles são, inclusive, 

totalmente desprovidos de uma ou mais características‖. Os autores enfatizam que a 

questão ―não é tanto a de se determinar investigação qualitativa; trata-se sim de uma 

questão de grau‖, e trazem como exemplos os estudos que recorrem à observação 

participante e à entrevista como exemplos.  

 Os autores apresentam cinco características para a pesquisa qualitativa de 

maneira bem detalhada no livro Investigação qualitativa em educação, no entanto, aqui 

foi trazida apenas a síntese do que os pesquisadores contemplam sobre as 

características, são elas: 

 

1) Na investigação qualitativa, a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal. 2) A 

investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em 

frente de palavras ou imagens e não de números. 3) Os investigadores 

qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos. 4) Os investigadores qualitativos tendem 

a analisar os seus dados de forma indutiva. Não recolhem dados ou 
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provas com o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas 

previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à medida 

que os dados particulares que foram recolhidos se vão agrupando. 5) 

O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os 

investigadores que fazem uso deste tipo de abordagem estão 

interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas 

vidas (BOGDAN E BIKLEN, 1994, 47-51). 

  

Os mesmos autores enfatizam que ―a abordagem da investigação qualitativa 

exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem 

potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do nosso objecto de estudo‖ (p. 49). 

Ferreira et. al (2002, p. 249) corroboram essa ideia, enfatizando que numa 

pesquisa qualitativa, ―[...] passa-se a enfatizar a especificidade da situação de pesquisa, 

isto é, a descrição detalhada e rigorosa do contexto da pesquisa, do caminho percorrido 

pelo pesquisador e de como procedeu em sua interpretação [...]‖. Nesse sentido, afirmo 

que este trabalho de dissertação é de cunho qualitativo, pois, nele, são apresentados os 

dados observados com riqueza de detalhes, notas de campo, registros fotográficos feitos 

pela pesquisadora e as entrevistas, e o instrumento principal para o trabalho é o 

ambiente natural denominado sala de aula. A pesquisa é descritiva, baseada na análise, 

em fatos e fotografias e não em números, o interesse fundamental está no processo da 

pesquisa e não somente no seu resultado final, a tendência está em analisar os dados de 

forma indutiva sem a intenção de confirmar ou infirmar hipóteses, ou seja, a 

importância deste trabalho está no interesse no modo como os sujeitos da pesquisa dão 

sentido às suas vidas no cotidiano da sala de aula.   

O trabalho se desenvolveu na turma da fase dois da educação infantil, sob a 

regência da professora Maysa, em uma escola municipal de São João del-Rei. Foi 

pensado na perspectiva de um estudo de caso, que, segundo Yin (2005, p. 19), ―é 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se 

encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real‖. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 89) enfatizam que ―o estudo de caso consiste na observação 

detalhada de um contexto ou indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de um 

acontecimento específico‖, afirmando que, no estudo de caso de observação, a melhor 

técnica de recolha de dados consiste na observação participante e o foco do estudo 

centra-se numa organização particular, seja numa escola ou centro de reabilitação ou 

nalgum aspecto particular dessa organização.  
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Neste trabalho de pesquisa, foram utilizados registros feitos durante as 

observações, transformados em ―notas de campo‖ que, segundo Bogdan e Biklen (1994, 

p. 151), ―são fundamentais para observação participante [...]. Ajuda o investigador a 

acompanhar o desenvolvimento do projeto, a visualizar como é que o plano de 

investigação foi afetado pelos dados recolhidos [...]‖. Foram ainda feitas entrevistas 

semiestruturadas, método tradicional de coleta de informações que, de acordo com 

Ballão (2012, p. 32), ―é o encontro de duas ou mais pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional‖.  Sobre as entrevistas, Bogdan e Biklen (1994) explicitam:  

 

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de 

duas formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha 

de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação 

participante, análise de documentos e outras técnicas. Em todas essas 

situações, a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo (p. 134).   

 

Neste trabalho de pesquisa, as entrevistas foram utilizadas em conjunto com a 

observação participante e utilizadas para recolher dados descritivos na linguagem do 

próprio sujeito. Com as doze crianças, das quais foi possível conseguir as autorizações 

de seus pais ou responsáveis para efetivamente realizar as entrevistas, optei por fazê-la 

de forma individual, pensando que, se fosse realizada de maneira coletiva e ou em 

duplas, a resposta de uma criança poderia influenciar na resposta da outra.  

O convite para a efetivação da entrevista foi prontamente aceito pelas crianças, 

visto que esta foi realizada no final da minha estadia em sala de aula, de maneira que 

pesquisadora e crianças já haviam estabelecido uma relação de amizade e confiança, 

fatores esses necessários quando se trata de pesquisa com crianças pequenas. Pedi 

autorização para utilizar a sala de vídeo que é também a biblioteca e brinquedoteca. 

Neste espaço, as crianças se mostraram à vontade para estabelecermos um diálogo, 

conversarmos, uma vez que é um espaço conhecido e muito utilizado por elas, o que 

proporcionou maior intimidade com o lugar.  

A entrevista foi gravada utilizando-se o Tablet, equipamento que, também, já era 

de conhecimento das crianças, uma vez que foi ele o aparelho utilizado para fotografar e 

filmar momentos em sala de aula, e que, de vez em quando, as crianças também 

manuseavam, tirando fotos, filmando, ou assistindo algum pequeno vídeo. A entrevista 
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foi demasiado relevante para o processo da pesquisa, pois, de acordo com Zago (2003, 

p. 299), “a gravação do material é de fundamental importância, pois, com base nela, o 

pesquisador está mais livre para conduzir as questões, favorecer a relação de 

interlocução e avançar na problematização‖.  

A entrevista com a professora foi realizada no último dia de observação, 

aconteceu na sala de aula, no momento em que as crianças ainda não haviam chegado. 

Importante ressaltar que a professora entrevistada pediu que fosse registrado apenas o 

áudio da gravação, ela preferiu não aparecer na filmagem realizada com o Tablet. Esse 

momento foi tranquilo, de grande importância, pois, naquele instante, eu estava 

conhecendo e refletindo sobre a profissional e a pessoa da professora Maysa, sua 

formação, suas perspectivas, suas limitações e intenções com o trabalho na educação 

infantil. Tais reflexões serão apresentadas mais à frente. Diante do exposto, afirmo que 

as entrevistas realizadas tanto com as crianças quanto com a professora foram de 

fundamental importância para a análise dos dados obtidos no espaço de observação. 

Esta pesquisa, como dito anteriormente, teve como métodos as observações, com 

anotações em um diário de campo, digitalizado diariamente após a realização das 

observações; as entrevistas com as crianças e com a professora, bem como as 

fotografias. A foto, de acordo com Fischmam (2008, p. 119), ―vale mais que mil 

palavras‖, afirmando que esse ditado popular serve como explicação para uma 

experiência imediata para a maioria das pessoas em todo o mundo, porém, ele alerta que 

se uma foto vale mais que mil palavras, para entendê-la e refletir sobre ela, precisamos 

de mais que mil palavras. Reforça ainda que ―não há nada de transparente ou 

inerentemente verdadeiro no mundo das imagens‖. Kiarostami (2003) complementa, 

enfatizando: 

 

Ante uma fotografia, o espectador pode fazer a sua própria 

viagem. [...] o mistério de uma fotografia permanece em 

segredo por que é sem sons [...]. [...] uma fotografia não conta 

uma história e por isso já está em perene transformação (p. 

185). 

 

 

A partir do exposto, é possível pensar a fotografia com sendo um recurso que 

nos permite muitas interpretações a partir do fragmento do momento registrado, e esta 

interpretação pode acontecer de várias formas, ou seja, cada pessoa que olhar a 

fotografia fará a sua análise mediante as suas experiências/vivências.  
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No cotidiano em sala de aula, foram feitas muitas fotografias de vários 

momentos, elas trazem uma riqueza de detalhes que somente a lente pode nos 

proporcionar. A fotografia permite o registro de um momento, um recorte do vivido a 

ser interpretado.  

Como mencionado anteriormente, na turma, composta por vinte crianças, 

consegui autorização dos responsáveis e dos pais para entrevistar e fotografar doze 

crianças. Como intuito de ouvi-las, onze perguntas foram feitas a elas, gravadas e 

transcritas. A entrevista com as crianças teve como foco de interesse compreender a 

vivência delas com a Arte e a corporeidade no cotidiano escolar, bem como a relação 

entre professora e estudantes. Nesse sentido, esse movimento somente poderia ser 

veiculado a partir das palavras e de seus significados, uma vez que, como afirma 

Vygotsky,  

 

O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas na 

medida em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um 

fenômeno da fala na medida que esta é ligada ao pensamento, sendo 

iluminada por ele (1993, p. 104). 

 

Não posso afirmar que, com as perguntas elaboradas para a entrevista, ―obtive‖ 

tudo o que a criança pensava ou sentia no momento sobre as questões em si, porém, foi 

uma tentativa de ouvi-las com a intenção de compreender a relação professor-aluno, os 

vínculos estabelecidos e o que é importante para a criança no cotidiano em sala de aula, 

na expectativa de que ela expressasse aquilo de que mais gosta no universo escolar. E 

isso só seria possível, ouvindo-as, propiciando que elas falassem. Afinal, como destaca 

Vygotsky (1993, p. 132), ―as palavras desempenham um papel central não só no 

desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência 

como um todo‖ (p. 132). Desta maneira, é possível compreender que as palavras, a fala 

e o pensamento são constituições humanas que capacitam o ser para a evolução da 

consciência. De acordo com o dicionário digital Caldas Aulete, consciência é ―atributo 

que permite a uma pessoa a percepção, com certo grau de objetividade, do que se passa 

em torno de si (o mundo exterior) e dentro de si próprio (o mundo interior ou 

subjetivo)‖. O intuito de ouvir as crianças é justamente a tentativa de que as mesmas 

possam relatar o que se passa à sua volta e o que elas sentem em relação ao cotidiano 

escolar.  
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De acordo com Passeggi e Rocha (2013), a criança faz parte do cenário da 

pesquisa científica há muito tempo, no entanto, muitas investigações têm reservado a ela 

o status de objeto a ser observado, descrito, medido, analisado, interpretado, ou seja, um 

objeto passivo no processo investigativo (p. 27579). Em seu texto O Hospital e a classe 

hospitalar em narrativas de crianças hospitalizadas: vozes que ecoam, Passeggi e 

Rocha têm como foco de interesse a pesquisa voltada para a legitimação das vozes das 

crianças entrevistadas e de sua atuação ativa no processo de construção dos saberes; as 

autoras reconhecem a alteridade e o protagonismo das crianças. As mesmas autoras 

reforçam que ―[...] a criança é portadora de um saber e que devemos nos colocar à 

disposição para escutar as suas experiências, histórias e depreendermos suas 

construções subjetivas e interpretações de seus mundos‖ (p. 27580).  

 É na perspectiva de parar para ouvir as crianças sobre o que elas podem revelar 

sobre a Arte e a corporeidade e, ainda, sobre a relação professor e estudante em sala de 

aula é que foi pensada a possibilidade das entrevistas como meio para a compreensão de 

suas vivências e da alteridade
3
. Como afirmam Passeggi e Rocha (2013), 

 

Considerar a alteridade da infância implica no reconhecimento da 

existência de diferentes infâncias que demandam uma escuta sensível, 

almejando o encontro entre as vozes infantis e a interpretação do 

adulto, a partir da perspectiva da criança e de suas interpretações das 

realidades vividas (p. 27581). 

  

 As autoras lembram que ―o processo investigativo pressupõe uma interpretação 

da interpretação, ou seja, o modo como a criança narra e elabora sua construção 

narrativa é na verdade uma interpretação de suas vivências [...]‖. E complementam, 

afirmando que ―as histórias narradas pelas crianças conduzem a processos reflexivos e 

de reinvenção de si também para o pesquisador em formação, sobretudo pela 

                                                 
3
 Para Paulo Freire, o outro, a alteridade, tem, acima de tudo, uma conotação positiva, pois o eu se 

constitui a partir do outro. Eu apenas existo a partir do outro. É a alteridade ética do outro que desperta o 

eu de sua alienação e egoísmo. Não é possível educar sem desenvolver a virtude de compreensão da 

alteridade do educando; sem colocar-se na atitude de aprendizado; sem compreender, respeitar o outro.   

*Alteridade: é um substantivo feminino que expressa a qualidade ou estado do que é outro ou do que é 

diferente. É um termo abordado pela filosofia e pela antropologia.  

** Um dos princípios fundamentais da alteridade é que o homem na sua vertente social tem uma relação 

de interação e dependência com o outro. Por esse motivo, o "eu" na sua forma individual só pode existir 

através de um contato com o "outro". Quando é possível verificar a alteridade, uma cultura não tem como 

objetivo a extinção de uma outra. Isto porque a alteridade implica que um indivíduo seja capaz de se 

colocar no lugar do outro, em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. 

Disponível em: http://www.significados.com.br/alteridade/, acesso em: 15 jul. 2014. 

 

http://www.significados.com.br/alteridade/
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reflexividade que tanto ouvir quanto narrar pressupõe‖. Nesse sentido, considero que as 

conversas estabelecidas com as crianças por meio das entrevistas realizadas para este 

trabalho de pesquisa podem oferecer reflexões e interpretações à luz de descobertas, a 

partir da escuta ativa e reflexiva da pesquisadora.  

  

3.1.1 A busca do campo 

  

No dia dezesseis de setembro de dois mil e treze, estive em uma escola 

municipal de educação infantil para pedir autorização para desenvolver esta pesquisa, 

porém, a professora da sala na qual eu deveria pesquisar não se mostrou interessada, 

aliás, ela colocou inúmeros obstáculos, argumentando que a turma era muito agitada, 

numerosa, que a sala não tinha espaço suficiente nem para as crianças que dirá para 

abrigar mais um adulto. Sentindo que a professora não estava interessada em participar 

da pesquisa, tentei falar com outra professora, que também não se mostrou disponível, 

apresentando as mesmas impossibilidades da outra. Confesso que retornei frustrada para 

casa, pois não imaginava passar por isso, ou seja, tinha convicção de que seria aceita, 

pois eu conhecia a maioria das professoras, a escola era perto da minha casa e minha 

filha caçula estudara na instituição. Senti-me surpresa e rejeitada.  

Diante dessa situação, não me restou alternativa, precisava encontrar outra 

escola que me aceitasse para realizar a pesquisa. Nesse tempo, tive a felicidade de me 

encontrar com a professora Maysa que eu já conhecia de longa data, e aproveitei para 

perguntar onde ela estava trabalhando e se estava na educação infantil. A resposta foi 

positiva, ela estava trabalhando com o Infantil II numa escola situada no bairro de 

Matozinhos (muito longe da minha casa). Durante a nossa conversa, perguntei se ela 

aceitaria que eu fizesse uma pesquisa em sua sala, a resposta dela foi imediata: ―Claro. 

É só você conversar com a direção da escola e está tudo certo‖. Quanta satisfação! 

Fiquei imensamente feliz e tratei de entrar em contato com a direção da escola o mais 

rápido possível.  

 

 3.1.2 A escola e a sala de aula: algumas considerações 

 

No dia dezenove de setembro de dois mil e treze, uma quinta-feira, fui à escola 

de educação infantil para conversar sobre a possibilidade de realizar, ali, a minha 
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pesquisa. Fui muito bem recebida, com um largo sorriso pela funcionária que abriu o 

portão da escola e comunicou à Diretora que eu a estava esperando.  

A Diretora foi muito gentil e atenciosa comigo. Quando falei sobre a minha 

intenção de pesquisa, ela me disse que teria que conversar com as professoras. 

Argumentei que, se ela concordasse, eu faria minha observação na sala da professora 

Maysa que eu já conhecia e com quem já havia conversado. A Diretora ficou de 

conversar com ela e me dar um retorno. Na sexta-feira, liguei para ela que, muito 

atenciosa, me disse que já havia conversado com a professora e que tudo estava 

acertado, ficando combinado que eu começaria a minha pesquisa no dia vinte e três de 

setembro de dois mil e treze, segunda feira, às seis horas e quarenta e cinco minutos. 

Segunda-feira, dia vinte e três de setembro, foi o primeiro dia de observação na 

sala de número seis, sob a regência da professora Maysa. Cheguei à instituição às seis 

horas e quarenta e cinco minutos, e a professora já se encontrava na sala. Ambiente este 

que era dividido com a professora que trabalha à tarde, sendo assim, existia na sala de 

aula o armário para a Maysa, lugar onde ela guardava alguns de seus materiais de 

trabalho, bem como os cadernos e os estojos das crianças, além de vários outros objetos 

utilizados na rotina de sala de aula. Existiam também duas estantes, uma fixa e outra 

móvel que era utilizada pela professora do turno da tarde, nesta, a regente de sala 

depositava seus materiais de uso, os quais ficavam expostos, já que se tratava de estante, 

o que prejudicava o visual da sala, visto que a organização não era aparente.  

Para a acomodação das crianças, eram dispostas cinco mesas e nelas quatro 

cadeiras, possibilitando o seu agrupamento. Outros móveis compunham a sala de aula, 

tais como, a mesa da professora, uma pequena mesa para abrigar o filtro de barro com 

água, mais uma mesa para acomodar a merenda. Ainda faziam parte da composição da 

sala três potes com jogos do tipo lego e uma lixeira. As professoras também dividiam as 

paredes da sala para a exposição dos trabalhos das crianças e a afixação de painéis e 

outros. A sala de aula não era muito espaçosa. Tinha duas janelas grandes de modelo 

basculante, cortinas azuis, pintura cinza escuro nas paredes até o meio e cinza claro do 

meio até o teto.     

Conversamos por alguns minutos, falei um pouco de como seria o meu trabalho 

de observação, ressaltando o foco da pesquisa e a importância de pedir autorização aos 

pais ou responsáveis para fazer fotos e entrevistas com as crianças e, ainda, 

combinamos quais dias eu poderia permanecer na sala, ficando acertado que eu ali 
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permaneceria nas segundas, quartas e sextas das seis horas e quarenta e cinco até as 

onze e trinta, ou seja, no horário total das aulas.  

A professora aproveitou para me dizer que haveria uma reunião de pais no dia 

quatro de outubro próximo e que, se eu quisesse, poderia aproveitar para conversar com 

os pais presentes, explicar sobre a pesquisa e falar sobre as autorizações. Assim o fiz. 

Compareci no dia previsto para a reunião, fui apresentada pela Maysa aos poucos pais 

presentes e falei sobre a pesquisa. Foi uma ótima oportunidade para que eu pudesse 

colocar as minhas intenções e esclarecer sobre o que eu estava fazendo na sala da 

professora.  

Presenciar a reunião foi importante, pois também pude observar como era a 

interação entre os pais e a professora e como se dava a relação escola, professor e 

família. Ficou clara a preocupação dos pais que os seus filhos e filhas saíssem 

alfabetizados da educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental. Interessa 

dizer que, nas falas da professora, ficou explícito que, na educação infantil, a criança 

não precisa ser alfabetizada, o que é feito na escola são ações que oportunizem à criança 

ter contato com a leitura e a escrita, mas sem cobrança, pois não é obrigação da 

educação infantil alfabetizar as crianças.  

A professora deixou claro que, mediante o trabalho oferecido com a leitura e a 

escrita, vai acontecer que algumas crianças se alfabetizem e outras não, o que não quer 

dizer que a criança esteja ―atrasada‖ no seu desenvolvimento, pois ela está dentro do seu 

tempo e do seu ritmo. Ela enfatizou com muita propriedade e segurança para os pais não 

se preocuparem, pois as crianças terão o seu tempo para serem alfabetizadas.       

 

3.1.3 E a escola, como é este espaço? 

 

A escola está localizada no bairro de Matozinhos, zona urbana do Município de 

São João del-Rei, faz parte da rede municipal de ensino da mesma cidade, ou seja, é 

uma escola pública.  

O prédio foi cedido pela Telemar
4
, sendo uma parte para o funcionamento da 

escola. Por não ser um estabelecimento projetado para ser uma escola, foram feitas 

algumas adaptações, tais como dividir algumas salas com biombos. A escola, que conta 

com dois andares, foi dividida da seguinte maneira: no térreo, estão situadas as salas da 

                                                 
4
 Antiga rede de telefonia da cidade. 
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direção, a sala dos professores, a sala de espera para as crianças que chegam antes do 

horário, mais comumente as que utilizam a Van
5
 como transporte, os banheiros 

feminino e masculino, cozinha, uma parte do pátio onde as crianças brincam no 

parquinho que é cercado com grades, a outra parte do pátio que é dividida entre a área 

coberta (nesta existe a parede de azulejo onde as crianças podem pintar) e, a parte 

descoberta que se assemelha a uma quadra de futebol. Todos os espaços citados são 

cimentados, não existe área verde na escola. Na parte superior do prédio, estão as seis 

salas de aula, a sala da supervisão, a biblioteca que também é brinquedoteca, sala de 

vídeo, sala de ensaio para apresentações e lugar destinado a ouvir histórias, ou seja, um 

pequeno auditório que é equipado com dezesseis cadeiras e quatro mesas, duas estantes 

metálicas com brinquedos e duas com livros, cinco baús, nas cores, marrom, amarelo, 

laranja, azul e vermelho que abrigam brinquedos e jogos. No referido espaço, existe 

também o equipamento de som que é composto por uma caixa amplificadora e o 

microfone.  

O acesso das crianças ao segundo andar é feio pela escada, não existe rampa de 

acesso e muito menos elevador, ou seja, não há acessibilidade para crianças com 

necessidades especiais. Pelo que foi possível observar, a escola não apresenta as 

condições físicas adequadas para abrigar crianças de quatro e cinco anos, as quais 

demandam espaços projetados, pensados para o desenvolvimento integral, para o 

contato com o mundo natural. Tiriba (2008) ressalta que  

 
Se não há uma ênfase à importância de contato de meninos e meninas 

com o mundo natural é porque ainda não alcançamos a compreensão 

do quanto é fundamental um cotidiano em liberdade, em relação com 

elementos da natureza que se compõem positivamente com eles, e 

que, portanto, geram potência (p. 40). 

   

Assim, se faz necessário pensar o espaço escolar de maneira que propicie às 

crianças um contato consigo, com os outros, com a natureza, o que, segundo a autora, 

possibilita um encontro com a liberdade gerando potencialidade. Desta forma, foi 

possível constatar que, embora sejam empreendidos esforços para as adaptações 

adequadas ao espaço físico da escola no sentido de atender à criança pequena, este se 

encontra muito aquém do desejável. 

Minha estada na escola se deu no período de dezenove de setembro a onze de 

dezembro de dois mil e treze, contabilizando um total de vinte e cinco dias na escola. 

                                                 
5
 Transporte escolar coletivo muito usado na região. 
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Foi um tempo de aprendizado. Vivenciar cotidianamente o trabalho da professora 

Maysa foi importante para que eu pudesse perceber as possibilidades existentes no 

trabalho docente comprometido com a turma pela qual é responsável. 

 

3.2 Analisando os dados: compreendendo o vivido e o sentido 

 

Neste tópico apresento os dados coletados através das observações e das 

entrevistas organizados em seis categorias temáticas, tendo o auxílio das imagens. São 

elas: Em sala de aula: observando a rotina do cotidiano escolar; O olhar da professora 

sobre a Arte; Ludicidade em sala de aula: faz de conta e imaginação; A percepção da 

professora sobre corporeidade; As crianças têm a palavra...; O olhar da criança para a 

professora: um caso especial.  

  

3.2.1 Em sala de aula: observando a rotina do cotidiano escolar 

 

 Neste tópico, busco apresentar uma parte da rotina diária em sala de aula no 

sentido de compreender as situações vivenciadas e a importância destas para o 

acréscimo da autonomia das crianças, o que é evidenciado no Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. 

  
Outro aspecto que contribui para o desenvolvimento da autonomia é 

que a criança tenha referências para situar-se na rotina da instituição. 

Quando se está num ambiente conhecido e em que se pode antecipar a 

seqüência dos acontecimentos, tem-se mais segurança para arriscar e 

ousar agir com independência (BRASIL, 1998, v. 2, p. 41). 

 

Como mencionado anteriormente, a sala da professora Maysa fica no pavimento 

superior da escola, de maneira que as crianças precisam subir vários degraus para terem 

acesso à sala de atividade. Na escada, existe corrimão, para maior proteção e segurança 

das crianças. Enquanto as crianças sobem, a professora aproveita para enfatizar a noção 

de direita e esquerda, assim ela orienta para as crianças subirem à direita, em fila, 

sempre segurando com a mão direita no corrimão. 

Na sala, a professora convidou para que todos se organizassem em seus lugares 

(mesas pequeninas e agrupadas). Fez a minha apresentação, nesse momento surgiram 

perguntas se eu era professora, se também daria aulas. Maysa explicou que eu estava 

fazendo um estudo e que precisava ficar na sala para fazer algumas observações, e que 
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eu estaria presente às segundas, quartas e sextas até o final do ano, feita a apresentação, 

a professora convidou a todos e todas para fazerem uma oração. 

 Após a oração, ela pediu para que colocassem o caderno de tarefa e o caderno 

de bilhete, sobre a mesa dela, assim o fizerem (alguns não levaram os referidos 

cadernos). Por estarmos na Semana Nacional do Trânsito, a professora elaborou 

atividades para trabalhar com o tema.   

Antes de começar a atividade, a professora pegou, no armário, um calendário e 

perguntou para as crianças em que mês estávamos, e a grande maioria, respondeu 

―setembro‖; a professora reforçou e escreveu na lousa (com a ajuda oral, ou seja, com as 

crianças soletrando) SETEMBRO, e enfatizou com eles que a palavra tinha três 

―pedacinhos‖, e oito letras (que as crianças ajudaram a contar); reforçou com eles que o 

dia da semana era ―segunda-feira, dia vinte e três de setembro‖; posteriormente a 

professora fez o desenho de uma árvore na lousa e no caule desta árvore desenhou as 

figuras geométricas, triângulo, quadrado e retângulo, sempre perguntando para as 

crianças qual era aquela figura geométrica, e todos respondiam em coro; (neste 

intervalo, varias crianças haviam pedido para ir ao banheiro, a professora deixava ir um 

de cada vez). À frente do triângulo, a professora desenhou um rostinho de menina, à 

frente do quadrado, um rostinho de menino, e à frente do retângulo, ela escreveu 

TOTAL, pedindo aos ajudantes do dia para auxiliarem na contagem das crianças; o 

menino contaria os meninos se incluindo, e a menina contaria as meninas incluindo a si 

mesma. Depois, com a professora, a contagem foi coletiva para saberem o TOTAL, 

após o que a professora mostrou como contariam usando os dedos das mãos.  

Em seguida, a professora pediu que todos se assentassem para fazerem a 

atividade proposta, que consistia em identificar os ―Meios de transportes terrestres, 

aéreos e aquáticos‖, devendo as crianças escrever dentro dos retângulos os nomes dos 

meios de transporte, que estavam na ilustração da tarefa. Terminada a atividade (que 

levou bastante tempo), a professora pediu que as crianças colorissem os desenhos 

ilustrativos da atividade enquanto ela colava as tarefas nos cadernos; pediu para quem 

tivesse terminado a atividade que a colocasse em cima da sua mesa. Terminada a 

atividade a professora cantou a música ―O Jipe do Padre‖. 

É chegado o momento da ―merenda‖.  Algumas crianças trazem seu lanche de 

casa, outras compram na escola ou comem a merenda oferecida pela escola. Antes de 

distribuir o lanche, a professora pede que todos coloquem seus guardanapos (de pano) 

sobre a mesa e, canta com eles a música ―Cai água na biquinha‖. Terminada a 
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―merenda‖, a professora distribuiu livros para que as crianças vissem/lessem (algumas 

crianças já conseguem ler).  

Hora do extraclasse, a professora pegou a corda que fica guardada na sala. Ao 

descer as escadas, a professora enfatizou para descerem do lado direito, ou seja, mão 

esquerda para trás, e mão direita no corrimão. Chegando ao pátio, a proposta foi para 

que os meninos jogassem bola (futebol) e as meninas pulassem corda. Fizeram isso por 

mais ou menos 15 minutos, depois a professora organizou a fila para fazerem a 

atividade de passar no desenho da amarelinha (no chão), enfatizando que todos 

deveriam passar na borda de fora, todos passaram, em seguida a proposta foi pular nos 

números da amarelinha na ordem crescente, ou seja, do número um ao número dez, 

obedecendo a sequência numérica ―cantada pela professora‖. Quando todos haviam 

realizado a atividade proposta, a professora os convidou para fazerem uma fila para 

pularem corda, apenas um menino preferiu não pular, três meninas pularam até 51, 53 e 

62 pulos, a grande maioria pulou pouco. Terminada a atividade, a professora convidou 

para que voltássemos à sala, enfatizando o cuidado na escada e mão esquerda para trás e 

a mão direita no corrimão.  

Chegando à sala, todos tomaram água e descansaram um pouco. A ajudante do 

dia entregou os cadernos de tarefa, que foram colocados na pasta. A professora explicou 

como era para ser feita a tarefa, e muitos disseram que estava fácil. Terminada a entrega 

e guardados os cadernos, a professora chamou à frente algumas meninas para contarem 

a história da ―Bonequinha Preta‖, observando quem tinha a melhor voz para contar a 

história. Mais alguns minutos e chegou o momento de ir embora. Alguns poucos pais 

pegaram as criança na porta. Assim, a professora desceu com aqueles que estavam na 

sala em fila, atentando para o corrimão, para esperar os pais e ou responsáveis das 

crianças no pátio, o mesmo local onde as crianças brincam.  

Vale enfatizar a maneira carinhosa com que a professora lida com as crianças e 

delas se despede com beijos e abraços, o desejo de uma boa tarde e a expectativa de vê-

los no outro dia. Em sala, a professora se mostra atenciosa e carinhosa com as crianças 

e, isso é possível de ser observado na maneira como ela se interessa por elas, pelas suas 

histórias e, ainda pela forma que a professora nomeia as crianças que são: ―flor‖, 

―amorosa‖, ―princesa‖, para as meninas e ―amoroso‖ e ―príncipe‖ para os meninos.  

Este foi o primeiro dia de observação e ficou claro que a professora segue uma 

rotina de trabalho, uma organização pedagógica na perspectiva de que seus objetivos 

sejam alcançados, sem deixar de lado o respeito ao educando, suas particularidades, 
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suas limitações. Warschauer (2002) discorre que ―observar uma sala de aula quanto às 

rotinas e às marcas de conhecimento deixadas nas paredes pelos trabalhos dos alunos ou 

cartazes feitos pelo professor é explicitar a forma (ou fôrma) do conteúdo ali vivido‖.  A 

mesma autora enfatiza que, ―de fato, forma e conteúdo andam juntos. Não há conteúdo 

sem forma, nem forma sem conteúdo. Assim como não há prática pedagógica neutra, 

porque também não existe educação sem compromisso, sem conteúdo‖ (p. 32).  

 A maneira que a professora Maysa escolheu para trabalhar, estabelecendo uma 

rotina, enfocando os conteúdos, trabalhando a oralidade, os conceitos matemáticos, a 

organização do espaço escolar podem contribuir para o desenvolvimento da criança no 

que consiste na sua capacidade motora, cognitiva, inventiva, participativa e criadora. Os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil alertam que:  

 

[...] é muito importante que ao lado das situações planejadas 

especialmente para trabalhar o movimento em suas várias dimensões, 

a instituição reflita sobre o espaço dado ao movimento em todos os 

momentos da rotina diária, incorporando os diferentes significados 

que lhe são atribuídos pelos familiares e pela comunidade. Nesse 

sentido, é importante que o trabalho incorpore a expressividade e a 

mobilidade próprias às crianças (BRASIL, 1998, v. 3, p. 19). 

 

 Embora o espaço físico escolar não favoreça a dimensão do movimento e 

mobilidade das crianças, dentro da rotina escolar bem como as possibilidades e recursos 

disponíveis, a professora tenta promover o que podemos chamar de ―drible‖, que quer 

dizer modificar uma realidade por meio de inovação. Mesmo com as limitações, é 

possível criar e potencializar o espaço para favorecer a expressividade e a mobilidade 

das crianças e isso é o que Maysa faz quando permite o circular na sala, o ir e vir de 

uma mesa para outra, a permissão para ir ao banheiro quantas vezes forem necessárias, 

para beber água, para a comunicação com o colega. Esses são alguns dos cuidados 

observados na rotina da professora que enfatiza o bom relacionamento entre educadora 

e educandos. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica apontam que o 

bom planejamento favorece a formação da criança: 

 
Um bom planejamento das atividades educativas favorece a formação 

de competências para a criança aprender a cuidar de si. No entanto, na 

perspectiva que integra o cuidado, educar não é apenas isto. Educar 

cuidando inclui acolher, garantir a segurança, mas também alimentar a 

curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis (BRASIL, 2013, 

p. 89). 
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 Nessa perspectiva foi possível, diante das observações realizadas durante a 

minha estadia na sala de aula em que lecionava a professora Maysa, perceber a 

importância deste cuidado na vida escolar das crianças. Maranhão (2000) ressalta: 

 

[...] a base do cuidado é compreender como ajudar o outro a 

desenvolver-se como ser humano. Assim o cuidar da criança é 

compreender sua singularidade como pessoa e como ser, que está em 

contínuo processo de crescimento e desenvolvimento, assim como 

ajudá-la a identificar suas necessidades humanas em cada fase e 

atendê-las. Mas isso pressupõe uma determinada concepção de 

desenvolvimento infantil e de como podemos interferir nesse processo 

(p. 118).  

  

 Nesse sentido, é importante destacar que a prática cotidiana da professora 

pesquisada está embasada nessa concepção de compreender a criança em suas 

singularidade e necessidades, bem como ajudá-la a se desenvolver como ser humano, e 

isso pôde ser comprovado em minhas observações, pois ficavam visíveis o respeito e a 

confiança que se estabeleciam na relação professora e crianças. A mesma autora 

enfatiza:  

 

O cuidado humano seria a capacidade que temos, pela interação com 

outros humanos, de observar, de perceber e interpretar as suas 

necessidades e a forma como as atendemos. Nesse processo de cuidar 

do outro também nos desenvolvemos como seres capazes de ter 

empatia com o outro, de perceber nossas próprias necessidades e de 

desenvolver tecnologias para aprimorar tais cuidados. [...] a forma 

como cada criança responde aos diferentes cuidados depende de suas 

necessidades individuais, singulares, experiências anteriores, assim 

como de sua maturidade funcional, e sua resposta irá realimentar ou 

não o cuidado prestado pelo adulto. Por exemplo, uma criança pode 

acalmar-se com sucção da chupeta, outra poderá rejeitar o recurso, 

mas responder positivamente ao acalanto. O adulto poderá insistir no 

cuidado que escolheu como adequado. Assim as necessidades e as 

formas de atendê-las (os cuidados) podem ser modificadas e 

construídas socialmente (MARANHÃO, 2000, p. 120). 

  

 

 

 O cuidar na educação infantil extrapola as condições de higiene e de 

integridade física, pois as necessidades das crianças são distintas e dependentes da sua 

cultura. Ao mencionar o cuidado, se faz importante pensar ainda no cuidado com as 

palavras, com as ações, com as expressões que são constantemente reveladas por meio 

de gestos e atitudes no dia a dia em sala de aula. Nas observações realizadas na turma 
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do infantil dois, ficaram evidentes que os gestos realizados pela professora mais as 

palavras proferidas eram de respeito e orientação, diálogo, manifestações de carinho e 

aconchego, de maneira que, em boa parte do tempo, as atividades realizadas 

transcorriam de maneira harmoniosa, as crianças se mostravam inteiras em sala, 

compartilhando ideias, manifestando interesse e, isso era possível de ser verificado em 

seus corpos que se faziam ―presentes‖ em sala.  

  Ficou claro em minhas observações, quase que diárias, que o trabalho da 

professora regente é voltado para o desenvolvimento integral da criança, visto que ela se 

preocupa em pensar as suas aulas de maneira que as crianças tenham a oportunidade 

para se expressar, o que as imagens podem bem mostrar, quando: 

 Propõe, com liberdade de escolha pelas crianças, que contem histórias para os 

colegas
6
; 

 

 

 Permite que dialoguem nos momentos de interação da turma, o corpo em 

sintonia e em movimento;  

 

 

                                                 
6
 Todas as imagens em que a criança for mostrada com uma camuflagem no rosto significa que não tenho 

autorização para expor sua imagem, nesse sentido atento para preservar sua exposição. 

Imagem 1 – J. Contando história para a turma 

Imagem 2 - Professora, C, J, D e A- momento de diálogo e brincadeira. 
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 Oferece momentos de descontração e entretenimento, seja na sala de aula, seja 

no pátio da escola; 

 

 

 

 Resolvam situações-problema, como a do dia em que a professora trouxe uma 

atividade digitada que consistia em pensar sobre as moradias. 

 Nessa oportunidade, ela perguntou às crianças: ―Vocês sabem o que é 

moradia?‖ ―J‖ respondeu: ―O lugar onde a gente mora‖, a professora então falou sobre 

alguns tipos de moradia que as pessoas e os animais habitam. Mostrou o desenho que 

seria a atividade do dia, falou que tinha ilustrações sobre moradias de animais, e o 

trabalho consistia em ligar a moradia ao animal correspondente. A professora 

aproveitou o momento para falar sobre como os pássaros constroem seu ninhos (que são 

suas moradias), e deu exemplos do João de Barro, que faz a sua casinha de barro; do 

João Graveto, que faz o seu ninho de gravetos e, falou que os passarinhos colhem, 

pegam muitas coisas que eles encontram para formarem os seus ninhos... Ela falou de 

palha e pedacinhos de coisas que eles juntam para colocar nas suas moradias, nesse 

momento ―G. L.‖ levantou a mão e perguntou: ―E quem faz o ninho de palha é o  João 

de palha?‖. Isso não deixa dúvidas da atenção da criança e das relações estabelecidas 

por ela. 

Imagem 3 – A, ML, V, AJ, L, J, R. Conversa e 

brincadeira no pátio. 
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Brincar, aprender, aprender a ser, aprender a conviver. A imagem abaixo ilustra 

um momento de brincadeira, mostra o envolvimento e a aproximação das crianças no 

aprendizado da convivência e do respeito ao outro, sendo mediada pela educadora, o 

que reforça a importância da interação professora/criança, corpos que se tocam 

evidenciando assim o contato, a confiança e o encontro com o outro na convivência 

cotidiana.  

 

 

 

 Aprender a conviver está explícito na maneira de compartilhar, nas brincadeiras 

em grupo, na convivência diária, o que pode ser verificado no fragmento fotografado 

em um dia de brincadeira no pátio da escola.  

 

Imagem 4 – situação problema - Moradia 

Imagem 5 – Brincadeira de roda – ―A canoa virou‖ 
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Aprender e ensinar, quando são trocadas ideias, pensamentos, momentos de 

aprendizado que são únicos. É visível a manifestação corporal no processo de 

aprendizagem, corpos aprendentes que estão imbricados pelo diálogo e integração.  

 

 

 

Importante destacar o quanto o trabalho da professora enfatiza o respeito à 

criança, o respeito à individualidade, aos limites de cada um, às especificidades, o 

respeito às dificuldades.  

Ela valoriza a afetividade como sendo uma das formas mais importantes para 

relação professor-aluno. E isso era possível de ser observado no tratamento que ela 

dispensava a cada criança, no que diz respeito ao cuidado, à delicadeza no falar, no 

Imagem 6 – Convivendo e brincando no pátio 

Imagem 7 – Aprendendo e ensinando 
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―chamar a atenção‖ para um comportamento inadequado, de maneira a fazer com que a 

criança percebesse que sua atitude não era adequada, mas, sem constrangimento, sem 

ofensa, sem irritação. Quando precisava de silêncio, ela utilizava um instrumento que 

chama de ―sininho‖, mas, que mais parecia um guizo, bem delicado, que produz um 

som suave e agradável a ponto de quase não ser percebido. Quando as crianças veem a 

manifestação da professora com o ―sino‖, elas já compreendem que é o momento de 

―trabalhar‖ como ela diz. Bastava visualizar o objeto e/ou ouvir o som produzido pelo 

―sino‖ para que todos prestassem atenção à professora
7
. 

Uma prática pautada no respeito, na dedicação, na afetividade, na esperança e no 

amor à profissão será com toda certeza uma prática de sucesso e foi, por isso, que eu e 

minha orientadora optamos por mostrar o trabalho da professora como uma prática 

favorável, registrar o que é possível em sala de aula com os parcos recursos que uma 

escola pública oferece. O trabalho desta professora nos faz perceber que a leveza, a 

delicadeza, a boniteza de ensinar podem estar presentes no cotidiano de sala de aula, 

fazendo uma diferença positiva na vida das crianças. Não é difícil imaginar, por sua 

sensibilidade, que a arte e a corporeidade não ficariam de fora.  

A atenção da professora se volta para o desenvolvimento da criança em sua 

totalidade, e isso é possível de ser percebido quanto ela propõe atividades que, além de 

despertarem a curiosidade, estimulam o raciocínio, a criatividade, o pensamento, a 

corporeidade, ou seja, existe toda uma preocupação com o desenvolvimento integral da 

criança. Nesse espaço escolar, as crianças são ouvidas, são respeitadas, têm liberdade de 

ir e vir, de levantar e de sentar, de beber água, de ir ao banheiro, de se expressarem, de 

dar a sua opinião, de manifestar o seu pensamento. Para Abramovich (1985), a 

descoberta do espaço onde se estuda e a sua conquista, formulação e reformulação, pode 

ser uma caminhada muito importante em relação ao próprio conceito de escola, e 

acrescenta que:  

 

a descoberta do mundo e da interação de cada um nele, se faz é 

andando, fazendo, olhando, mexendo, sendo...Vendo livros (bonitos ou 

feios, não importa...) Importa é estar sempre lidando com objetos 

diferentes, para ir formando seus próprios critérios do que agrada ou 

desagrada....É colocar ou não a curiosidade em ação! A escolha é de 

cada professor, com sua turma de alunos, a cada início de cada ano 

letivo, permitindo, ou impedindo, que cada um seja o artesão de sua 

própria educação (p. 58). 

                                                 
7
 O trabalhar aqui é identificado pela professora como sendo o momento de realizar as atividades 

propostas em relação à escrita e às leituras do dia.   
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Como mencionado anteriormente, foi visível que a prática da professora Maysa 

privilegia a autonomia das crianças no sentido de terem vez e serem sujeitos de suas 

aprendizagens, uma vez que a liberdade para se expressarem era respeitada.  

Outra preocupação da professora é com a brincadeira, as crianças ―trabalham‖, 

mas têm a hora da brincadeira garantida, seja com os brinquedos da escola, seja, com os 

brinquedos trazidos de casa, seja no parque, de pular corda, de roda, etc., e ainda contar 

histórias e ouvir histórias que é uma prática quase que diária. Sobre o brincar Rojas 

(2007) destaca que:  

Brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz 

aos relacionamentos grupais; é uma forma de comunicação consigo 

mesmo e com os outros. É no brincar que a criança pode ser criativa e 

utilizar sua personalidade integral, descobrindo o seu ―eu‖. Acima de 

tudo, o brincar motiva e é, por isso, que proporciona clima especial 

para a aprendizagem (p. 60).  

 

Pelo exposto até aqui, é possível observar que a prática da professora pesquisada 

está em consonância com o que é pensado para a educação infantil nos documentos 

oficiais brasileiros que são os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil - 

RCNEI, organizado em um volume introdutório e mais dois volumes que são 

relacionados à Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. 

 

Um volume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e 

Social que contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, 

os processos de construção da Identidade e Autonomia das crianças. 

Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de 

Mundo que contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho 

orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e 

para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: 

Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, 

Natureza e Sociedade e Matemática (RCNEI, v1, p. 09, grifos do 

documento). 

 

 

A vivência em sala de aula me proporcionou observar e registrar o trabalho da 

professora que, como já havia exposto anteriormente, está de acordo com o referido 

documento, pois, na sua rotina, ela organiza sua prática pedagógica de maneira a criar 

conexões com as crianças, que favorecem a construção da identidade e autonomia. 

Trabalha na busca de promover o conhecimento de mundo e estabelece relações que 

permitem aos educandos uma relação favorável com os objetos de conhecimento 

previstos nos referenciais: movimento, propondo atividades relacionadas à 
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corporeidade; música, cantando, mesmo sendo uma dificuldade que ela possui, pois na 

entrevista ela confessa não ter afinação suficiente para cantar, registra sua preocupação 

em não cantar mais, porém ela tenta, e até me pediu ajuda para cantar algumas canções 

para as crianças; nas artes visuais, a prioridade é estimular as  crianças a pintarem, a 

desenharem, a fazer colagem; no trabalho com a linguagem oral e escrita, incentiva a 

declamarem, a encenarem, a lerem dentro de suas possibilidades, a contarem histórias, a 

cantarem, a escreverem; no que se refere à natureza e sociedade e matemática, é 

possível visualizar em sua prática a preocupação em aproximar o conteúdo que está 

sendo ministrado com fatos relacionados à natureza, à sociedade e à matemática, sendo 

que alguns meninos e meninas já realizavam cálculos mentais.  

O trabalho da professora também condiz com os princípios das propostas 

pedagógicas estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – DCNEI (2010, p. 16), que são: ―Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades‖; os princípios ―Políticos: dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática‖; e os ―Estéticos: da 

sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais‖.  

  

Toda a afinidade da professora com as crianças, o compromisso de trabalho que 

envolve a dinâmica daquela sala de aula na educação infantil, a maneira carinhosa com 

que Maysa se relaciona com as crianças é fortemente revelada nas falas das mesmas em 

entrevista gravada e transcrita, analisadas mais adiante.  

 Ao observar a prática da professora, é possível afirmar que esses anos de 

experiência na educação infantil são favoráveis à sua vida escolar cotidiana, visto o 

tratamento que ela dispensa aos pequeninos, ao desenvolvimento das crianças em sala 

de aula, ao comportamento das crianças e ao valoroso sentimento de pertencimento das 

crianças àquele espaço educativo como sendo um lugar propício ao diálogo, à 

convivência de maneira respeitosa e harmoniosa, onde os conflitos são resolvidos com 

base na conversa e no respeito.  

 Vale destacar ainda que a professora Maysa é uma profissional criativa, e usa 

essa criatividade em favor do desenvolvimento das crianças. A habilidade para o 

desenho e para inventar histórias é encantadora. Outra particularidade da Maysa está na 

amorosidade com que se dirige às crianças sob sua responsabilidade, os adjetivos para 
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elas são os mais variados, ―amado‖; ―amada‖, ―príncipe‖, ―princesa‖, ―flor‖ para as 

meninas e ―cravo‖ para os meninos. A amorosidade faz parte do seu dia a dia em sala de 

aula.  

 Paulo Freire (1996, p. 40) nos deixa esta indagação: ―Como ser educador, se 

não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos com quem me 

comprometo e ao próprio processo formador de que sou parte?‖. Em minhas 

observações na sala de aula da professora Maysa, presenciei e vivenciei a amorosidade 

no conviver da professora com as crianças, e isso ficava explícito nas suas atitudes, nos 

seus gestos, nas suas falas, na sua atuação como educadora comprometida com o 

desenvolvimento dos educandos.  A maneira carinhosa e amorosa no tratamento com as 

crianças lhes permitia liberdade para perguntar, para questionar, para expor as suas 

curiosidades. Nesse espaço de sala de aula, a criança tinha vez, era ouvida, considerada 

como ser atuante que, pensa que atua que constrói sentidos, um ―sujeito histórico e de 

direitos‖ (DCNEI, Art. 4º).  

 

3.2.2 O olhar da professora para a Arte 

 

 Uma questão considerada relevante é saber qual a concepção de Arte da 

educadora, que assim se expressou: 

 

[...] arte é expressão, é você mostrar aquilo que você gosta, 

aquilo que você é, através daquilo que você faz, é como se 

saísse da inspiração da gente, de dentro da gente, aquilo que a 

gente tem de melhor, e a gente colocasse pra fora. Arte é poder 

se mostrar, o que a gente tem por dentro a gente expressa 

através da arte.  

 

 Em suas afirmações, a professora esclarece que a sua concepção de Arte está 

na expressividade que a mesma propicia ao ser humano. Segundo Lowenfed e Brittain 

(1977), ―para a criança, a arte é algo muito diferente e constitui primordialmente, um 

meio de expressão‖ (p. 18). Vale ressaltar que, no cotidiano em sala de aula e no que se 

refere à atividade com o desenho e a pintura, as crianças, sujeitos desse trabalho de 

pesquisa, tinham a oportunidade de escolher a cor com que fariam a pintura, ou escolher 

o que iriam desenhar, ou seja, as crianças tinham liberdade para expressarem seus 

gostos e seus desejos. Lowenfed e Brittain (1977) destacam que 
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alguns professores, impressionados com a beleza dos desenhos e das 

pinturas infantis, conservam e admiram essas obras como exemplos da 

verdadeira arte espontânea. Ocasionalmente vão mais além e sugerem 

a cor apropriada ou a forma correta. O entusiasmo de alguns 

professores pela maneira intuitiva como as crianças pintam, leva-os a 

impor-lhes seus próprios esquemas de cores de proporções e de 

maneira de pintar. Dessa discrepância entre o gosto do adulto e o 

modo como a criança se expressa surge a maioria das dificuldades que 

impedem as crianças de usar a arte como verdadeiro meio de auto 

expressão (p. 19).  

 

 É importante destacar que, em sua prática em sala de aula, no que se refere à 

pintura e ao desenho, a professora Maysa contribuía significativamente para o 

desenvolvimento dessa expressividade à medida que acompanhava, mas não interferia 

na produção das crianças, deixando-as livres para fazerem suas escolhas.  

 Continuando a entrevista, lhe perguntei: Como você vê o trabalho com a Arte 

na Educação Infantil? Diante deste questionamento, a professora afirma que acha 

fundamental o trabalho com a Arte nessa etapa e que uma prática que enfatiza a Arte 

favorece o desenvolvimento da criança, visto que pode contribuir de maneira 

significativa para a desinibição. A professora enfatiza ainda o corpo relacionado ao 

fazer artístico com sendo um fator que propicia à criança ao seu desenvolvimento 

integral. 

 

[...] o corpinho da criança, a mexer com a coordenação motora, 

é a timidez como eu coloquei, ele conta história, ele dança, ele 

se solta mais quando a gente trabalha dentro da arte com as 

crianças, eu acho que a criança fica mais solta mais desinibida 

[...].  

 

  Lowenfed e Brittain (1977) enfatizam o significado integrador e expressivo da 

Arte a que a professora se refere: 

 
Toda criança, independentemente do ponto em que se encontra em seu 

desenvolvimento, deve ser considerada, acima de tudo, como um 

indivíduo. A expressão procede da criança total e constitui um reflexo 

desta. Uma criança expressa os seus pensamentos, sentimentos e 

interesses nos seus desenhos e nas suas pinturas, e mostra o 

conhecimento do seu meio nas suas expressões criadoras (p. 21).  

 

 É possível pensar sobre a corporeidade quando os autores mencionam que a 

expressão procede da criança total, vez que é refletir no sujeito em sua totalidade e, 

conforme destacam Leite e Ostetto (2007, p. 12), é atuar em uma abordagem que vise 
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ampliar olhares, escutas e movimentos sensíveis, despertar linguagens adormecidas, 

acionar esferas diferenciadas de conhecimento, mexer com corpo e alma, diluindo falsas 

dicotomias entre corpo e mente, ciência e arte, afetividade e cognição, realidade e 

fantasia. Nessa concepção, a professora pesquisada relaciona a Arte e a corporeidade 

quando associa a dinâmica artística como forma de experiências corporais que 

envolvem o desenvolvimento da criança de maneira a possibilitar o diálogo com o 

mundo, conforme apontam Borba e Goulart (2007) em suas considerações:  

 

A dança, o teatro, a música, a literatura, as artes visuais e as artes 

plásticas representam formas de expressão criadas pelo homem como 

possibilidades diferenciadas de dialogar com o mundo. Esses 

diferentes domínios de significados constituem espaços de criação, 

transgressão, formação de sentidos e significados que fornecem aos 

sujeitos, autores ou contempladores, novas formas de inteligibilidade, 

comunicação e relação com a vida [...] (p. 47). 

   

 Quanto ao tratamento que é dado à Arte no seu cotidiano em sala de aula, como 

ela trabalha no seu dia a dia e qual o tempo que ela dedica à arte no trabalho com as 

crianças, a professora enfatiza que ela trabalha Arte na perspectiva da pintura, no 

recorte, na dança, na colagem, na história, de maneira a proporcionar às crianças 

momentos de fazeres artísticos que são vividos ao tempo de cada um, ela ainda 

acrescenta que cada um tem seu tempo para experimentar o que faz, sendo assim ela não 

demarca um tempo para que a atividade seja realizada, mas, sim o tempo que a criança 

necessita para a realização da mesma: Cada criança tem o seu ritmo, então, a gente 

sempre direciona um pouco da aula todos os dias para desenvolver alguma coisa 

relacionada à arte, mas, não tem um tempo específico.  

 A professora ressalta que todos os dias em sua rotina são reservados momentos 

para realizar alguma atividade artística, o que nos permite perceber o valor que a 

profissional destina à Arte. Algumas imagens comprovam o vivido em sala de aula com 

as Artes Plásticas, a dança, o teatro.  
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Imagem 8 – Soltando a imaginação Imagem 9 – Desenho concluído 

 

Imagem 10 - Dança na quadra _ Música ―As abelhas‖ de Vinícius de Moraes 

Imagem 11-  Ensaio e encenação da peça   ―A bonequinha preta‖ 
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Segundo Iavelberg (2003, p. 10)  

 

O papel dos professores é importante para que os alunos aprendam a 

fazer arte e a gostar dela ao longo da vida. Tal gosto por aprender 

nasce também da qualidade da mediação que os professores realizam 

entre os aprendizes e a arte. Tal ação envolve aspectos cognitivos e 

afetivos que passam pela relação professor/aluno e aluno/aluno 

estendendo-se a todos os tipos de relações que se articulam no 

ambiente escolar. 

 

 E em se tratando do trabalho com a Música, a escola poderia ser a ―via de 

acesso‖ da cultura musical para os estudantes. Vale ressaltar que compete à escola e ao 

educador o respeito ao gosto ou a vivência musical dos alunos, porém, nada impede que 

o educador seja o mediador na apresentação de uma amostragem diferente daquela que 

seus aprendizes, via de regra, estão habituados, ou seja, músicas veiculas nos mais  

variados meios de comunicação. O ambiente escolar pode favorecer o encontro das 

crianças com vários musicais, já na educação infantil o encontro com músicas variadas 

se faz importante no sentido de oportunizar a criança o convívio com as mais diferentes 

possibilidades musicais existentes.  

Embora a professora Maysa tenha confessado ter falta de habilidade para cantar, 

ela possibilitava às crianças o encontro com a música por meio de CDs.  Na imagem 

dez, as crianças de mostram envolvidas na dança ao som da música ―As abelhas‖ de 

Vinícius de Moraes, interpretada por Alceu Valença. Conquanto seja a preparação para 

a apresentação do evento da formatura, o momento registrado na fotografia revela a 

inteireza e a participação das crianças com envolvimento, manifestando satisfação na 

realização do ensaio com a efetiva participação da professora. Nesse momento, as 

crianças cantavam e dançavam, concretizando uma coreografia que envolvia a sua 

corporeidade.   

 

 

3.2.3 Ludicidade em sala de aula: faz de conta e imaginação... 

 

 A professora apresenta a sua concepção de Ludicidade e destaca que a criança 

é sonhadora e que faz de conta o tempo todo, sendo assim, a ludicidade está presente em 

suas vidas, pois a criança é inventiva, e acrescenta:  

 

[...] a gente viaja, tanto nas histórias que as crianças contam, [...] eles 

ficam extasiados, ficam naquela de saber o que vem, o que vai 

acontecer, o lúdico é gostoso, o brincar é muito bom. E o faz de conta 
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pra criança, o faz de conta faz parte da vida deles, é vinte e quatro 

horas por dia.   

  

 Em suas falas, a professora revela entender a ludicidade como sendo momentos 

de faz de conta vividos pela criança e narrados pelas crianças por meio do contar 

histórias, e ainda menciona o brincar como sendo uma forma de trabalhar o lúdico. 

Enfatiza as histórias e o poder que elas têm de permitir o imaginário. Nos dizeres de 

Gouvêa (2009, p. 118), ―descobrimos os múltiplos significados da experiência humana, 

construímos nossa subjetividade por intermédio do ouvir e contar histórias, na ação 

narrativa‖, ou seja, quando em sala de aula lhe é oportunizado o narrar, o contar, a 

criança tem a oportunidade de expressar os seus pensamentos e sentimentos. A mesma 

autora revela: 

O caráter lúdico medeia a ação da criança no mundo. Em suas 

atividades, a criança empresta-lhes um sentido que não está na 

objetividade dos resultados buscados pelo adulto, mas no prazer da 

sua execução. Prazer que vem de brincar com os objetos, os seres e a 

linguagem, emprestando-lhes um sentido que vai além da realidade 

imediata. A criança vai além da realidade significada pelo mundo do 

adulto, ao atribuir ao que a cerca um sentido próprio, transgredindo o 

real (GOUVÊA, 2009, p. 121).  

 

 Em sua definição sobre o trabalho com o lúdico, a autora afirma ser este o 

mediador, o que dá prazer, o que favorece a imaginação, que permite ir além do real. 

Nas palavras da professora Maysa, ela declara ser o lúdico fundamental para o 

desenvolvimento integral da criança e ressalta: 

 

É fundamental [...]. Essa questão do faz de conta pra eles, que o 

lúdico, que é o brincar, que é o imaginar, que é o criar, o inventar, 

isso faz parte da educação infantil, acho que tem que ser trabalhado 

em sala de aula. O saber ouvir, por que a criança, ela inventa o 

tempo todo, cabe a nós saber ouvi-las, o que é fundamental [...].  

 

 A professora lembra ser essencial o trabalho com lúdico em sala de aula da 

Educação Infantil e se remete ao brincar, ao imaginar, ao criar, inventar como sendo 

parte das vivências da criança. É importante destacar quando ela menciona o ―ouvir‖ as 

crianças, muitas vezes silenciadas em sala de aula. Em minhas observações, foi possível 

verificar essa escuta às crianças que era praticada pela professora, não um escutar por 

escutar, mas uma escuta que sugere a compreensão, o se importar com o que a criança 

fala, de maneira a valorizar o seu pensamento, a sua criatividade.  
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 Saul (2010, p. 159), com embasamento em Paulo Freire, diz: ―Saber escutar é 

um dos saberes necessários à prática educativa. Trata-se de uma escuta que vai além da 

capacidade auditiva e difere de pura cordialidade. Saber escutar é condição para o 

desenvolvimento de uma prática educativa democrática‖. E isso foi possível de ser 

observado em sala de aula com a professora Maysa, ela propunha uma prática baseada 

na escuta, no respeito à individualidade, na capacidade de cada um, no tempo de cada 

um, num diálogo constante em busca do desenvolvimento da criança.  

 Quanto ao questionamento se haveria ligação entre o trabalho com a Arte e a 

Ludicidade, qual e como, a professora argumentou com propriedade dizendo: a arte tá 

ligada ao lúdico, a arte ela envolve, esse contar, criar, imaginar, inventar.  

 Na fala da professora, a Arte e a ludicidade estão ligadas, pois, as duas podem 

estabelecer relação com a imaginação que, segundo Gouvêa (2009, p. 126), ―é a 

capacidade de elaborar imagens, tanto evocando objetos e situações vividas como 

formando novas imagens. A imaginação funda-se com o sensível, ao mesmo tempo em 

que rompe ao representá-lo por meio de imagens‖.  

 Com embasamento em Duarte Júnior, Pereira (2006, p. 125) enfatiza que ―a 

arte agiliza nossa imaginação, amplia os limites da intelecção, abre espaço para o sonho, 

a fantasia, para a criação de mundos possíveis, de novas possibilidades de ser e de 

sentir‖. Quanto às atividades lúdicas, a autora destaca: 

 

As atividades lúdicas, que têm na busca da alegria e do prazer sua 

fonte alimentadora, se caracterizam como atividades não impostas, 

experienciadas individualmente ou compartilhadas, tendo como 

finalidade a vivência do momento. Possibilitando que a elas nos 

entreguemos, e, entretecendo símbolos, desejos, necessidades, dores, 

alegrias, nos integremos conosco e com o outro em uma troca tácita e 

significativa. A possibilidade para que as emoções se manifestem é 

fundamental, pois elas não podem ser descartadas no processo de 

autoconhecimento e autoexpressão. As atividades lúdicas são uma 

necessidade do ser humano, independente de sua faixa etária. Através 

delas, é possível ter contato mais profundo consigo e com o outro 

(PEREIRA, 2011, p. 62).  

 

 A partir da compreensão sobre a Arte e a ludicidade, pude constatar que elas 

estão imbricadas e que as mesmas estimulam a imaginação, as possibilidades de criação 

e que são uma necessidade humana, dessa maneira Arte e ludicidade podem aprimorar a 

sensibilidade do ser humano e facilitar o encontro mais íntimo consigo e com o outro, 

favorecendo o ser e o sentir. Como afirma Duarte Júnior (2000), 
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[...] é através da arte que o ser humano simboliza mais de perto o seu 

encontro primeiro, sensível, com o mundo. Situando-se a meio 

caminho entre a vida vivida e a abstração conceitual, as formas 

artísticas visam a significar esse nosso contato carnal com a realidade, 

e a sua apreensão opera-se bem mais através de nossa sensibilidade do 

que via intelecto. A arte não estabelece verdades gerais, conceituais, 

nem pretende discorrer sobre classes de eventos e fenômenos. Antes, 

busca apresentar situações humanas particulares nas quais esta ou 

aquela forma de estar no mundo surgem simbolizadas e intensificadas 

perante nós (p. 25).  

 

 Conforme enfatiza o autor, a Arte pode promover ao ser humano um encontro 

sensível com o mundo, com o outro, com o vivido. Na prática pedagógica da professora 

observada, a vivência com a Arte esteve sempre presente. Na observação diária, foi 

possível visualizar como cada criança, com sua experiência, sua particularidade, sua 

capacidade de interagir e vivenciar a Arte em suas manifestações se mostrava 

envolvida, inteira na realização das atividades propostas, era evidente a vivência lúdica. 

Como pode ser observado nas imagens a seguir. 

 

  

  

3.2.4 A percepção da professora sobre a corporeidade 

 

 As perguntas que se seguirão estavam relacionadas à corporeidade no sentido 

de buscar compreender o que a professora percebe sobre a corporeidade. Para iniciar a 

conversa foi perguntado: O que você entende por corporeidade? A professora 

compreende que 

 

Corporeidade é o trabalho do corpo, o trabalho com a expressão 

corporal, corporeidade é o desenvolvimento do corpinho, o tocar, o 

sentir. Isso faz parte também da educação infantil, trabalhar com a 

Imagem 12 – Pintura, alegria, inteireza.  Imagem 13 – Pintura. Expressividade. 
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questão do corpo, desenvolver, no caso, a coordenação motora fina. Eu 

preciso trabalhar com a tesoura, com a massinha, com papel. E o 

sentido do corpinho também, ele se conhecer um pouco melhor, então a 

corporeidade, também é muito importante. 

  

 Nas colocações da professora, fica visível a preocupação com a coordenação 

motora fina e grossa, mas, não só, ela também apresenta a preocupação na criança se 

perceber e perceber o outro e isso fica claro na atividade de relaxamento que ela propôs 

que são visíveis nas imagens a seguir: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem 14 – Relaxando e conhecendo o corpo 

Imagem 15 – Relaxando com movimentos circulares 
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As imagens nos apresentam momentos de percepção do corpo, o reconhecimento 

de si, o trabalho com a sensibilidade, cada um se percebendo, se sentindo, estabelecendo 

relações com o seu ―eu‖. Em momentos assim, estas crianças podem viver intensamente 

a sua inteireza, os seus sentidos, as percepções de si e do outro, estabelecendo sentidos, 

fazendo descobertas, tendo sensações, desenvolvendo a sua corporeidade no diálogo 

com o outro. Paulo Freire, citado por Figueiredo (2010, p. 93), enfatiza a ideia de que a 

educação deve ser compreendida como possibilidade histórica que possui limites e 

propõe que o corpo seja assim compreendido:  

 

É o que eu faço, ou talvez melhor, o que eu faço faz meu corpo. O que 

acho fantástico nisso tudo e que meu corpo consciente está sendo 

porque faço coisas, porque atuo, porque penso já. A importância do 

corpo é indiscutível; o corpo move-se, age, rememora, [...], o corpo 

afinal deseja, aponta, anuncia, protesta, se curva, se ergue, desenha e 

refaz o mundo. Nenhum de nós, nem tu, estamos aqui dizendo que a 

transformação se faz através de um individual. Não, porque o corpo se 

constrói socialmente (FREIRE, 1991, p. 92).  

  

 Em continuidade à entrevista, a questão seguinte era: Que significado você 

atribui ao movimento corporal na aprendizagem das crianças do 2º período da Educação 

Infantil?  

 

O trabalho do corpo é muito importante. Até por causa da 

coordenação motora fina, ele começa a traçar, então, as letras, as 

primeiras palavrinhas, e ele precisa ter firmeza na mãozinha, pra 

poder tá trabalhando isso, então é por isso que tem que pular muita 

corda, recortar demais, desenhar colorir, trabalhar bastante a 

coordenação motora fina, é fundamental na educação infantil. A 

gente sabe que o pré-escolar é brincar, é cantar muito. Essa questão 

Imagem 16 – Massageando o colega 
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da corporeidade tem que ser muito trabalhada, mexer muito com o 

corpinho, com o desenvolvimento corporal, mas ele também tem que 

desenvolver na questão da leitura e aprendizagem. 

  

 A professora relaciona a aprendizagem como sendo o desenvolvimento da 

escrita e da leitura, porém, não deixa de fora o trabalho corporal enfatizando as 

brincadeiras que envolvem o pular corda, as atividades relacionadas ao desenhar, colorir 

considerando que essas ações são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem 

da criança. De acordo com Assmann (2001, p. 70), ―a relação pedagógica dialoga com 

os processos cognitivos do/da aprendente, enquanto unificados com seus processos 

vitais. Isto envolve, de fato, a corporeidade inteira, porque toda a aprendizagem é um 

conjunto de processos corporais‖.  Corroborando esta ideia, Pereira (2011) enfatiza:  

 

Através do movimento, da experimentação, a criança descobre a si 

mesma e o que a cerca, desenvolve a percepção de si e do outro, a 

percepção dos próprios limites e dos limites do outro. A forma de uma 

criança vivenciar sua corporeidade, especialmente nos primeiros anos 

de vida, é determinante para sua capacidade de autoaceitação e 

aceitação do outro, uma vez que é na interação humana que sua 

percepção do mundo se desenvolve. Assim, é importante que o 

educador, em sua formação, adquira conhecimentos da corporeidade, 

pois não são instâncias separadas que aprendem e, sim, o organismo 

como um todo. Os planos da afetividade, da motricidade e da 

inteligência estão permanentemente implicados na aprendizagem. As 

tendências naturais para o movimento e para sua expressão são desde 

os primeiros anos prejudicadas pela prioridade dada à formação 

intelectual em detrimento do desenvolvimento corporal. Este 

aprendizado, que se inicia na infância, se prolonga até a vida adulta (p. 

17-18).   

 

 Vale ressaltar que a professora tem clareza de que, na educação infantil, o 

objetivo não é alfabetizar, porém, o professor precisa apresentar elementos que 

propiciem essa alfabetização, mas sem esforço, sem sofrimento, sem exigir que o 

processo de alfabetizar se concretize nessa etapa da vida escolar. Para Freire (2006), 

  

a alfabetização se aprende desde sempre, independentemente de 

professor. (...) Ou seja, nesse processo o professor teria um papel 

importante, mas não exclusivo. Porém, a elaboração de uma escrita e 

leitura socialmente compreensíveis não deve ser precoce, e sim 

consequência do processo que a criança realiza, ajudada pela escola. 

Mesmo assim, raramente a escola tem a clarividência de incluir nesse 

processo a atividade física e o jogo (p. 20).  
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 No caso da sala de aula da professora Maysa, é possível ressalvar que ela tem 

clareza da importância da presteza física na vida das crianças, por esse motivo as 

brincadeiras que envolvem atividades para propiciar movimento, alongamento, 

relaxamento fazem parte da rotina das crianças. A professora menciona em uma de suas 

falas a importância do ato de pular corda para o desenvolvimento corporal e isso pode 

ser comprovado a partir das imagens a seguir:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 17 – Pulando corda – vivendo o 

momento 

Imagem 18 – Pulando corda – intensidade no 

movimento 

 

Imagem 19 – Jogando futebol – inteireza e movimento 
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A entrevista continua: As questões referentes à corporeidade e ao movimento 

estiveram presentes na sua formação? Como? Diante destes questionamentos a 

professora respondeu: 

 

A corporeidade? Foi, também no Normal, a gente teve aula de 

corporeidade com a professora Ana Dias, ela trabalhou esse conteúdo 

no Normal, então foi ali que eu aprendi alguma coisa, sobre essa 

questão da corporeidade [...] essa questão do gestual está muito 

presente comigo, também, eu gosto de tá falando, tá mexendo muito 

com a mão, tá gesticulando... as crianças, brincando, acho que isso aí 

faz parte, ainda mais na educação infantil, tem que chegar perto, tem 

que trabalhar mesmo com o corpo.  

  

A entrevista segue com a pergunta: Você pensa no movimento quando planeja sua 

prática pedagógica? De que forma? A professora responde que nem sempre as 

atividades com gestos e movimentos são planejadas, e esclarece: 

 

Nesse movimento corporal?  Penso não, o negócio flui na hora,... na 

hora que tem que fazer acontece, tanto na hora da contação da história. 

É lógico, a gente faz um planejamento diário, aquilo que você vai 

trabalhar no dia, mas o que você vai fazer de repente em gestos, isso aí 

sai no momento.  

 

Imagem 20 – Dança e movimento 
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 Nesse momento, a interpelei sobre a atividade realizada com os colchonetes, e 

reformulei a pergunta dizendo: E aquela atividade no colchãozinho lá na brinquedoteca? 

A professora esclarece que foi uma atividade de relaxamento e que esse é um 

importante momento para as crianças se acalmarem e se perceberem, ela afirma: 

 

Há o relaxamento, atividade de relaxamento tem que ter. De vez em 

quando é bom, a gente pega, faz um relaxamento até para acalmar as 

crianças mesmo, mas é gostoso, o sentir o outro, tocar o outro, isso é 

importante hoje as pessoas parece que têm aversão ao toque, né? Que 

coisa é essa que não pode mais abraçar, tocar no colega por que vai 

tá pensando coisa errada, não é por aí.  O respeito acima de tudo. 

 

 É evidente verificar que a professora valoriza o trabalho com a corporeidade, 

sabe da sua importância para o desenvolvimento da criança, realiza atividades para o 

desenvolvimento corporal, como foi possível visualizar nas imagens trazidas para este 

trabalho. Nem todos os momentos vividos foram planejados como afirma Maysa, mas 

como destaca considera que a corporeidade é importante, e as situações eram sempre 

aproveitadas para a valorização do movimento da criança. As atividades relacionadas ao 

desenvolvimento corporal estavam sempre presentes vividas e sentidas de maneira 

intensa e inteira pelas crianças, com a participação efetiva da professora, que estimula a 

vontade de integração das crianças, criando expectativas, vivendo experiências 

prazerosas. Como afirma Assmann (2001), o processo de aprendizagem não pode ser 

meramente instrucional, a experiência de aprendizagem deve estar relacionada com o 

prazer de aprender.  

 

Precisamos reintroduzir na escola o princípio de que toda a 

morfogênese
8
 do conhecimento tem algo a ver com a experiência do 

prazer. Quando esta dimensão está ausente, a aprendizagem vira um 

processo meramente instrucional. Informar e instruir acerca de saberes 

já acumulados pela humanidade é um aspecto importante da escola, 

que deve ser, neste espaço, uma central de serviços qualificados. Mas 

a experiência de aprendizagem implica, além da instrução informativa, 

a reinvenção e construção personalizada do conhecimento. E nisso o 

prazer representa uma dimensão-chave. Reencantar a educação 

significa colocar a ênfase numa visão de ação educativa como 

ensejamento e produção de experiências de aprendizagem (p. 29).     

                                                 

8
 Morfogênese: s.f. Fisiologia. Diz-se da ação ou da função que intervém no crescimento, na 

determinação da forma do corpo; o mesmo que morfogenia. Disponível em: 

http://www.dicio.com.br/morfogenese/, acesso em: 26 nov. 2014. 

 

http://www.dicio.com.br/morfogenese/


113 

 

 

Ao prosseguir com a entrevista, foi perguntado à professora: Você sente alguma 

dificuldade para desenvolver atividades que considera significativas? Quais? Por quê? 

Diante dessas questões a professora reconhece a sua limitação para cantar e diz ser essa 

a sua maior dificuldade na Educação Infantil.   

 

Eu sou muito ruim de música... minha vontade é de cantar, eu até 

tenho boa vontade, isso não posso negar não, graças a Deus, eu tento, 

do meu jeitinho que eu sei, até que eu canto, mas, tem música que até 

eu sei, tá aqui, na memória, mas, aí, quando o outro vai começar, eu 

até falo, ó! Essa eu conheço, porque eu não estava lembrando? Então, 

assim, eu acho que eu canto muito pouco, educação infantil precisa 

cantar mais, muito mais, educação infantil tem que cantar bastante, 

mas, minha é voz ruim, rs...rs...não tenho nem um pouquinho 

de...afinação nenhuma...rs...rs..., então, assim, o que a gente lembra a 

gente ainda canta sim, porque tem que cantar, que faz parte...rs..rs... 

Cantar é muito bom.   

 

Essa falta de afinação e aptidão para cantar fez com que a Maysa me pedisse para 

cantar algumas canções com as crianças no período em que vivi a pesquisa, e assim foi 

feito, sempre que tinha oportunidade, eu cantava com as crianças, músicas curtas fáceis 

de aprender, e que elas aprenderam rápido. Algumas das músicas que tive o prazer de 

cantar com as crianças foi motivo de brincadeira por elas, por vários dias as crianças 

cantaram a música do Trem e do Avião enquanto brincavam no pátio, mostrando a 

inteireza do corpo enquanto dançavam a música cantada por elas.  

 Em continuidade às questões, perguntei mais especificamente sobre a afetividade, 

uma das dimensões da corporeidade: Você considera a afetividade importante para a 

aprendizagem/desenvolvimento das crianças desta etapa da Educação Infantil? Por quê? 

E nas suas relações com seus alunos? A partir dos questionamentos, a professora 

afirmou que a ―afetividade é tudo‖, e enfatizou ser o tema de seu trabalho de 

monografia na especialização, mencionando a carência de afeto vivida pelas crianças 

pela falta de tempo que os pais possuem para elas, o que pode ser observado em suas 

falas a seguir: 

 

Há sim, a afetividade é tudo, até o meu tema de monografia na pós, 

foi a “Importância da afetividade na relação professor-aluno”. 

Gente, o afeto é tudo! Eu falo que hoje, na vida familiar dessas 

crianças, o que mais falta é afeto. É, não sei, né?, essa correria do dia 

a dia, os pais não estão tendo tempo pra nada, então, essa falta de 

atenção de carinho, de afeto. Você vê que eles precisam de um afeto, 
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de um carinho, se você faz isso eles se aproximam mais, aí eles 

querem colo mesmo. Então, eles imploram por esse carinho, porque 

acho que falta dentro de casa e tudo que é feito com amor, com 

carinho, com afeto, você pode saber que o resultado é maravilhoso. O 

resultado é sempre bom. Eu sou até pegajosa. Eu gosto de apertar 

mesmo, eu acho bom demais, acho bonitinho, criança se você não 

apertar, não pegar, não tem onde... É bom demais... é muito gostoso. 

Mas é assim mesmo essa falta de afeto, a gente vê que é muito grande, 

e não é só com as crianças não, a gente vê que até na reunião com os 

pais, essa falta de carinho, essa falta de afeto, essa troca, parece que 

não tem, falta muito, aquela concepção de família que a gente tinha 

de um tempo atrás, da gente respeitar mais, eu acho que a gente era 

amor demais. A gente sempre recebeu muito amor e, hoje, os pais, 

parece que não têm nem tempo pra essas crianças, é tempo só pra 

trabalhar, sair e deixar as crianças, aonde tiver que deixar e pronto, e 

cadê o carinho? São poucos, os que têm uma estrutura pra tá dando 

amor, afeto pra essas crianças, acho que a falta é muito grande. 

 

 Diante das considerações da professora a respeito da afetividade, fica evidente 

que ela enfatiza a importância do afeto na vida das crianças. E argumenta que, talvez, a 

falta de tempo dos pais para se dedicarem aos filhos pode ser fator que distancia os pais 

da criança pequena, ausência que acaba se refletindo nela, o que dificulta a relação 

afetiva em casa. Diante disso, vale ressaltar a importância da sensibilidade do educador 

ou educadora que atua com crianças, as quais, muitas vezes, necessitam de um abraço, 

de um aconchego, de se sentirem acolhidas na sala de aula e na escola.  

 De acordo com Restrepo
9
 citado por Assmann (2001), nossas estruturas 

cognitivas dependem de alimento afetivo: 

 

Não cabe dúvida de que o cérebro necessita do abraço para seu 

desenvolvimento, e as mais importantes estruturas cognitivas 

dependem deste alimento afetivo para alcançar um nível adequado de 

competência. Não devemos esquecer, como Leontiev destacou há 

bastantes anos, que o cérebro é um autêntico órgão social, necessitado 

de estímulos ambientais para seu desenvolvimento. Sem aconchego 

afetivo o cérebro não pode alcançar seus ápices mais elevados na 

aventura do conhecimento (p. 31). 

  

 Com essas palavras, os autores nos permitem refletir sobre a nossa condição 

humana afetiva, e o quanto ela se faz importante para a nossa vida. O que dizer dessa 

relação afetiva em sala de aula da educação infantil? Na sala de aula observada, não era 

raro ver gestos de afetividade, carinho e compreensão, tais elementos estão presentes na 

                                                 
9
 Luis Carlos Restrepo é médico e filósofo colombiano. Escreveu o best-seller El derecho a la ternura (O 

direito à ternura). Citado no livro de Hugo Assmann intitulado Reencantar a educação: rumo à sociedade 

aprendente, páginas 31 e 32.   
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rotina da professora e das crianças. E isso é possível de ser observado no registro 

fotográfico exposto a seguir:  

 

      

 

As imagens retratam um fragmento do cotidiano desta sala de aula, quando 

demonstrações de afeto, tanto por parte da educadora, quanto por parte dos alunos, 

foram reveladas. Tais ilustrações consolidam as falas da professora durante a entrevista, 

quando ela diz: eu sou até pegajosa..rs...rs... eu gosto de apertar mesmo, [...] eu acho 

bom demais...bem como as falas das crianças, quando consideram a Maysa uma boa 

professora e revelam gostar muito dela. Assim, é notório compreender que as boas 

emoções e as boas relações estão presentes no dia a dia deste espaço escolar, o que pode 

favorecer o conhecimento e o aprendizado.  

 

O conhecimento humano nunca é pura operação mental. Toda 

ativação da inteligência está entretecida de emoções. É preciso pensar 

a educação a partir dos nexos corporais entre seres humanos 

concretos, ou seja, colocando em foco a corporeidade viva, na qual 

necessidades e desejos formam uma unidade (ASSMANN, 2001, p. 

34).   

  

 As falas de Assmann e as fotografias apresentadas são elementos instigadores 

para pensarmos o quanto se faz importante o profissional da educação infantil ter 

clareza de que suas ações no cotidiano de sala de aula podem ter consequências 

fundamentais para a vida das crianças sob sua responsabilidade. No contexto da sala de 

aula pesquisada, vimos que o trabalho da educadora está pautado no diálogo, no 

respeito, na amorosidade, na afetividade, na compreensão, na interação com a criança de 

Imagem 21- Abraço Imagem 22 – Crianças desenhando no quadro 
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maneira a possibilitar a percepção de suas possibilidades, sua inventividade, 

criatividade.  

 A prática da professora Maysa revela uma profissional que tem a responsabilidade 

de educar para a vida, de estabelecer conexões com as crianças a fim de tornar o espaço 

educativo no qual atua carregado de humanidade. Para Assmann (2001, p. 30), ―o 

conhecimento só emerge em sua dimensão vitalizadora quando tem algum tipo de 

ligação com o prazer‖. Nesse sentindo, vale ressaltar o prazer com que a professora 

recebe as crianças, o prazer com que desempenha o seu trabalho e isso se reflete no 

prazer que as crianças demonstravam sentir ao estarem na escola, na sala de aula com a 

professora.  

A afetividade que a professora Maysa demonstra pelas crianças é percebida por 

seus gestos, olhares e palavras, os quais revelam a relação amável existente entre 

educadora e crianças. Essas atitudes podem ter importantes contribuições no 

desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança, pois, segundo Souza (2012, p. 31), ―ao 

retornar para si o olhar e as palavras impregnadas de sentidos que o outro lhe transmite, 

a criança acaba por construir sua subjetividade a partir dos conteúdos sociais e afetivos 

que este olhar e estas palavras lhe revelam‖. Ou seja, cada gesto, cada olhar que o 

adulto dedica à criança pode ser um diferencial para sua constituição humana, sendo 

assim, há que se pensar que o corpo do educador ou educadora também podem interferir 

no processo de aprendizagem das crianças, visto que é por meio da  nossa corporeidade  

que expressamos nossos sentimentos e atitudes.  

 

3.2.5 As crianças têm a palavra...  

 
 A entrevista com as crianças foi realizada no intuito de compreender o que elas 

mais gostam de fazer na escola, no pátio, se gostam de música, se cantam, se gostam de 

dançar, de pintar, se gostam da professora, o que gostam de contar para ela, saber como 

a professora é com a criança e seus colegas.   

 Para analisar as falas das crianças durante a entrevista vou apresentá-las aqui 

apenas com as iniciais dos seus nomes preservando assim suas identidades. Diante das 

perguntas, as crianças responderam de maneira curta e objetiva. Quis, primeiramente, 

saber o que mais gostavam de fazer na escola. Cada uma me contou suas preferências.   

A criança ―A‖ disse que gostava de brincar, estudar e lanchar. ―C‖ respondeu que o 

que ela mais gosta na escola é de brincar, fazer trabalhinho e estudar; a criança ―D‖ 
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disse: Eu gosto de brincar, é..., e brincar com os coleguinhas da escola e fazer tarefa, 

na minha casa e na escola; diante da mesma pergunta, ―J‖ respondeu que gosta de 

Brincar, estudar, fazer um tantão de coisa, ler livro. Diante da resposta, reformulei a 

questão e perguntei o que era esse ―tantão‖ de coisas, ―J‖ me disse: pular corda, brincar 

de bandinha, brincar de cumidinha, brincar de salãozinho e brincar de boneca. ―L‖ 

disse: gosto de brincar, gosto de trabalhar
10

. Gosto de fazer tudo. ―M‖ respondeu que 

gosta de brincar no recreio, estudar e aprender; ―ML‖ disse: Eu gosto de fazer 

atividade, brincar e ler historinhas. Mediante à pergunta, ―MO‖ respondeu: brincar, e 

―R‖  disse que gosta de brincar, estudar, colorir e ficar brincando no recreio.  

 A criança B é um menino que quase não fala em sala de aula, a professora não 

sabe se a ―mudez em sala de aula‖ é por timidez ou por qualquer outro motivo, o fato é 

que ele conversa com os coleguinhas por meio de gestos e com a professora conversa 

mediante fala sussurrada no ouvido, ele parece não gostar que os outros ouçam a sua 

voz. A professora conversou com a avó do menino que foi à reunião e também com o 

pai dele, que relatou ter tido o mesmo problema quando garoto, e que depois perdeu a 

timidez e conversava normalmente. A entrevista com ele foi difícil, pois precisei insistir 

muito para que ele soltasse a voz, a várias perguntas ele não respondeu verbalmente, 

apenas gesticulou com a cabeça. Depois de muita insistência, ele balbuciou bem 

baixinho, quase não saiu o som da voz, mas disse que gosta de jogar bola. 

 Ao analisar as falas das crianças entrevistadas, é possível observar que 

predomina o ―brincar‖ como sendo o que elas mais gostam de fazer na escola. É 

importante ressaltar que, na prática cotidiana da professora, existe o momento reservado 

para a brincadeira, o qual possibilita interações, o despertar da imaginação, o 

favorecimento ao lúdico e à vivacidade da aprendizagem que se dá de corpo inteiro. 

 Como afirma Freire (2013), ―[...] aprendemos, ensinamos, conhecemos com o 

nosso corpo inteiro. Com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os 

medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Jamais com esta 

apenas‖ (p. 29). Assim, pode ser considerado o aprendizado por meio da brincadeira, 

que aguça os sentidos, que nutre o pensamento, que promove relações, bem como 

favorece o conhecimento de si e do outro. A brincadeira pode ser solitária, mas pode 

também ser coletiva, pressupondo diálogos de construções e reconstruções de ideias que 

                                                 
10

 Quando a criança ―L‖ menciona ―trabalhar‖, ela está se referindo aos ―trabalhinhos‖ desenvolvidos na 

sala de aula que são destacados pela professora como sendo os momentos destinados às atividades de 

leitura e escrita.  
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compartilhadas propõem o partilhar conhecimentos, e como afirma o autor, ―os seres 

humanos se fazem no diálogo, na comunhão, na escuta do outro‖ (p. 165). 

Corroborando essa afirmação, Maturana (2004) assegura: 

  

Tornamo-nos o que somos segundo o modo como nos movemos - a 

sós ou com ou outros - e à maneira como nos tocamos mutuamente, 

constituindo, momento a momento, espaços de ação na transformação 

de nossa corporeidade (p. 132). 

  

 A partir do exposto, é admissível dizer que, a cada momento, somos 

transformados por espaços e ações que atuam sobre nossa corporeidade e que, seja de 

maneira solitária ou em comunhão com os outros, estamos sujeitos às transformações. O 

autor enfatiza que ―todo comportamento vivido fora dos domínios do propósito 

ou da intencionalidade ocorre como válido em si mesmo. Se é vivido dessa maneira, é 

vivido no brincar‖ (MATURANA, 2004, p. 139).  

 Para Vygotsky (1991), ―é no brinquedo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e 

tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos‖ (p. 64). O 

autor enfatiza: 

 
Uma criança não se comporta de forma puramente simbólica no 

brinquedo; ao invés disso, ela quer e realiza seus desejos, permitindo 

que as categorias básicas da realidade passem através de sua 

experiência. A criança, ao querer, realiza seus desejos. Ao pensar, ela 

age. As ações internas e externas são inseparáveis: a imaginação, a 

interpretação e a vontade são processos internos conduzidos pela ação 

externa (p. 67). 

  

 Com a concepção de que, ao brincar, a criança realiza seus desejos, pensa, age, 

experimenta e que as ações internas e externas são inseparáveis, é possível compreender 

o quão se faz importante para o desenvolvimento da mesma que ela tenha momentos 

para a brincadeira no seu cotidiano, seja na escola, seja no convívio familiar.  De acordo 

com Vygotsky (1991), 

 
Durante as brincadeiras todos os aspectos da vida da criança tornam-

se temas de jogos; na escola, tanto o conteúdo do que está sendo 

ensinado como o papel do adulto especialmente treinado que ensina 

são cuidadosamente planejados e mais precisamente analisados (p. 

86). 
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 Reafirmo que se ficou explícito nas falas da maioria das crianças entrevistadas 

que o que mais gostam de fazer na escola é brincar, é porque a brincadeira é vivida por 

elas no ambiente escolar. Vale ressaltar a importância de o adulto planejar, presenciar e 

interagir com a criança nos momentos de brincadeira, e lembrar a presença motivadora 

da professora Maysa nas brincadeiras propostas às crianças. Faz-se importante 

esclarecer, também, que houve momentos em que as crianças brincavam sozinhas, 

inventavam as suas próprias brincadeiras, momentos em que brincavam agrupadas entre 

si, momentos em que brincavam com a professora e com os demais colegas em sala de 

aula e, ainda, acontecia que em alguns momentos a turma da Maysa se encontrava com 

a turma de outra professora no pátio, de maneira que as crianças se relacionavam e 

interagiam com outras crianças, o que oportunizava várias brincadeiras e novas 

interações.   

 O brincar no parque também apareceu em forma de pergunta para as crianças 

na entrevista que consistia em saber o elas mais gostavam de fazer quando lá estavam. 

A maioria das meninas respondeu que gostava de pular corda e brincar no parquinho, 

enquanto os meninos disseram que gostavam de jogar bola. Alguns momentos de 

brincadeiras foram registrados por meio das fotografias que podem ser observadas a 

seguir.  

  

  
 

 

 

 

 A partir da brincadeira, a criança pequena se envolve no jogo simbólico que lhe 

proporciona criar, vivenciar experiências as quais lhe propiciam viver o imaginário. De 

acordo com Sarmento (2005), 

  

Imagem 23 – Brincando de passar anel Imagem 24  – Brincadeira no balanço do parque 
 



120 

 

[...] no âmbito do jogo simbólico, o objeto referenciado não perde a 

sua identidade própria e é, ao mesmo tempo, transmutado pelo 

imaginário: a criança ―veste‖ a personagem da mãe, do bebê, do 

médico ou do cientista maluco sem perder a noção de quem é, e 

transforma os objetos mais vulgares nos mais inverossímeis artefatos 

– a caixa de cartão no automóvel, o lápis de cera no baton, uma caixa 

de bolachas no tesouro escondido dos piratas… Do mesmo modo, a 

criança funde os tempos presente, passado e futuro, numa 

recursividade temporal e numa reiteração de oportunidades que é 

muito própria da sua capacidade de transposição no espaço-tempo e de 

fusão do real com o imaginário [...] (p. 375). 

  

 O espaço de sala de aula pode proporcionar essa fusão do real com o 

imaginário quando o profissional da educação pensa a criança em sua inteireza, em sua 

capacidade de transformar o real na busca da fantasia, a fim de explorar as coisas 

existentes no mundo, o que pode ser observado na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 Com relação à Arte, algumas perguntas foram feitas às crianças no intuito de 

compreender o que foi possível ser vivido em sala da aula.  Foram elas: “Você gosta de 

música?; Aqui na escola você canta?; Você gosta de pintar?; Você gosta de dançar?‖ 

Como na pergunta anterior, as crianças responderam de maneira abreviada, ou seja, 

curta e objetiva, às vezes, sendo necessário que eu complementasse a pergunta para que 

elas se soltassem um pouco mais. Mas, mesmo assim, muitas vezes, a resposta se 

limitava a um hum-hum.  

  Quando foi perguntado às crianças se elas gostavam de música a grande 

maioria disse que sim, apenas B disse não gostar de música e, consequentemente, não 

Imagem 25 – Soltando a imaginação na pista de corrida 
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gostar de cantar. A criança D se lembrou da música A casa de Vinícius de Moraes e 

cantou um pedacinho da melodia:  

 

Era uma casa muito engraçada não tinha teto não tinha nada, 

ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, ninguém podia 

dormir na rede por que na casa não tinha parede.  

 

 J se lembrou de uma música que a professora ensinou: Lá em cima do piano 

tinha um copo de veneno quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. L se lembrou da 

música Avião que eu havia ensinado a eles e quis cantá-la: Abre os braços sou avião, e 

enlaço de um abração, solto giro sou carrossel, estico e toco as nuvens no céu. MA 

respondeu que gosta de música e quis cantar a música que tinha aprendido: A árvore da 

montanha olé a ê a ô; A árvore da montanha olé a ê a ô; nessa árvore tinha um galho, 

belo galho, ai, ai ,ai, que amor de galho; tinha um ninho, ai, ai ,ai, que amor de ninho... 

E cantou até o final. R respondeu à pergunta dizendo que gosta de cantar e se lembrou 

da música ―Borboletinha‖ e se propôs a cantá-la: Borboletinha lá na cozinha fazendo 

chocolate para madrinha, Poti, Poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de picapau, 

pau, pau.   

 Diante da pergunta sobre a música, foi possível perceber que poucas crianças 

se lembravam de alguma música cantada em sala de aula, talvez possa atribuir essa 

dificuldade de lembrança ao fato de que a professora cantava pouco, sendo essa uma 

dificuldade que ela assume. Como já exposto anteriormente, Maysa reconhece que 

cantar é uma dificuldade que enfrenta devido ao fato de se achar desafinada, ficando 

limitada quanto ao trabalho musical com as crianças.  

 Quando perguntei se gostavam de pintar, a maioria das crianças respondeu que 

pintam no papel e na parede de azulejo e algumas falaram sobre o que pintavam:  

 

No papel porque que gosto de ler. – Eu pinto flor, eu escrevo, eu 

faço um trem, eu faço um livro, eu faço uma borboleta, eu faço 

um coração faço tudo (A). Aquele dia eu pintei meu pai, minha 

mãe e tava chovendo e ele sentado no banco com o guarda-

chuva. Às vezes a gente pinta, quando o azulejo tá limpo, ou 

quando não tem gente pintando (D). Uma casinha com um 

gatinho (J). Os animais e os Power Rangers (MA). Um anjo, um 

Deus, uma boneca, qualquer uma coisa (ML). Eu desenho, eu 

faço um carrinho, um passarinho e um avião (R). Um monstro. 

Uma vampira, uma boneca, um livro, uma caixa d água, um 

pássaro, uma borboleta, umas letras, e umas cadeiras (MO). 
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 Na resposta de MO, verificam-se elementos que a mesma tinha à sua volta 

enquanto observava o ambiente no qual se encontrava, enfatizando que esses elementos 

possivelmente eram ―pintados‖, sendo assim, compreendi que quando ela se refere ao 

―livro, à caixa d água, umas letras e umas cadeiras‖, ela estava se referindo aos objetos 

que estavam à sua vista no momento da entrevista.   

 Quanto à pergunta ―Você gosta de dançar?‖, as crianças B e R disseram não 

gostar de dançar, os outros disseram gostar de dançar, e que dançam na escola. Nas 

minhas observações, constatei que o envolvimento com a dança existe, porém, mais 

fortemente na preparação para alguma encenação e ou para apresentação na formatura 

como pode ser constatado na fala da criança D: Só dança quando, assim, tem formatura.  

 Vale ressaltar que mesmo que a dança aconteça com a finalidade de ser 

apresentada na formatura e tenha uma especificidade, ela ocorre e se faz importante 

destacar como ocorre. O que pude constatar é que não havia estresse, os ensaios eram 

realizados ora em sala, ora na biblioteca, ora na quadra da escola, ora em conjunto com 

outra turma. Foram registrados alguns desses momentos por meio da fotografia. 

Considero ser importante ilustrar os momentos relativos à pintura, à música e à dança 

como maneira de explicitar um fragmento do cotidiano em sala de aula que confirmam 

os argumentos trazidos para este trabalho de pesquisa. 

  

 Imagem 26 – Dança na quadra: ensaio Imagem 27 – Ensaio na biblioteca- duas turmas 
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 Os registros fotográficos nos trazem frações da realidade vivida em sala de aula 

que nos permitem reflexões acerca do que pode ser trabalhado na educação infantil, e de 

como a Arte está na corporeidade, pois cada imagem registrada traz elementos que 

demonstram a inteireza do ser no momento do fazer artístico. Para Zamperetti e Neves 

(2012),  

 

A educação pela Arte é uma atividade estética e criadora por si 

própria. Nela está presente o jogo, o brinquedo e o envolvimento 

Imagem 28 - Pintura com pincel Imagem 29 – Ao fundo pintura no azulejo 

Imagem 30 – Dançando e cantando - Música Avião Imagem 31 – Dançando e cantando – Música lá vai o 

trem 
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prazeroso em busca de equilíbrio, construindo um sentido para o 

mundo e a vida. O ensino por meio da arte implica numa 

aprendizagem estética sobre os valores, sentimentos e significações de 

cada indivíduo (p. 3). 

  

 As mesmas autoras enfatizam que ―a corporeidade compreende a capacidade 

do indivíduo sentir e utilizar o corpo como ferramenta de manifestação e interação com 

o mundo; então, a escola é um ambiente que pode colaborar na constituição da 

corporeidade‖ (p. 3).  Nesse sentido, se pode dizer que a aprendizagem se dá por meio 

do corpo. O espaço de sala de aula é um ambiente que pode propiciar momentos de 

aprendizagem ricos para a formação do sujeito, uma vez que, ao se primar pelo trabalho 

com a Arte, se proporciona a manifestação da corporeidade, do ser em sua totalidade.  

 

3.2.6 O olhar da criança para a professora: um caso especial  

 

 As falas das crianças gravadas em entrevistas permitem compreender como se 

dá a sua relação com a professora e como as crianças veem a educadora. Para tanto, 

foram feitas cinco perguntas às crianças diretamente relacionadas à professora, as 

indagações foram estas: Você gosta da sua professora?  O que você mais gosta nela? O 

que você gosta de contar para ela? Como ela é com você? Como ela é com os colegas?  

 Quanto à pergunta ―Você gosta da sua professora?‖, a reposta foi unânime, 

todas as crianças entrevistadas disseram gostar de Maysa. Quando foi perguntado: ―O 

que você mais gosta nela?‖ algumas falas merecem destaque:  

 

Eu gosto, porque ela brinca com a gente; porque ela dá folha pra 

gente; que deixa a gente fazer tudo que quer, deixa tudo (A). Ela é 

uma professora boa (C). Do corpo (D). Porque ela é boazinha ( J). A 

vida, amor (L). Ela é boazinha (M). Eu gosto do cabelo dela, do corpo 

dela, da boca dela, de tudo (ML). Do cabelo dela (MO).  

 

 O que você gosta de contar para ela? Foi a outra pergunta que enfatiza a 

relação professora e aluno em sala de aula. As respostas estão descritas a seguir:  

 

História (A). Falar com ela (C). As novidades que acontece, se eu fui 

no dentista, se não fui... (D). Contar se eu ganhei um chocolate. 

Quando é o meu aniversário. Que a minha mãe e meu pai, vai é... 

casar  (J). Eu gosto muito dela, eu amo ela (L). Que ela é bonita. Que 

eu amo ela (MA). Eu gosto de contar que o menino me bate, eu gosto 

de falar que o “D” tá com brinquedo na mão escondido (ML). Que as 
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crianças tá me batendo e que as crianças tá me atrapalhando fazer 

trabalhinho e que tá me atrapalhando fazer um trem (R). 

 

 Sobre a pergunta seguinte que é: ―Como ela é com você?‖, a maioria das 

crianças respondeu que a professora era ―boazinha‖, o que pode ser evidenciado nas 

falas seguintes:  

 

Boa, boazinha (A). Ele sussurrou
11

: Ela é boazinha (B). Boazinha (C). 

É um pouquinho brava, mas, depois fica assim...boazinha...rs. (D). 

Muito bonita e muito legal (Criança J). Boazinha (Criança L). 

Boazinha (MA). Boazinha (ML). Ela é um pouquinho brava (MO).  

 

 Aos que mencionaram que a professora era um pouquinho brava, reelaborei a 

pergunta indagando, por que ela ficava brava, e eles responderam que era quando algum 

colega batia, ou quando faziam muita bagunça.  

 Como ela é com os colegas?  Diante desta pergunta a maioria das crianças 

respondeu que a professora era boa com elas e com os colegas o que pode ser observado 

a seguir:  

 

Boa igualzinho eu. (A). Sacudiu os ombros como quem dissesse que 

não sabia ( B
12

). Boazinha (C). Colegas? Às vezes também é boazinha 

(D). Muito brava. Quando faz alguma coisa de bater, empurrar os 

outros, às vezes ela fica brava. (J). Boa (L). Boazinha também (MA). 

Boazinha também (ML). Brava. Por que eles fazem bagunça (MO). É 

muito brava. Por que as crianças bate (R).  

 

 A partir das falas das crianças, fica nítido perceber que a relação da professora  

com as crianças se estabelece dentro de um clima de compreensão e bondade. As 

crianças revelam que gostam da professora. Que ela é boa para com eles e que são raros 

os momentos em que ela se mostra brava. Isso foi comprovado nas minhas observações 

diárias, pois, mesmo ao chamar a atenção para um comportamento inadequado, a 

professora usava de cuidados, evitando o grito e a ofensa, porém, mostrava à criança 

que aquele comportamento não estava correto e, para isso, ela usava de amorosidade. 

Amorosidade que, nas falas de Paulo Freire, juntamente com a humildade é uma 

qualidade necessária ao educador: ―[...] é preciso juntar à humildade com que a 

professora atua e se relaciona com seus alunos, uma outra qualidade, a amorosidade, 

sem a qual seu trabalho perde o significado. E amorosidade não apenas aos alunos, mas 

                                                 
11

 O Aluno ―B‖ é aquele que quase não fala em sala de aula e na entrevista não foi diferente.  
12

 O Aluno ―B‖ não respondeu à pergunta apenas gesticulou com os ombros. 
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ao próprio processo de ensinar‖ (p. 38). E esta é uma das maneiras que a professora 

Maysa utiliza para resolver os conflitos em sala de aula.  

 Em um dos vários dias de observação, aconteceu um episódio que penso ser 

pertinente narrar aqui. Quando estavam acontecendo os ensaios para a formatura, houve 

momentos em que todas as turmas ficaram juntas e, em um desses dias de ensaio 

coletivo, uma determinada professora estava colaborando com a atividade de ensaiar, 

quando, num grito, ela pediu silêncio para as crianças. Ao retornar à sala, uma criança 

me disse: Nossa! Que tia chata, ela grita com a gente. A partir desta fala, faço a 

seguinte análise: houve um estranhamento do ―gritar‖ e isso consiste em perceber que 

não era comum para essa criança receber um ―grito‖ de uma professora já que ela não 

vive esse tipo de tratamento em sua sala de aula.  

 A criança se mostrou sentida com a atitude da professora e quis compartilhar a 

sua indignação comigo. Segundo Paulo Freire, ―a competência técnico-científica e o 

rigor de que o professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho, não 

são incompatíveis com a amorosidade necessária às relações educativas‖ (1996, p. 7). 

Nesse sentido, visualiza-se que faltou diálogo entre a professora e a criança, ou seja, o 

silêncio almejado por ela poderia ser pedido por meio de uma conversa e não com um 

grito, o que não era habitual com a sua professora regente, faltou amorosidade por parte 

da professora para com a criança.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES POSSÍVEIS 

 

Este trabalho de pesquisa teve como foco a análise de como se processam as 

atividades artísticas e o trabalho com a corporeidade em uma turma da segunda fase da 

Educação Infantil de uma de uma escola pública no município de São João del-Rei. A 

partir da prática pedagógica observada, foi possível compreender as possiblidades do 

trabalho artístico e seu entrelaçamento com a corporeidade, que envolve a totalidade do 

ser humano – cognição, motricidade, afetividade, incluindo as relações do ser com o seu 

meio.  

Arte e corporeidade se mesclam. E foi possível constatar, através dos estudos 

teóricos, que a Arte é fundamental na vida do ser humano, e, naturalmente, também na 

vida das crianças. Em suas várias formas expressivas, a Arte oportuniza ao homem 

desenvolver a imaginação, o poder de criação que lhe é próprio, bem como contribui 

para sua formação social, cultural, emocional, cognitiva. A vivência da Arte se 

impregna no corpo, este que guarda as experiências vividas, sentidas, internalizadas. 

Ficou evidente que o espaço escolar pode propiciar essas relações entre a Arte e a 

corporeidade na perspectiva do desenvolvimento humano.  

 Como enfatiza Duarte Júnior (2000, p. 136), ―nosso corpo (e toda a 

sensibilidade que ele carrega) consiste, portanto, na fonte primeira das significações que 

vamos emprestando ao mundo, ao longo da vida‖. Portanto, produzir sentidos não é 

puramente um processo intelectual. ―Emprestar sentido — ao mundo — depende, 

sobretudo, de se estar atento ao sentido — àquilo que nosso corpo captou e interpretou 

no seu modo carnal‖. Assim, pondera o autor,  

 

[...] ao longo da vida aprenderemos sempre com o ―mundo vivido‖, 

através de nossa sensibilidade e nossa percepção, que permitem nos 

alimentemos dessas espantosas qualidades do real que nos cerca: sons, 

cores, sabores, texturas e odores, numa miríade de impressões que o 

corpo ordena, na construção do sentido primeiro. O mundo, antes de 

ser tomado como matéria inteligível, surge a nós como objeto sensível 

(p. 14).  

 

  Ficou evidente, ainda, a partir da investigação de campo, as possibilidades dos 

benefícios do trabalho com a Arte e a corporeidade para o desenvolvimento da criança 

nessa etapa, bem como foi possível compreender por meio da análise do material 

coletado, como se processam as interações entre educadora e educandos no trabalho 

com a corporeidade e a Arte e, ainda, sobre o que pensa a professora sobre a Arte e a 
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corporeidade no processo de formação da criança. É importante ressaltar que uma das 

intenções desse trabalho foi ouvir as crianças envolvidas na pesquisa, buscando 

compreender como as atividades artísticas e corporais são vividas por elas. 

Através das observações realizadas na escola, na qual passei vários dias em 

companhia das crianças e da educadora, foi possível constatar que, dentro das 

possibilidades oferecidas por uma escola pública com seus parcos recursos, a professora 

procurava estimular as crianças a participarem das atividades artísticas e corporais, 

propiciando às crianças momentos significativos de aprendizagem.  

A partir das entrevistas realizadas com as crianças, ficou evidente, em suas 

falas, que a brincadeira e a arte estão presentes no dia a dia escolar, que o convívio com 

a professora é harmonioso e as relações estabelecidas estão vinculadas a uma prática 

pedagógica que favorece o respeito, a amorosidade, o cuidado e o diálogo, que segundo 

Zitkoski (2010), que analisa Paulo Freire, 

 

é a força que impulsiona o pensar crítico-problematizador em relação 

à condição humana no mundo. Através do diálogo podemos dizer o 

mundo segundo nosso modo de ver. Além disso, implica uma práxis 

social, que é o compromisso entre a palavra dita e nossa ação 

humanizadora (p. 117).     

 

Nesse sentido, a prática pedagógica que privilegia o diálogo, como é o caso da 

ação da professora Maysa, permite estabelecer relações promovendo a afinidade 

criança/criança, professora/criança priorizando a interação, algo que é próprio do ser 

humano.  

Nas observações do cotidiano escolar da sala pesquisada, foi fácil perceber a 

dimensão das relações estabelecidas entre as crianças e a professora, o compromisso 

que a profissional regente de turma tem com o seu trabalho docente, valorizando a Arte 

e a corporeidade. Sua prática contempla a formação integral da criança que é dotada de 

emoção, cognição, motricidade e um ser de direitos. Vale enfatizar o respeito aos 

limites, à condição de ser criança na educação infantil e a maneira como a prática 

pedagógica era conduzida.  

Como foi mencionado no capítulo 3, em reunião na escola, onde estive 

presente, a preocupação dos pais era em saber se as crianças seriam alfabetizadas na 

educação infantil, já que, em seguida, elas seguiriam para o primeiro ano do ensino 

fundamental. Essa indagação foi prontamente respondida pela professora, enfatizando, 

com segurança, que a criança não deve e não precisa ser alfabetizada nessa fase da vida 
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escolar, porém, a escola necessita oferecer meios para que a criança se aproprie da 

leitura e da escrita de maneira prazerosa, sem ―massacre‖, sem exigências indevidas. A 

professora enfatiza ainda que alguns serão alfabetizados e outros não, para tudo há seu 

tempo, ou seja, cada um dentro das suas possibilidades. E dentro de seu interesse 

natural, como apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica:  

 
Também a linguagem escrita é objeto de interesse pelas crianças. 

Vivendo em um mundo onde a língua escrita está cada vez mais 

presente, as crianças começam a se interessar pela escrita muito antes 

que os professores a apresentem formalmente. Contudo, há que se 

apontar que essa temática não está sendo muitas vezes adequadamente 

compreendida e trabalhada na Educação Infantil. O que se pode dizer 

é que o trabalho com a língua escrita com crianças pequenas não pode 

decididamente ser uma prática mecânica desprovida de sentido e 

centrada na decodificação do escrito (BRASIL, 2013, p. 94). 

 

A prática da professora pesquisada está consonância com o que propõem as 

Diretrizes, pois eram oferecidas às crianças histórias contadas ou lidas, livros de história 

que as próprias crianças pudessem contar, narrativas, poesias, parlendas e vários outros 

tipos de textos os quais favoreciam o desenvolvimento da atividade de leitura e escrita 

com sentido para elas, sem que fosse uma cobrança, mas um prazer conhecer algumas 

letras e poder entrar em contato com a leitura e desenvolver a escrita. A apropriação da 

língua escrita pela criança, como enfatiza o documento,   

 

se faz no reconhecimento, compreensão e fruição da linguagem que se 

usa para escrever, mediada pela professora e pelo professor, fazendo-

se presente em atividades prazerosas de contato com diferentes 

gêneros escritos, como a leitura diária de livros pelo professor, a 

possibilidade da criança desde cedo manusear livros e revistas e 

produzir narrativas e ―textos‖, mesmo sem saber ler e escrever (p. 94). 

   

Foi possível observar, ao longo dos dias em que foi realizado o trabalho de 

campo, que a maior preocupação da educadora estava no bem estar das crianças 

enfatizando o cuidado, a brincadeira, a possibilidade de atividades que envolvessem a 

Arte e a corporeidade. Nesse sentindo, é possível enfatizar que o trabalho da educadora 

é desenvolvido em um ambiente pedagógico que propicia a aprendizagem de maneira 

prazerosa, a partir da concepção de integralidade do sujeito criança, evidenciando suas 

potencialidades. Conforme enfatiza Assmann (2001), 

 

O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e 

inventividade. Não inibir, mas propiciar, aquela dose de alucinação 
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consensual entusiástica requerida para que o processo de aprender 

aconteça como mixagem de todos os sentidos. Reviravolta dos 

sentidos-significados e potenciamento de todos os sentidos com os 

quais sensoriamos corporalmente o mundo. Porque a aprendizagem é, 

antes de mais nada, um processo corporal. Todo conhecimento tem 

uma inscrição corporal. Que ela venha acompanhada de sensação de 

prazer não é, de modo algum, um aspecto secundário (p. 29).    

 

 É apropriado retornar ao título deste trabalho: ―Um olhar sobre a educação 

infantil: e a Arte onde está? E o corpo como está?‖. Como apontado no segundo 

capítulo, pesquisas mostram que, apesar de sua importância para o desenvolvimento 

infantil, o trabalho com a Arte e a corporeidade estão ausentes, ou quase, na segunda 

etapa da educação infantil, especialmente devido a uma preocupação que os pais das 

crianças desta pesquisa também demonstram: que elas sejam alfabetizadas. Mas a 

intenção aqui é trazer um outro olhar. O meu olhar de pesquisadora foi direcionado para 

uma sala de aula de educação infantil, onde se desenvolve uma prática significativa e 

que atesta que é possível valorizar a arte e a corporeidade. O ―olhar‖ se volta para a 

prática da professora Maysa, em que fica evidente que a Arte está presente, pois 

possibilita às crianças o contato com a literatura, com o desenho, com o jogo teatral, a 

dramatização, o contar histórias, a música, a dança, e todos esses movimentos são 

manifestados no e pelo corpo. Corpo este que está envolvido nos aspectos lúdicos que 

as atividades artísticas podem proporcionar, de maneira que a Arte e a corporeidade 

estão imbricadas, pois, como foi discutido neste trabalho, a Arte aguça os sentidos, 

promove as sensações sentidas no e pelo corpo.  

 Estão presentes, também, na prática cotidiana da professora, a afetividade, 

aspecto fundamental da corporeidade, e o cuidado, estabelecidos na relação com as 

crianças, de maneira a favorecer a sua aprendizagem. Dessa maneira cabe a indagação: 

o que podemos dizer de uma prática pedagógica que valoriza a afetividade? Com 

certeza uma prática que marcará positivamente a vida dessas crianças, e isso foi 

demonstrado em todos os dias vividos na escola e, evidenciado no último dia de aula, 

quando a professora, muitas das crianças e mães choravam na despedida, reforçando a 

ideia de que um laço de afetividade foi constituído ao longo do ano letivo. A professora 

não cativou somente as crianças, mas também as famílias, que lhe presentearam e 

agradeceram o excelente trabalho realizado com seus filhos e filhas.  

 Com foi descrito e salientado ao longo das observações diárias e no registro 

deste trabalho, a prática da professora Maysa pode ser considerada com sendo um 

trabalho que merece ser divulgado, pois sua prática está pautada na responsabilidade de 
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ser professora na educação infantil; na afetividade que demonstra ter para com as 

crianças no seu cotidiano, de maneira que a confiança, a liberdade e autonomia aflorasse  

nos pequenos. Vale enfatizar a sua preocupação em trabalhar com a Arte e a 

corporeidade reiterando a importância destas para o desenvolvimento integral da 

criança.  

 A pesquisa reitera a necessidade e a importância de o professor compreender o 

seu papel na educação infantil, considerando as possibilidades para o trabalho com a 

criança pequena integrando a Arte em sua multiplicidade expressiva e a corporeidade, 

fazendo valer o espaço que devem ocupar em sala de aula. Considerando, ainda, que a 

criança está presente em sala na sua inteireza, na sua singularidade e pluralidade, que o 

ser humano criança possui emoções, sensações, é um ser social que produz cultura, 

interage, se movimenta, cria e desenvolve suas potencialidades mediante a interação 

com seus pares. De acordo com Cosaro (2009, p. 31), ―as crianças são circunscritas 

pelas sociedades e culturas das quais são membros.‖ E complementa dizendo que 

―apreendem criativamente informações do mundo adulto para produzir suas culturas 

próprias e singulares‖. O autor define cultura de pares como sendo um ―conjunto estável 

de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e 

compartilham na interação com seus pares‖, sendo assim, a escola assume essa condição 

de ―pares‖, pois a criança pequena passa um bom tempo de sua vida na escola, de 

maneira a apreender a cultura do outro e estabelecer conexões que permitam à mesma 

trocar experiências na medida em que se relaciona.  

 Abramovich citando Augusto Rodrigues destaca que:  

 

Toda criança tem necessidade de se expressar livremente. Fazê-

la participar da alegria criadora, através de um clima de 

compreensão e de confiança, é a melhor recompensa que lhe 

pode dar o educador. A arte, através de seus símbolos, dá curso 

ao ajustamento emocional, facilita o exercício da disciplina 

interior, cria condições propícias à aprendizagem formal da 

escola, porque é fator de integração e de desenvolvimento 

harmonioso da personalidade. Por tudo isso, a criança precisa 

participar da alegria de criar (1985, p. 78). 

  

 Sendo assim, o espaço de sala de aula pode favorecer o desenvolvimento social 

da criança, sua vivacidade, sua capacidade de criar, de interagir, e o professor, como 

mediador nesse processo, tem a oportunidade e a responsabilidade de fazer do seu 

espaço de sala de aula um lugar que propicie o ir além do ato de educar, e educar 
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humanizando, colocando o ser em sua inteireza em primeiro lugar, levando em conta a 

sua corporeidade no processo de desenvolvimento da aprendizagem. 

  A pesquisa aponta, ainda, que é possível, mesmo com as limitações comuns a 

tantas escolas, se fazer um trabalho que atenda às necessidades fundamentais da criança 

da Educação Infantil. 
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ANEXO 1 
   

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Prezado(a) diretor(a), 

 

 

 

Como orientadora da dissertação de Mestrado da aluna Rosilene Maria da Silva 

Gaio do Programa de Pós-graduação da UFSJ, venho, através deste documento, solicitar 

sua autorização para que a mestranda possa observar as aulas da professora Maysa das 

Mercês Ribeiro Bosco Silva regente do Infantil II desta escola, durante os meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, em dias a serem combinados, 

quando serão realizadas observações na sala de aula e entrevista com a professora e com 

as crianças. 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos com a orientanda responsável pela 

pesquisa no telefone (32) 3379-2431. 

 

Agradecemos sua colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

________________________________ 

 

                                                                    Profª Drª Lucia Helena Pena Pereira  

 

 

São João del-Rei,  19 de setembro  de 2013 
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ANEXO 2 

 

     
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROCESSOS 

SOCIOEDUCATIVOS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

 

 
AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________,responsável pela 

criança_______________________________________________, AUTORIZO que 

fotos e entrevista do meu filho (a) sejam feitas e utilizadas pela pesquisadora Rosilene 

Maria da Silva Gaio e/ou por sua orientadora Professora Drª. Lucia Helena Pena 

Pereira do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São 

João del-Rei, para fins de pesquisa científica e divulgação de trabalhados acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

São João del-Rei,_______, de _________________de 2013. 

 

 

________________________ 

Assinatura do responsável 
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ANEXO 3 

 

Questões para entrevista com a professora 

 

1. Qual a sua formação? 

2. Há quantos anos atua na Educação Infantil? 

3. Que conhecimento sobre Arte você adquiriu na sua formação? 

4. Na sua concepção, qual o significado da Arte? 

5. Como você vê o trabalho com a Arte na Educação Infantil?  

6. Qual o tratamento que é dado à Arte no seu cotidiano em sala de aula? 

7. Qual a sua concepção de Ludicidade?  

8. Como você definiria o trabalho com o Lúdico na Educação Infantil? 

9. Na sua concepção haveria ligação entre o trabalho com a Arte e a Ludicidade? 

Qual? Como? 

10. O que você entende por corporeidade? 

11. Que significado você atribui ao movimento corporal na aprendizagem das 

crianças do 2º período da Educação Infantil? 

12. As questões referentes  à corporeidade e ao movimento estiveram presentes na 

sua formação? Como? 

     13.Você pensa no movimento quando planeja sua prática pedagógica? De que 

forma? 

     14. Você sente alguma dificuldade para desenvolver atividades que considera 

significativas? Quais? Por quê? 

15. Você considera a afetividade importante para a aprendizagem/desenvolvimento 

das crianças desta etapa da Educação Infantil? Por quê? E nas suas relações com seus 

alunos? 

 

Entrevistada: Maysa das Mercês Ribeiro Bosco Silva 

Entrevistadora: Rosilene Maria da Silva Gaio  
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ANEXO 4 

Questões para entrevista com as crianças 

 

1. O que você mais gosta de fazer aqui na escola? 

2. E quando você está no pátio, o que você mais gosta de fazer? 

3. Você gosta de música? 

4. Aqui na escola você canta? 

5. Você gosta de pintar? 

6. Você gosta de dançar? 

7. Você gosta da sua professora? 

8. O que você mais gosta nela? 

9. O que você gosta de contar pra ela? 

10. Como ela é com você? 

11. Como ela é com os seus colegas? 


