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 RESUMO 

 

Pesquisa-intervenção de natureza qualitativa tem por objeto os saberes e fazeres de um grupo de 

professoras de Educação Infantil em relação à Arte Visual. Como objetivo geral busca identificar 

os conhecimentos e as práticas dessas professoras em suas propostas em Arte com crianças 

pequenas. Como objetivos específicos visa analisar possibilidades de construção de 

conhecimento em Arte Visual na formação permanente e em serviço das professoras e 

compreender como o conhecimento construído nesse espaço se desdobra nas práticas com 

crianças de 4 e 5 anos. A pesquisa realizada com 7 professoras e a Assistente Pedagógica (AP) 

efetivou-se em uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF), da 

rede de Santo André, denominada por nós: EMEIEF Caleidoscópio. Teve como procedimento 

metodológico a coleta de dados mediante: ficha de caracterização; questionários; Encontros 

Formativos, audiogravados e transcritos; registros fotográficos das produções das professoras e 

das crianças e leitura e análise do Projeto Político Pedagógico e planejamentos. A Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (2016) foi utilizada para análise dos dados. O referencial teórico 

foi organizado da seguinte forma: para o resgate histórico do Ensino da Arte no Brasil e seus 

fundamentos nos sustentamos em Ana Mae Barbosa (2002, 2008, 2012) e outros estudiosos da 

História da Educação. Em relação à Arte na interface com a cultura da infância contamos com 

Ana Lúcia Goulart de Faria (2002, 2013, 2015) e a legislação brasileira; Vigotski (1998, 1999, 

2001) traz contribuições para a compreensão do desenvolvimento infantil e a Arte; Paulo Freire 

(1982, 1987, 1992, 1996, 1997, 2001, 2005) e Tardif (2002, 2006) nos remetem a importantes 

reflexões sobre a consciência da profissão professor, visando ressaltar fundamentos essenciais da 

docência, formação e seus desafios. Como resultados, constatamos que as práticas e discursos das 

professoras são reflexos de seus percursos pessoais e profissionais. A consciência da fragilidade 

em suas formações é sinalizada por elas, sobretudo quando requisitam formação permanente.  

 

Palavras-chave: Arte visual, Educação Infantil, Formação permanente de professores, Práticas 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

A qualitative nature conducted research focused on the knowledge and practices related to Visual 

Art of a group of Early Childhood Education teachers. As general purpose attempts to identify 

the knowledge and practices of those teachers proposal for small children in Art. As specific 

purposes, to analyze possibilities in Visual Art knowledge construction in permanent and in-

service teachers training and to understand how the knowledge built in this space unfolds in the 

practices with children from 4 -5 years of age. Carried out with 7 teachers and the Pedagogical 

Assistant (AP) the research took place in a Municipal Early Childhood Education and Elementary 

School (EMEIEF), in Santo André, named by us: EMEIEF Kaleidoscope.  A data collection, as 

methodological procedure, from characterization forms; questionnaires; formative meetings; 

recorded and transcribed meetings; photographic records of teachers and children production; 

reading and analysis of the Pedagogical Political Project and plannings. The Content Analysis 

proposed by Bardin (2016) was used to analyze the data. The theoretical reference was organized 

as follows: for the historical rescue of the Teaching of Art in Brazil and its foundations we hold 

ourselves in Ana Mae Barbosa (2002, 2008, 2012) and other scholars of the History of Education. 

In relation to Art in the interface with the culture of childhood we count on Ana Lúcia Goulart de 

Faria (2002, 2013, 2015) and the Brazilian legislation; Vygotsky (1998, 1999, 2001) brings 

contributions to the understanding of children's development and Art; Paulo Freire (1982, 1987, 

1992, 1996, 1997, 2001, 2005) and Tardif (2002, 2006) refer us to important reflections on the 

conscience of the teacher profession, viewing to highlight essential basis of teaching, training and 

its challenges. As a result we find that the practices and discourses of teachers are reflections of 

their personal and professional paths. The consciousness of the fragility in their formations is 

signaled by them, especially when they demand permanent formation. 

 

Keywords: Visual Art, Early Childhood Education, Permanent Teachers Training, Educational 

Practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La investigación-intervención de naturaleza cualitativa tiene por objeto los saberes y hacer de un 

grupo de profesoras de Educación Infantil en relación al Arte Visual. Como objetivo general 

busca identificar los conocimientos y las prácticas de esas profesoras en sus propuestas en Arte 

con niños pequeños. Como objetivos específicos busca analizar posibilidades de construcción de 

conocimiento en Arte Visual en la formación permanente y en servicio de las profesoras y 

comprender cómo el conocimiento construido en ese espacio se desdobla en las prácticas con 

niños de 4 y 5 años. La investigación realizada con 7 profesoras y la Asistente Pedagógica (AP) 

se efectúa en una Escuela Municipal de Educación Infantil y Enseñanza Fundamental (EMEIEF), 

de la red de Santo André, denominada por nosotros: EMEIEF Caleidoscopio. Se tuvo como 

procedimiento metodológico la recolección de datos mediante: ficha de caracterización; 

cuestionarios; Encuentros Formativos, audiograbados y transcritos; registros fotográficos de las 

producciones de las profesoras y de los niños y lectura y análisis del Proyecto Político 

Pedagógico y planificaciones. El análisis de contenido propuesto por Bardin (2016) se utilizó 

para el análisis de los datos. El referencial teórico, fue organizado de la siguiente forma: para el 

rescate histórico de la Enseñanza del Arte en Brasil y sus fundamentos nos sostenemos en Ana 

Mae Barbosa (2002, 2008, 2012) y otros estudiosos de la historia de la historia Educación. En 

relación al Arte en la interfaz con la cultura de la infancia contamos con Ana Lúcia Goulart de 

Faria (2002, 2013, 2015) y la legislación brasileña; Vigotski (1998, 1999, 2001) aporta 

contribuciones para la comprensión del desarrollo infantil y el Arte; Paulo Freire (1982, 1987, 

1992, 1996, 1997, 2001, 2005) y Tardif (2002, 2006) nos remiten a importantes reflexiones sobre 

la conciencia de la profesión docente, con el objetivo de resaltar fundamentos esenciales de la 

docencia, formación y sus desafíos. Como resultados constatamos que las prácticas y discursos de 

las profesoras son reflejos de sus itinerarios personales y profesionales. La conciencia de la 

fragilidad en sus formaciones es señalada por ellas, sobre todo cuando solicitan formación 

permanente. 

 

Palabras clave: Arte visual, Educación infantil, Formación continuada de profesores, Saberes y 

hacer docentes. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  Nada há de mais prestante em nós senão a infância. O mundo começa ali. 

Manoel de Barros 

 

Por acreditar na importância da infância e considerando que a criança irá conhecer o 

mundo por meio das experiências vividas nesse período, sou defensora de práticas que 

contribuam para uma infância com vivências prazerosas e desafiadoras. E concordando com o 

que disse Manoel de Barros (1916-2014), já que o mundo começa ali, na infância, acredito que 

cada criança mereça uma infância vivida com intensidade, com muitas experiências positivas.   

Para me apresentar, não poderia iniciar de forma diferente, e assim, escolhi contar um 

pouco de como tudo começou. Ao me lembrar da minha infância, não posso me queixar, pois tive 

muitas vivências significativas positivas. Não sei precisar a idade que tinha quando consigo 

recuperar as primeiras lembranças da infância. Existem alguns marcos que nos ajudam a inferir a 

idade em determinado momento ou lugar: uma viagem, um período escolar, pessoas que 

passaram em nossas vidas em determinados momentos, alfabetização, quando aprendi a andar de 

bicicleta, a casa em que  morava, entre outros.  

No entanto, o mais importante não é saber a idade de cada momento, mas como foi, o que 

me encantou, o que senti, o que aprendi, o que imaginei, como me expressei, enfim todos os 

sentimentos que vivi naquela época foram fundamentais para a construção da minha identidade. 

Morava com meus pais, minha avó, meus dois irmãos e minha irmã caçula. A casa em que 

morei até 12 anos de idade existe até hoje, com algumas modificações. Consigo me lembrar de 

como era espaçosa e especial, brincava em cada cantinho, dentro e fora, nos quartos ou no 

quintal.  

Na sala existiam algumas coleções de livros e dentre eles havia uma coleção nomeada O 

mundo da criança, e um volume, em especial, guardo comigo até hoje e me lembro nitidamente 

de que vivia folheando suas páginas, tentando criar significados ao vislumbrar as imagens. Eu 

"mergulhava" nas imagens de tal forma que podia me ver naquele ambiente, época ou lugar. 

Ficava horas olhando, folheando, imaginando como seria e o que faria. Percebia cores, formas, 

linhas e ficava perscrutando a situação: a roupa da personagem, o candelabro, a fofura dos 

animais e a água que corria no rio, molhando o pé da mocinha. As imagens me eram tão caras, 
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que as histórias continuavam em meus pensamentos e eu não cansava de olhar, indo muito além 

do que aquela imagem congelada oferecia a princípio. Antes de decodificar as letras, fazia a 

leitura de mundo, e tudo fazia muito sentido. Ao ver essas imagens um bem-estar aconchegante 

invadia meu imenso mundo de criança. 

As brincadeiras de rua: barra-manteiga, queimada, mãe da rua, pular corda, tocar 

campainha e sair correndo, subir em árvores, virar estrela, andar de bicicleta e patins. Jogos 

como: detetive, combate, war, banco imobiliário, stop e os jogos simbólicos: casinha, boneca e 

escritório, também faziam parte de minhas vivências, bem como o convívio com diversos pares. 

Posso dizer que sempre fui um tanto eclética, tendo facilidade em brincar de tudo um pouco: ora 

mais moleca, ora mais menina. 

Também pude vivenciar outras linguagens em minha infância: fiz yoga, ballet clássico e 

moderno, jazz e ginástica artística. Diria que meu pai era um sujeito tecnológico, gostava de nos 

fotografar e filmar, ele tinha uma fantástica máquina fotográfica e eu me perdia no tempo (e me 

perco até hoje) vendo nossas peraltices estampadas nas fotos e revendo fotos de familiares.   

As imagens, de modo geral, sempre me atraíram bastante, no entanto, com exceção da 

literatura, não me lembro de ter obras de Arte em casa e tampouco visitar museus e exposições 

quando criança. Minha mãe fez vários cursos de pintura, chegando a pintar alguns quadros. 

Porém, uma imagem marcante que me chamava muito a atenção era um quadro de um "preto 

velho" fumando um cigarro de palha. Ele foi pintado em um tecido de camurça preta e a brasa do 

cigarro é tão viva, que torna o próprio preto velho muito presente, e com seu olhar de "Monalisa" 

sempre me trouxe paz e serenidade. Já ocorreu que alguma criança tenha me confessado ter medo 

do tal quadro, na época não dei conta, dizendo ser bobagem, mas hoje acho graça ao lembrar. 

Desde mocinha, gostava de conviver com crianças menores, cuidar do bebê de uma prima, 

por exemplo. Na escola, quando estava na 7ª ou 8ª série, ficava muito animada quando as irmãs 

(estudei em colégio de freiras em São Caetano do Sul - Grande ABC) me convidavam para ficar 

com os alunos da Educação Infantil por algum motivo. Dizia querer ser pediatra, no entanto 

quase desmaiava ao ver sangue ou um machucado um pouco mais sério. 

Terminado o colégio, cursei Pedagogia. No embalo do surgimento de várias escolas 

particulares, acreditava que seria interessante montar minha própria escola. Incomodava-me não 

ter feito um colégio técnico, pois não conseguia encontrar uma ocupação remunerada. No 

segundo semestre do 1º ano de Pedagogia, fui trabalhar em uma escola particular chamada 
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Bambini. Sem experiência alguma, afinal não havia cursado o magistério, iniciei meu percurso 

profissional com muito compromisso, curiosidade e automotivação.  

Nesse meio tempo, já estava casada e estudando bastante sobre desenvolvimento infantil, 

em particular o dos bebês, precisava entender melhor, pois tinha um delicioso estímulo pela 

frente: ser mãe pela primeira vez. Ao concluir a Pedagogia, ingressei com muito entusiasmo na 

Prefeitura de Santo André através de concurso público, assumindo o cargo de monitora de creche. 

 Ser professor de Educação Infantil é um grande desafio. Nem sempre se dá a importância 

devida a essa etapa, que muitas vezes é vista com pré-conceito pela população, já que a sociedade 

não valoriza esse profissional devido aos resquícios de sua história. Podemos constatar, inclusive 

entre professores de outras modalidades, concepções equivocadas, por exemplo, dicotomia entre 

cuidar e educar, quem cuida de crianças pequenas (tia X professora), a escolarização precoce, 

educação reprodutivista X educação crítica, enfim, vários equívocos que foram agregados a essa 

etapa e que trazem diversos prejuízos a educadores e educandos. Diante desses equívocos e 

contradições que permeiam o imaginário dos professores de Educação Infantil, destaco que suas 

práticas revelam as respectivas concepções, tanto nas atividades diárias quanto nas denominadas 

artísticas. Ponderando sobre o que e como se ensina na Educação Infantil, quero abordar a Arte 

no currículo da referida etapa.   

De modo geral, na história, a Arte passou por diversas concepções, cujo acesso restrito 

favorecia apenas alguns, tornando-a inacessível aos menos favorecidos, o que refletiu e ainda 

hoje reflete: sua ausência ou distorções nas práticas e vivências escolares. Percebe-se ainda nas 

práticas docentes, a valorização do produto final, incentivo à repetição e à cópia, ou a 

perpetuação de atividades prontas, o que revela a descrença na capacidade do aluno, ocasionando 

um ensino sem significado e fadado ao esquecimento. A Arte é uma linguagem que tem papel 

fundamental desde a Educação Infantil, pois contribui na formação de um sujeito crítico, 

fornecendo-lhe experiências que o ajudam a refletir, desenvolver valores, expressar desejos e 

sentimentos e, também uma visão questionadora do mundo que o cerca, tornando o indivíduo 

protagonista de seu aprendizado. 

 Para quem teve uma infância repleta de vivências e experiências positivas, não consigo 

deixar de ficar preocupada com a infância de muitas crianças nos tempos atuais, que são tolhidas 

em suas vivências e que com seus tempos "roubados" não podem brincar nas ruas, pois a 

violência inviabiliza as brincadeiras inocentes. O espaço está cada vez mais restrito e as crianças 
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trancadas em pequenos espaços dividem, com a família humilde e numerosa, o pequeno espaço 

habitável. 

Diante desta perspectiva, o que resta a elas são as experiências proporcionadas na escola 

de Educação Infantil. E ao pensar nesse panorama, várias questões vão surgindo: Que 

importância estamos dando para esta etapa? Quais olhares e intenções nossos educadores 

carregam? Qual é o contato de nossas crianças com a Arte? Quais oportunidades e experiências 

são oferecidas a elas? 

 Essas questões foram surgindo ao longo de minha trajetória profissional, pois sempre 

trabalhei na área da educação. Tive uma parca experiência em escolas particulares durante os 

estudos. Minha maior experiência transcorreu na escola pública, e no início, como monitora de 

creche, fiz parte da evolução do trabalho nas creches da cidade de Santo André.  

 Ao longo do meu percurso profissional nesta rede, diante da curiosidade que me movia, 

pesquisadora interessada, com sede de conhecimento, querendo entender cada vez mais como as 

crianças aprendem, desafiada pelas coordenadoras em ousar, aproveitava tudo o que era oferecido 

em relação à formação permanente: palestras, oficinas, seminários, congressos, fóruns, 

workshops, cursos, entre outros. Envolvia-me em tudo o que era possível para saciar minha 

vontade de aprender. Ao ouvir alguém interessante, estabelecia relações com meus saberes e 

fazeres e, mentalmente ou anotando esquemas para meu planejamento, organizava ideias, ações, 

sempre realizando reflexões sobre minha prática.  

 Em uma das formações entrei em contato com a Ana Angélica Albano1, cuja vivência me 

motivou para o mundo da Arte. Com sua voz suave instigou-me a conhecer artistas e suas obras, 

explorar novas possibilidades e refletir a intencionalidade das minhas ações: O que faço? Para 

que faço? Qual é minha intenção?  

  Essas e outras inquietações estavam presentes em minha mente, bem como nas mentes de 

minhas parceiras e no trabalho das creches. Estudando e atuando com profissionalismo, nós 

monitoras, começamos a nos mobilizar em relação às incoerências entre nosso cargo e as 

atribuições exercidas. Já que tendo formação específica, recebendo o mesmo valor hora/aula de 

professor (apenas com jornada diferenciada, trabalhávamos 33 horas semanais), cumprindo a 

                                                 
1 Doutora em Psicologia Social e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). 
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função de professor, com todas suas responsabilidades: planejamento, registro, projetos, ações 

com as crianças, formação permanente, reuniões com pais, dentre outras, nos reunimos e nos 

organizamos para buscarmos o reconhecimento profissional que acreditávamos merecer. 

 Passados 10 anos de "luta", em 2002, nós, monitoras de creche, com a devida formação 

acadêmica, fomos incorporadas ao quadro do magistério com o cargo de professora de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, na rede de Santo André. Simultaneamente, passei no concurso 

para docente da mesma rede, acumulando assim, dois cargos de professora.  

  Em 2004, concluí a especialização em Educação Infantil na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP) e, em seguida, a especialização em Mediações Tecnológicas 

em Ambientes Educacionais na Fundação de Santo André (FSA). 

 Na FEUSP, tive grande oportunidade de vivenciar, estudar e discutir sobre todas as 

linguagens que compõem o currículo da Educação Infantil e refletir sobre cada uma delas, me 

encantando com novas possibilidades e qualificando cada vez mais meu trabalho. Na Fundação, a 

estratégia de apresentação da história da educação por meio de obras de Arte, muito me 

impressionou, e mais uma vez fui convidada a explorar e me aprofundar nesse encantado mundo 

da Arte. Nessa especialização havia grande incentivo e o prazer em frequentar teatros, museus, 

apresentações de orquestras foram se consolidando e ganhando território em meu imaginário e 

percurso. 

 O amálgama da história da Educação Infantil em Santo André, as práticas e formações 

constantes fortaleceram minha trajetória de um pouco mais de duas décadas de atuação na 

Educação Infantil (professora e assistente pedagógica2) de tal maneira que pude vislumbrar 

diversas possibilidades e fundamentos nesta etapa.  

 Em minha jornada, tanto de professora quanto de assistente pedagógica, percebo que a 

Arte vem ganhando espaço nas práticas das professoras que atuam em creche com as crianças de 

0 a 3 anos. Porém, na educação das crianças de 4 a 5 anos essa linguagem muitas vezes se 

restringe a práticas que não ampliam as possibilidades de conhecimentos que a Arte oferece.   

 Na função de assistente pedagógica, realizava reflexões com as professoras durante os 

encontros de formação permanente e em serviço, pois considero que o trabalho com a Arte se 

                                                 
2 Função gratificada semelhante a de coordenadora pedagógica, a qual acompanha e coordena junto com a equipe 

gestora (diretora e vice-diretora) o trabalho pedagógico de uma creche ou Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (EMEIEF). 
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constitui em um dos eixos básicos da Educação Infantil, portanto fundamental para o 

desenvolvimento físico, social, cognitivo, afetivo e cultural de nossas crianças.   

 Tive várias experiências interessantes incitando as professoras a ampliarem os 

conhecimentos das crianças por meio das histórias dos artistas e suas obras. Dentre elas, vale 

destacar a experiência com a pintora mexicana Frida Kahlo. Trabalhávamos em uma região, cuja 

clientela é bastante sofrida e desde pequenos têm que lidar com as vicissitudes da vida. Em uma 

Reunião Pedagógica Semanal (RPS), levei o livro infantil Frida, (WINTER, 2004) para contar às 

professoras, objetivando repertoriá-las e encantá-las com a história dessa pintora que, apesar de 

ter uma vida sofrida, conseguiu superar suas dificuldades com suas escolhas e estilo. Sua pintura 

permitia que expressasse suas tristezas e desafios. Conforme consta em seu livro, Frida não 

chorava, seus quadros choravam por ela. 

 Uma das professoras se interessou pela artista e iniciou um lindo trabalho com crianças de 

4 anos, e acompanhando seu planejamento, registros, trabalho em sala e conversando com ela, 

constatava minha crença de quanto a Arte nos faz bem. As crianças se identificaram com Frida, 

faziam comentários e ao promover estas experiências significativas, constituímos um espaço de 

ampliação das capacidades de comunicação, expressão e do acesso ao conhecimento de si, do 

outro e do mundo; potencializando a construção de conhecimentos e convivência. Com o trabalho 

desenvolvido, as crianças ficaram com a autoestima fortalecida, confiantes e sentindo-se capazes 

em ações que muitas vezes diziam não saber ou não conseguir. Ficaram admiradas diante da 

dificuldade e superação da pintora, podendo perceber o quão é importante ter esperanças e 

acreditar que existem possibilidades ou soluções para as diferentes situações. Outras experiências 

e vivências também foram oferecidas às demais professoras e crianças.  

 Considerando minha personalidade ativa e alguns anos de prática na Educação Infantil, fui 

em busca de novos desafios e comecei a me interessar pela alfabetização. Quando queremos 

mudar, precisamos redirecionar nossas ações literalmente e com essa determinação fui trabalhar 

em uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF).   

Muito animada, conhecendo pessoas novas e um trabalho com suas especificidades, fui 

identificando-me, encontrando potencialidades e fragilidades. Senti uma diferença significativa 

no trabalho da Educação Infantil entre os dois equipamentos (creche e EMEIEF), embora a rede 

seja a mesma. No município de Santo André, existe um atendimento concomitante da Educação 



21 

 

Infantil tanto na creche quanto na EMEIEF (aos poucos estamos adequando: creches de 0 a 3 

anos e EMEIEF de 4 e 5 anos). 

 Dentre todas as práticas, o trabalho com a Arte mostrou-se bastante fragilizado, 

suscitando novos questionamentos: O que as professoras sabem sobre o trabalho com Arte na 

infância? O que fazem? Por que fazem? Onde está a Arte na Educação Infantil? 

 Em meados de 2013, tivemos a presença do Prof. Dr. José Eustáquio Romão em uma 

palestra sobre avaliação em nossa rede, e, em sua fala esclareceu sobre os Programas de Mestrado 

na Universidade Nove de Julho (Uninove). Ainda que minha profissão me impulsionasse a 

pesquisar e estudar, a ideia de voltar a estudar de forma mais estruturada (institucional) sempre 

rondava meus pensamentos. A rotina intensa e o desconhecimento de algumas oportunidades 

foram adiando meu sonho.  

 Após algumas buscas e início em um curso de pós-graduação na Universidade Federal do 

ABC (UFABC), com intuito de acessar o mestrado, obtive com imensa alegria mais uma 

conquista em minha vida, ingressei em 2016 no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais da Universidade Nove de Julho (PROGEPE - Uninove), visando pesquisar os 

saberes e fazeres em Arte visual de professoras de crianças de 4 e 5 anos, em uma escola da rede 

municipal de Santo André. 

 Em setembro de 2016, ao realizarmos o módulo internacional, tivemos o privilégio de 

conhecer um pouquinho do Chile, um país pequeno em extensão, todavia rico em diversidade e 

cultura. Tivemos uma encantadora e valiosa imersão cultural em Isla Negra, onde está situada 

uma das casas de Pablo Neruda. Ademais pude conhecer as outras casas do famoso poeta chileno 

em Santiago e Valparaíso. Em nossos encontros e trocas de experiências, no X Encuentro 

Internacional Foro Paulo Freire, apresentei o trabalho que realizei com as assistentes pedagógicas 

do setor que coordenava nos anos de 2015 e 2016, intitulado: Encontros Formativos sobre o 

currículo da Educação Infantil em Santo André: Relato de experiência. O trabalho iniciava com 

vivências em Arte para posteriores estudos e reflexões a respeito da Educação Infantil. 

 Em 2017, com a mudança da gestão municipal, retornei muito motivada às minhas 

atividades em sala de aula, com uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental. E qual não foi 

minha surpresa ao me ver diante de um grande desafio: eu tão envolvida com a Arte Visual me 

deparo com um aluno cego. No entanto, esta é uma outra história que vai ficar para outra ocasião. 
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 Considerando as reflexões circundantes em minha trajetória pessoal e profissional, dentre 

as questões mais relevantes que povoavam minha mente e diante das práticas que fui encontrando 

nos equipamentos de Educação Infantil, foram organizadas as seguintes questões 

problematizadoras para a pesquisa:  

 O que sabem e como fazem as professoras em relação à Arte visual nas práticas que 

desenvolvem com as crianças de 4 a 5 anos? Quais são as possibilidades de construção de 

conhecimento em Arte visual na formação permanente e em serviço de professoras da Educação 

Infantil?  Como o conhecimento construído nesse espaço de formação se revela nos saberes e nos 

fazeres das professoras com crianças de 4 e 5 anos? Refletindo sobre estas questões delineei os 

caminhos da pesquisa.  

 E assim, o objeto da pesquisa é o saber e o fazer de professoras da Educação Infantil em 

relação à Arte visual. O objetivo geral é analisar as práticas docentes e seus saberes discursivos e 

os objetivos específicos são: a) Identificar quais são os saberes e fazeres de professoras de 

crianças de 4 e 5 anos em relação à Arte visual;  b) Verificar possibilidades de construção de 

conhecimento em Arte visual na formação permanente e em serviço com as professoras de 

Educação Infantil. O termo formação permanente expressa melhor o conteúdo de uma educação 

que se faz em processo. Considerando que esta é uma pesquisa-intervenção e a partir da 

observação simultânea no cumprimento desses objetivos, promoveu-se uma análise preliminar 

que apontou a necessidade de outro objetivo complementar. Assim, tal objetivo foi: c) Analisar 

como o conhecimento construído nesse espaço se desdobra nas práticas com crianças de 4 e 5 

anos.  

Visando atender aos objetivos propostos, esta pesquisa-intervenção de natureza qualitativa 

teve os seguintes procedimentos para a coleta de dados: Ficha de caracterização e questionários 

para as professoras e Assistente Pedagógica (AP); Encontros formativos, audiogravados e 

transcritos, com as professoras e a Assistente Pedagógica (AP); Registros fotográficos das 

produções das professoras e das crianças; Leitura e verificação do Projeto Político 

Pedagógico/planejamentos.  Para a análise desses dados foi utilizada a Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (2016). Visando melhor estruturação, o trabalho foi organizado em uma 

triangulação de 3 eixos temáticos: Educação Infantil e Arte Visual, Educação Infantil e Formação 

de professores, Educação Infantil e políticas públicas. 
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 Considerando o contexto escolar no qual a pesquisa foi realizada, partiu-se da seguinte 

hipótese: A criança aprende na interação com o outro e com o meio em que vive, necessitando, 

portanto, de experiências significativas nas diferentes linguagens para seu desenvolvimento 

integral. Sendo o professor um profissional pesquisador, com um perfil competente e polivalente 

não necessita ser um professor especialista em Arte para desenvolver um trabalho de qualidade 

na Educação Infantil.  

A escola selecionada para a pesquisa é uma escola pública: Escola Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF), que dentre as escolas que compunham o setor, do qual 

a pesquisadora foi Coordenadora de Serviço Educacional (CSE) nos anos de 2015 e 2016, era 

uma das escolas que possuía um maior número de salas de Educação Infantil. A escola é chamada 

por nós de EMEIEF Caleidoscópio e está situada no município de Santo André, pertencente à 

região do grande ABC, próximo à cidade de São Paulo. Nesta escola, a equipe gestora tem a 

prática de (re)elaborar e discutir anualmente seu Projeto Político Pedagógico, com o 

envolvimento dos diferentes segmentos: comunidade, famílias, educandos, professores e 

funcionários.  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram 7 (sete) professoras de Educação Infantil, de 

ambos os períodos, e a Assistente Pedagógica (AP). As participantes assinaram um termo de livre 

consentimento esclarecido autorizando a divulgação das informações disponibilizadas por elas 

por meio das gravações, registros de imagens e escritos feitos pela pesquisadora. 

 

INTRODUÇÃO 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é direito de todos, porém nos 

deparamos com injustiças em relação à grande parte da população, dúvidas por parte dos 

professores e incoerências entre discurso e prática. A urgência de reflexões sobre a prática na 

Educação Infantil em escolas públicas, criando discussões mais profundas e relevantes, é um dos 

pilares deste trabalho.  

 Boa educação é a base para um país que pratica a cidadania, que respeita a diversidade de 

seu povo, que zela pelo cumprimento de leis, que repudia a corrupção, enfim que assegura um 

bom desenvolvimento para seu povo com atendimento à saúde, segurança e educação. Diante 
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desta perspectiva, a educação é fundamental para a transformação de uma nação. Vislumbrar uma 

população instruída, consciente de seus direitos e com efetivo exercício da cidadania requer 

mudanças desde a primeira etapa educacional, ou seja, mudanças na Educação Infantil. 

Considerando que essa etapa é a base para a formação de um sujeito histórico de direitos, 

precisamos investir nesse nível de ensino.  

 A partir do ano de 2016, o ensino se torna obrigatório entre os 4 e 17 anos, com isso tanto 

pais quanto os governos municipais e estaduais precisam garantir a inclusão dessas crianças na 

escola pública. A alteração foi feita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

– Lei nº 9394/96) por meio da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial 

da União. Essa regulamentação oficializa a mudança feita na Constituição por meio da Emenda 

Constitucional n° 59 em 2009. 

 Esses dados são relevantes tendo em vista que a essência da formação humana é 

construída na infância. No entanto, não basta estar nas creches e escolas de Educação Infantil, é 

preciso uma Pedagogia adequada a um público que possui características próprias, ou seja, a 

infância tem sua especificidade. 

 Na Educação Infantil, as práticas não podem ser descontextualizadas, há necessidade de 

respeitar os traços culturais que trazem os educandos. Considerar a cultura de convivência dos 

primeiros círculos sociais da infância é uma boa estratégia para a aprendizagem significativa. Os 

saberes da infância devem ser respeitados, investigados e incorporados ao processo de ensino e 

aprendizagem da Educação Infantil. Nesta etapa, a ludicidade deve estar intrínseca, portanto, o 

brincar é a mola propulsora e será determinante para uma aprendizagem prazerosa e desafiadora.  

 Brincar, falar, cantar, criar, imaginar, dançar, dramatizar, desenhar, pintar, apreciar, 

modelar, expressar, comunicar, exercitar a autonomia e a cidadania, descobrir novas 

possibilidades, vivenciar experiências inusitadas e ousadas consolidando a cultura da infância, 

fazem parte de boas práticas de educação de qualidade, de uma educação transformadora, que 

busca seus direitos em uma sociedade diversa e muitas vezes cruel com a população menos 

favorecida. Sendo assim, [...] “oferecer-lhes os serviços e os produtos culturais a que, até então, 

não tiveram acesso é princípio de democratização e de justiça distributiva” (ROMÃO, 1998, 

p.10). 

 Diante da relevância da Educação Infantil para a consolidação de uma educação de 

qualidade que garanta os direitos de todos, ou seja, educar de tal forma que os educandos sejam 
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sujeitos de seus próprios destinos, abordaremos a Arte que se constitui um dos eixos básicos na 

Educação Infantil, dada sua importância para a formação do sujeito. A Arte é um dos elementos 

importantes para a criança se comunicar, se expressar, ou seja, ampliar suas possibilidades de 

inserção e de participação nas diversas práticas sociais, bem como compreender o mundo que a 

cerca.  

Sabe-se que a criança na Educação Infantil requer uma didática que a torne sujeito de suas 

ações. Sendo assim, o desenvolvimento do trabalho em Arte deve ser estimulado desde a 

infância. Partindo desta compreensão, é possível analisar nossa práxis e refletir sobre quais 

mudanças e escolhas são essenciais para a consolidação da infância em sua plenitude, ou seja, 

meninos e meninas como sujeitos históricos, de direitos e produtores de cultura.  

Diante desse contexto da Infância, esta dissertação percorreu caminhos de estudo, empiria 

e reflexões que estão marcados ao longo dos capítulos. No cerne desta pesquisa, a esperança na 

intenção de inspirar outros profissionais. Motivada pelo educador Freire (1996) e pelo sábio 

poeta Ariano Suassuna (1927-2014), busco a alegria e a esperança, no sentido de manter acesa a 

esperança de um sonho, e com isso a mobilização para que esse sonho se realize. Que possamos 

fazer boas escolhas em nossos caminhares para alcançarmos nosso sonho, tornando-o realidade. 

Para Suassuna3 "O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista 

esperançoso". 

Algumas reflexões ou sábias palavras de educadores, poetas ou pensadores como 

Aristóteles (384-322 a.C.), Fernando Pessoa (1888-1935), Cecília Meireles (1901-1964), Cora 

Coralina (1889-1985), Loris Malaguzzi (1920-1994), Paulo Freire (1921-1997) e Manuel de 

Barros (1916-2014), ao dialogarem com os capítulos, fazem as respectivas introduções na forma 

de epígrafes.  

A dissertação está organizada em quatro capítulos. O primeiro capítulo lança um olhar ao 

passado resgatando a história do ensino da Arte no Brasil, analisando que tipo de ensino e 

aprendizagem estiveram presentes no passado, destacando resquícios que se cristalizaram ao 

longo do percurso pessoal e profissional do professor, sobretudo da professora de Educação 

                                                 
3 Ariano Suassuna (1927-2014)<Disponível em: http://jornalanoticia.com/portal/o-otimista-e-um-tolo-o-pessimista-

um-chato-bom-mesmo-e-ser-um-realista-esperancoso-assim-pensava-o-doutor-ariano-suassuna/>Acesso:03out/2017. 
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Infantil. A história do ensino da Arte também perpassa pela história da Arte na Educação Infantil 

e sua interface com a legislação e a infância. 

 O segundo capítulo segue abordando questões relativas à professora da Educação Infantil, 

sua identidade, a feminização, formação permanente e formação continuada, chegando a 

reflexões sobre o professor especialista na Educação Infantil, e por fim, como são organizadas as 

políticas públicas no município de Santo André, para o atendimento da Educação Infantil e os 

respectivos profissionais dessa etapa. 

 No terceiro capítulo discorre-se sobre as inquietações que levaram à pesquisa, a descrição 

do universo: a EMEIEF Caleidoscópio e a caracterização das participantes. A pesquisa é 

demarcada no quarto capítulo com os pormenores da empiria, análise e reflexões dos dados. 

Salientando as pistas encontradas, as facetas pouco exploradas com as crianças e as reflexões 

alcançadas.  

 O aporte teórico traz contribuições de Paulo Freire (1982, 1987, 1992, 1996, 1997, 2001) 

e Tardif (2002, 2006) que nos remetem a importantes reflexões sobre a consciência e 

responsabilidades da profissão professor, visando ressaltar fundamentos essenciais da docência e 

seus desafios. Em relação à Arte visual, a referência sobre sua relevância e interfaces vem dos 

estudos de Ana Mae Barbosa (2002, 2008, 2012) e Ana Lúcia Goulart de Faria (2002, 2013, 

2015) contribui com seu trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa no campo da cultura da 

infância, o qual tem tratado sobre os campos de experiência e as práticas de Educação Infantil nas 

cidades italianas, de Reggio Emilia. Estudos de Vigotski (1998, 1999, 2001) subsidiaram a leitura 

e compreensão sobre a aprendizagem da criança e seu desenvolvimento na perspectiva da 

psicologia histórico-cultural. 

   

 

Na trilha dos pesquisadores  

 

Os passos iniciais do Mestrado foram, além de participar das aulas e realizar as 

respectivas leituras e trabalhos, efetivar o levantamento de dissertações, teses e artigos 

relacionados ao tema da pesquisa.  
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Foram realizadas buscas por produções acadêmicas relacionadas a esta temática: Arte 

visual na Educação Infantil e a Formação de professores em Artes visuais, visando mapear o que 

se tem produzido sobre a área no campo da educação, a partir do ano de 2008 até 2016.  

Utilizou-se como suporte para a investigação os bancos de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); a Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e dissertações (BDTD), ligada ao Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) e o Scientific Electronic Library Online (SCIELO), nos quais 

buscou-se informações por meio das seguintes palavras-chave: Arte, Arte na Educação Infantil, 

Arte visual na Educação Infantil e Formação de professores em Artes visuais.  

 Nas primeiras buscas, houve a preocupação em colocar as palavras-chave restringindo o 

campo da busca em "Educação" e "assunto" nos bancos utilizados (CAPES, BDTD e SCIELO). 

Dessa forma, obteve-se os seguintes dados:  

 

Quadro 1 - Número de Pesquisas segundo a natureza 

Palavra-

chave 

CAPES BDTD SCIELO 

Dissertações Teses Dissertações Teses Artigos 

Arte 197 58 3.418 950 210.000 

Arte na 

Educação 

Infantil 

41 10 3 - 148 

Arte Visual 

na 

Educação 

Infantil 

12 - 1 - 33 

Formação 

de 

Professores 

em Artes 

Visuais 

12 1 - 1 15 

Fonte: CAPES, BDTD e SCIELO, 2016 
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 A busca nos mostrou que quanto mais palavras-chave foram acrescentadas, menos 

material encontrava-se e o número de trabalhos no campo da "Arte" caiu consideravelmente ao 

buscar-se pelas palavras-chave "Arte na Educação Infantil". Alguns trabalhos aparecem tanto no 

banco CAPES quanto no BDTD, o que indica, portanto, que a soma das duas pesquisas não 

corresponde à totalidade de trabalhos e, também, aparecem em mais de uma palavra-chave 

pesquisada.   

 Após a pesquisa da quantidade de trabalhos existentes, levantou-se os títulos mais 

interessantes à pesquisa e passou-se à elaboração de planilhas com os respectivos dados. Os 

trabalhos encontrados abaixo se aproximam do assunto pesquisado: Arte visual na Educação 

Infantil que foram consultados, visando à conferência de possíveis contribuições para a presente 

pesquisa. 

 

Quadro 2: Resultado da pesquisa sobre Arte Visual na Educação Infantil 

CAPES 

Tese 
O Essencial no ser e a poesia dos sentidos e dos significados: reflexões 

sobre arte e educação em contextos destinados à primeira infância  

Tese 
Produções artístico-culturais do município de Serra: diálogos com o 

ensino da arte na infância  

Dissertação 
Artes Visuais na Educação Infantil: entre o visível e o invisível no 

referencial curricular para Educação Infantil  

BDTD 

Tese 
1.1.1 O que se ensina e o que se aprende nas licenciaturas em artes 

visuais a distância? 

Dissertação 

 

1.1.2 Contribuições do programa institucional Arte na escola à 

formação continuada de professores da educação infantil 

SCIELO 

Artigo A Arte como um direito da criança: o papel do professore na 

construção de um mundo sensível  

Fonte: CAPES, BDTD e SCIELO, 2016 
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 Com relação às pesquisas sobre Formação de professores em Artes Visuais relacionados 

ao assunto, temos alguns materiais que foram consultados: 

 

Quadro 3: Resultado da pesquisa sobre Formação de Professores e o ensino de Artes Visuais 

CAPES 

Dissertação 
Professores e o ensino de artes visuais online: interações multiculturais 

– críticas 

Dissertação 
Museus virtuais e a formação de professores de artes visuais no 

contexto da Lei 10.639/2003  

Dissertação 

 

Sobre a formação continuada em artes visuais: experiências narrativas 

à partir da cultura visual  

BDTD 

Dissertação 

1.1.3 O ensino de arte na cibercultura: um estudo dos cursos de 

formação de professores em Artes Visuais na modalidade a 

distância no Brasil  

SCIELO 

Artigo 
Pensando a formação de professores em artes visuais: possibilidades de 

uma docência - artística  

Fonte: CAPES, BDTD e SCIELO, 2016 

 

 Devido à complexidade do tema "Arte", haja vista a quantidade de artigos e mesmo 

dissertações e teses produzidos, faz-se necessário delinear o foco para a pesquisa. 

 Retomando a pesquisa, não delimitando período, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia (IBCT), 

indicando a palavra “Arte” na busca, podemos encontrar 2611 registros, sendo que os assuntos 

perpassam por Arte, Art, artes, Arte contemporânea, Educação, CNPQ - Ciências humanas – 

Educação, Filosofia, Cultura, Arte e educação, entre outros.  

 Ao refinar a busca acrescentando ao título: "Arte na Educação", a quantidade de trabalhos 

é reduzida para 89. Quando incluímos ao título: "Arte na Educação Infantil", a quantidade de 
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trabalhos é reduzida consideravelmente para 10. Ao alterar a indicação da busca para: "Trabalho 

com arte na Educação Infantil", a busca aponta o trabalho: "As experiências estéticas da criança: 

um estudo a partir do habitus do professor e do trabalho com a arte na educação infantil", o qual 

já foi citado na busca anterior. 

 Continuando a busca, ao indicar o título: "Saberes e fazeres docentes na Educação 

Infantil" ou acrescentar ao título anterior: "Arte Visual", é informado que nenhum registro foi 

encontrado. 

 Para visualizarmos a quantidade de dissertações e teses pesquisadas, segue quadro abaixo: 

 
Quadro 4: Apenas teses e dissertações na BDTD4 

 

Título Total de Dissertações Total de Teses 

Arte 1988 623 

Arte na Educação 59 30 

Arte na Educação Infantil 8 2 

Saberes e fazeres docentes 

na Educação Infantil 

- - 

Arte Visual na Educação 

Infantil 

- - 

Fonte: BDTD, 2016 

  

 Dentre os 10 (dez) trabalhos encontrados, foram escolhidos 5 (cinco) que poderiam 

contribuir com a pesquisa e dessa forma, foi realizada a leitura da tese: "O professor na educação 

infantil: concepções e desenvolvimento profissional no ensino da  arte" (ANDRADE, 2012), bem 

como a leitura das quatro dissertações: "Artes na educação infantil: crítica das orientações e 

diretrizes curriculares" (FERRI, 2008), "Ensino da arte na educação infantil e possíveis conflitos 

entre teoria e prática" (CANTERAS, 2009),  "Artes na educação infantil: um estudo das práticas 

pedagógicas do professor de escola pública" (CARVALHO, 2010) e "As experiências estéticas 

da criança: um estudo a partir do habitus do professor e do trabalho com a arte na educação 

infantil" (SANTOS, 2015). 

 A tese: "O professor na educação infantil: concepções e desenvolvimento profissional no 

ensino da arte" (ANDRADE, 2012) é fruto de um estudo realizado em uma cidade do interior de 

São Paulo. O trabalho aborda a importância da Arte na Educação Infantil e como se dá o contato 

                                                 
4 Fonte: Disponível em <http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Arte&type= Title&limit= 20&sort = relevance > 

Acesso em 12.01.2017. 

 



31 

 

e o trabalho com a arte no percurso e formação docente, partindo da prática e do discurso do 

professor de Educação Infantil. 

 Andrade (2012) no papel de arte-educadora, gestora e pesquisadora elucida as amplas 

dimensões da Arte em interface com a cultura, apontando seu poder de transformar e traz outros 

conceitos arraigados que não se desprendem do produto final que deve ser bem feito, muitas 

vezes materializado como um presente. Portanto, os desafios em relação à arte são grandes e 

dessa forma, precisam ser levados à discussão na escola para a construção e efetivação do Projeto 

Político Pedagógico, bem como do currículo escolar, sensibilizando os professores para que 

proporcionem visibilidade das diferentes manifestações artísticas e culturais, e o respeito à 

diversidade. 

 Em relação às concepções sobre a Arte na Educação Infantil e a postura dos profissionais, 

a autora denuncia as contradições entre o discurso e a atuação dos professores em sala de aula. 

De acordo com as pesquisas realizadas por Andrade (2012), verificam-se lacunas existentes na 

formação docente, acusando a ausência de profissionais especialistas ou tempo insuficiente 

destinado à formação artística, o que compromete a atuação do professor em relação ao 

desenvolvimento da expressão e criação das crianças. Os dados levantados revelam problemas e 

dificuldades encontrados pelos educadores de Arte da escola pública e que barreiras entre 

educador e educando precisam ser resolvidas. No entanto, a grande maioria dos educadores 

confirma a importância da Arte para o desenvolvimento das crianças. 

 Diante dessa perspectiva, Andrade (2012) aponta que políticas necessitam ser repensadas 

sobre o verdadeiro sentido da Arte. A autora chama a atenção para a sensibilização das diferentes 

instâncias formadoras do universo educacional docente, pois além de ouvi-las é importante 

valorizar a Arte nessa formação, rompendo com modelos prontos e repetitivos, resgatando as 

histórias dos alunos-professores, resistindo ao que nos deixa menos sensível. O trabalho em 

relação à Arte precisa estar claro para os professores (o que fazer e como fazer), portanto a 

formação inicial precisa ser qualificada e a formação urge ser contínua com conhecimentos 

construídos coletivamente, buscando interface com outras áreas de conhecimento e/ou 

linguagens, permeada por base teórica sólida e vivências corporais significativas que sensibilizam 

também o olhar atento ao outro.  

É fundamental registrar que segundo a autora (ANDRADE, 2012), ao buscar apoio em 

Guimarães Rosa, a Vida e a Arte nos pedem coragem para viver e transformar. E a busca da 
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identidade, segundo Nóvoa, não acontece aleatoriamente, é preciso ser conquistada, com lutas e 

conflitos. A autora finaliza almejando que o professor tenha um encontro proveitoso com a Arte e 

que isto seja refletido em sua prática com as crianças. 

 A dissertação "Artes na Educação Infantil: crítica das orientações e diretrizes curriculares" 

(FERRI, 2008) traz uma análise dos documentos oficiais: Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. O estudo evidencia que esses documentos têm 

orientações para práticas no ensino da arte, nessa etapa, que apoiam a adaptação dos sujeitos à 

sociedade em vez de emancipá-los, materializando assim as demandas da sociedade atual, 

utilizando a arte apenas em caráter instrumental. 

 Ao refletir sobre essa análise documental, a autora pondera que se os professores ainda 

baseiam-se nesses documentos para seu planejamento, torna-se quase improvável que os mesmos 

conseguirão distanciar-se de práticas reprodutoras que comprometem a expressão e a criatividade 

das crianças. 

 A dissertação "Ensino da arte na educação infantil e possíveis conflitos entre teoria e 

prática" (CANTERAS, 2009) baseia-se na coleta de dados da prática de duas professoras que 

seguem um material apostilado de suas escolas e a teoria do Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil - RCNEI - volume III: Conhecimento de mundo - linguagem Arte Visual, 

para uma análise da existência da Arte na Educação Infantil e quais são os conflitos entre teoria e 

prática. Essa dissertação perpassa pela história do ensino da Arte e o foco da pesquisa recai sobre 

os desenhos das crianças. 

  Canteras (2009) chega à conclusão de que há Arte na Educação Infantil, posto que as 

professoras seguem um material apostilado pautado no RCNEI, mesmo que ela não acredite que 

essas práticas são as melhores escolhas. Sua dissertação traz algumas práticas interessantes de 

Arte para a Educação Infantil, quando, por exemplo, fala da leitura de imagem.    

 Embora as professoras pesquisadas tivessem um planejamento pronto a seguir, Canteras 

(2009) salienta que trabalham de forma diversa: enquanto uma segue tudo fielmente sem 

questionar, não consegue relacionar a teoria com sua prática; a outra, conhece o documento e a 

teoria de diversos estudiosos, relaciona sua prática e faz reflexões constantes, consegue lidar de 

forma flexível com o material predeterminado, tendo-o como apoio, e assim realiza um trabalho 

mais fluído e mais próximo das necessidades de seus alunos. Com isso, Canteras (2009) faz 
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reflexões sobre a necessidade da teoria e prática caminharem juntas para a melhoria do ensino-

aprendizagem.  

 Percebe-se nessa dissertação a crítica em relação a não especialização do professor em 

Arte, devido à indicação nos documentos oficiais em ser um profissional polivalente e também a 

crítica pela não exigência (em alguns locais) de formação superior aos professores de Educação 

Infantil. Canteras (2009) propõe diálogos e proximidade entre escola e universidade, para 

discussões e reflexões, entrelaçando a teoria e a prática, visando à qualidade do ensino e 

aprendizagem. Além de sugerir um blog para trocas de ideias entre professores e um canal com a 

participação de teóricos e grandes estudiosos da Educação. 

 Carvalho (2010), em sua dissertação: “Artes na educação infantil: um estudo das práticas 

pedagógicas do professor de escola pública”, tem como objetivo o estudo dos desdobramentos da 

formação dos professores e sua prática, a partir da teoria crítica. Os estudos se deram em duas 

escolas públicas, tendo como sujeitos três professoras. Foram analisadas as escolhas que as 

professoras fazem para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula relacionando-o com a 

utilização das artes (visuais, musical e corporal). A autora confirma que são utilizados, nas aulas, 

muitos materiais de arte como entretenimento. As crianças não têm permissão para experiências 

criadoras e de livre expressão, devido à dificuldade das professoras em entenderem a importância 

da arte na dimensão da criação, fazendo com que apenas se adaptem aos mecanismos de controle 

e reprodução das atividades. 

 A pesquisa destaca, entre outros, a precária formação inicial do professor como um 

elemento desfavorável para a atuação docente, uma vez que a legislação mostra a importância das 

artes como recurso e conteúdo (PCN), no entanto, após as professoras perceberem a fruição da 

arte como aprendizagem e contato com a cultura, a autora sinaliza, com isso, outras 

possibilidades com as artes que não são apontadas pela legislação. 

 A dissertação "As experiências estéticas da criança: um estudo a partir do habitus do 

professor e do trabalho com a arte na educação infantil" (SANTOS, 2015) aponta o quão a 

trajetória cultural do professor influencia nos momentos de intervenção com as crianças, pois 

quando ele participa de situações de arte, consegue relacionar seus conhecimentos anteriores com 

outros conhecimentos novos que vão sendo adquiridos e construídos. No entanto, se o professor 

foi privado dessa vivência ele irá apresentar um repertório "pobre" para as crianças, porque não 
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consegue perceber a importância da experiência para a produção da cultura, e continuará 

propondo atividades rápidas, superficiais e mecânicas. 

 Visto que as experiências escolares e de vida são fundamentais para que o professor possa 

propor também experiências importantes e significativas aos seus alunos, precisamos então 

garantir ao professor boas experiências, bom repertório em sua formação inicial e permanente. 

Santos (2015) trata da urgente discussão de políticas públicas em relação à necessidade de 

formação cultural do professor desde sua formação inicial, dando prosseguimento na formação 

permanente. Em razão disso, o professor poderá ser um sujeito responsável por práticas 

educativas emancipatórias e não reprodutivas.  

Quando as professoras são questionadas em relação a ter um professor específico de arte 

na escola, elas ratificam sua necessidade. Sentem falta, uma vez que não tiveram formação ou 

tiveram uma parca formação em Arte na graduação. Portanto, consideram importante um 

professor com formação específica para compor o coletivo de professores na Educação Infantil. 

Santos (2015) ressalta que a Arte como campo de conhecimento específico ou arte como campo 

de conhecimento pode ser trabalhada de forma interdisciplinar. No entanto, a autora revela a falta 

de preparo dos professores para realizar esse trabalho interdisciplinar.  

 Na pesquisa de Santos (2015), acreditava-se que com a chegada da tecnologia, juntamente 

com os pensamentos dos teóricos modernistas, surgiria uma nova sociedade com caráter 

emancipatório e libertário. Entretanto, isso não aconteceu, porque o que interessa nessa sociedade 

é o valor da troca, o capital. Os teóricos críticos estudados nesta pesquisa apontam que o processo 

de formação cultural está relacionado diretamente com a liberdade e a emancipação, o 

aprisionamento do sujeito irá depender proporcionalmente de quais experiências na formação 

cultural o sujeito teve. Diante de práticas empobrecidas, descontextualizadas e mecânicas, Santos 

(2015) nos desafia pensar possibilidades de trabalho com Arte para a Educação Infantil, desde 

que pautadas no respeito e valorização das experiências, ideias e lugares dos sujeitos, para que 

possam legitimar sua cultura e ampliar seus conhecimentos culturais. 
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CAPÍTULO 1. A ARTE NA EDUCAÇÃO 

 

 

O historiador e o poeta não se distinguem um do 

outro pelo facto de o primeiro escrever em prosa 

e o segundo em verso. Diferem entre si, porque 

um escreveu o que aconteceu e o outro o que 

poderia ter acontecido. 

 

 

                                                               Aristóteles 

 

 

 

 Aristóteles ((384-322 a.C.), em seus pensamentos, nos confirma que é por meio da 

história que nos é revelado o que aconteceu. No entanto, ele menciona o poder da poesia, ou seja, 

que a Arte permite ir além dos acontecimentos, ela instiga a transgressão e a transformação. De 

acordo com as teses e dissertações consultadas, a trajetória pessoal e a formação acadêmica e 

cultural de cada professor irão reverberar em seu desempenho com as crianças. Deste modo, é 

importante nos deslocarmos pela história do ensino da Arte no Brasil para entendermos por que 

resquícios do passado perduram até os dias atuais e quais influências tivemos ou quais nos foram 

impostas.  

Fundamentados em Romanelli (1978), entendemos que o sistema de ensino, campo de 

disputas ideológicas, sempre foi predeterminado pelos interesses da economia e da política em 

vigor. Uma vez que os recursos humanos devem ser preparados pela escola, conforme a demanda 

da sociedade no determinado período e contexto em que está inserida. Para facilitar a 

compreensão, tentaremos elucidar os acontecimentos de forma cronológica, segundo estudos de 

Barbosa e Coutinho (2011), Ferraz e Fusari (2009), Ávila A.(1969, 2014), Ávila C. (S/d), 

Romanelli (1978) e Severino, F. (2017). Entretanto, não podemos nos esquecer que fatos não 

acontecem consecutivamente, muitas vezes diferentes situações e concepções habitam os mesmos 

espaços e lugares.  
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Imagem 1: A Estação Central do Brasil,  Tarsila do Amaral, 1924 

 

                                                                            Fonte5 

 

 Para representarmos a transição de vários momentos da história, utilizamos a obra, A 

Estação Central do Brasil, de Tarsila do Amaral (1886-1973), que em uma composição 

harmônica agrega o atraso e o progresso, o campo e a cidade, empregando as cores brasileiras nos 

entremeios de um mesmo contexto: a Igreja Barroca, início da industrialização (com a ferrovia e 

a energia elétrica) e os elementos da natureza.  

 Todos os acontecimentos fazem parte da história e dessa maneira, precisamos aprofundar 

nosso olhar para compreender os significados nem sempre desvelados facilmente, para que 

possamos fazer nossas próximas escolhas no trabalho com a Arte, de forma consciente e crítica. 

A correlação histórica e a contextualização do processo educativo de arte nos fazem 

compreender as correntes sociais e os rumos pedagógicos que marcam o 

desenvolvimento dos conhecimentos artísticos na escola. Estes estudos objetivam 

redimensionar posicionamentos e novas orientações sobre o trabalho de arte na 

escolarização e na sociedade no mundo contemporâneo. (FERRAZ e FUSARI, 2009, 

p.37) 

 

 Portanto, é fundamental entender por quais caminhos o ensino da Arte perpassou, quais 

concepções balizaram as ações de cada época, e ao compreendermos o passado, repensarmos 

nossas práticas vividas no presente e conseguirmos nos libertar das amarras que nos condicionam 

                                                 
5Disponível em < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1617/estrada-de-ferro-central-do-brasil>Acesso em 13 out.2017. 
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e nos minimizam, aproximando-nos de práticas emancipatórias condizentes com a nossa 

complexa e diversa sociedade, assegurando os direitos de todos, sobretudo das crianças. 

 

1.1. História do ensino da Arte no Brasil 

 

 

 Com a colonização, a educação transmitida pelos jesuítas impunha a fé cristã por meio da 

catequese, negando e suprimindo a cultura indígena. Podemos perceber aqui a raiz da 

desvalorização de uma cultura em detrimento de outra. Notamos que a cultura indígena e, na 

sequência, a cultura africana tentam sobreviver ao massacre promovido cultura europeia. O 

ensino da Arte no Brasil foi circunscrito pela dominação cultural. Tivemos o Barroco como 

primeiro produto de origem erudita vindo da Europa. Embora o Barroco tenha muitos 

significados na história, interpretado por diferentes estudiosos, ele consolida-se e adquire tal 

forma que permanece impregnado muito mais do que um movimento ou uma época. Segundo 

Cristina Ávila (2017), o fenômeno cultural do Barroco imprime no Brasil, não apenas um estilo 

artístico, mas ele faz parte do processo civilizatório brasileiro.  

 

Em todo Brasil, no período colonial, quando havia grande trânsito social por meio de 

ordens religiosas regulares, irmandades e ordens terceiras, surge uma produção 

significativa de figuras da literatura litúrgica, em que os enfoques teológicos voltavam-

se para temas de ordem devocional, exequial e gratulatória, as quais se coadunavam com 

o espírito barroco da vida da época.  

Edifícios religiosos cobertos de informações iconográficas – pintura, talha e imaginária – 

e a partir de um púlpito integrado a um igual sentido ornamental contribuíam para a 

formação de uma dada mentalidade, na qual a representação artística era o referencial e o 

parâmetro da fé. (Ávila C., 2017) 

  

 No início, o termo Barroco apresenta o significado de algo disforme, algo exagerado. No 

entanto, aos poucos, ele alcança outros significados, tornando-se amplo e complexo. Ao 

compreender e agregar as contraposições pertencentes a nossa sociedade, configurando-se pelos 

contrastes: religioso e pagão, luxo e miséria, e em outras situações que permeiam o imaginário 

tanto da elite quanto da população, ganha identidade e espaço nos territórios da colônia. Ávila 

(apud Portes, 2016) também confirma a ideia da concepção de Barroco, como algo mais 

abrangente, quando nos aponta: 

Os primeiros estudiosos do barroco limitaram sua atenção à criação plástica, a um 

fenômeno formal que eles não distinguiam senão como categoria própria das artes 

visuais: da arquitetura, da pintura, da escultura. Essa posição evoluiria, no entanto, para 

uma visão global do mesmo fenômeno, que outros estudiosos passariam a identificar 
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também na literatura, no teatro, na música e mesmo em toda a vida social do período, 

tornando possível falar-se do caráter de uma idade barroca, de uma concepção barroca 

do mundo, de uma ideologia religiosa do barroco. (p.97) 

 

 O barroco surge em meio à espiritualidade da Idade Medieval e à sensualidade do 

Renascimento, dessa forma, marcado pela contradição e dualidade envolve os indivíduos que são 

submetidos por uma sociedade composta pela elite branca, latifundiária e religiosa. Affonso 

Ávila (2014), destaca o documento que traduz a festa barroca Triunfo Eucarístico, assim como os 

costumes de uma sociedade colonial, sob um contexto religioso português em ascensão, com a 

produção de ouro e descoberta de diamantes, sobretudo em Minas Gerais. Para o povo "bárbaro", 

a missão era libertá-lo por meio da fé e da catequese. A arte Barroca tinha como pontos principais 

o destaque ao contraste das luzes, o movimento e os santos. Artistas e artesãos brasileiros 

demarcaram diferenças entre o Barroco brasileiro e o europeu. Antônio Francisco Lisboa (1730-

1814), o Aleijadinho foi um grande exemplo de artista brasileiro a imprimir em suas obras 

características próprias. As oficinas orientadas por mestres eram a única forma de educação 

artística popular daquele momento. 

 Conforme nos apontam Ferraz e Fusari (2009), anterior ao século XIX, grupos religiosos, 

com maior destaque para os jesuítas, foram os responsáveis pela educação no Brasil. Imbuídos de 

uma perspectiva eurocêntrica, destinavam seus colégios de cunho religioso aos filhos da elite da 

colônia e para os nativos, a catequese e as "escolas-oficinas" que tinham a função de ensinar 

vários ofícios, como pintura, carpintaria, tecelagem, instrumentos musicais, dentre outros. Essa 

formação destinava-se aos artesãos e às pessoas que iriam trabalhar nas fábricas. 

 Após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal e com a chegada da Corte ao 

Brasil, em 1808, há uma alteração no cenário político, econômico, cultural e consequentemente, 

educacional do país. Essas mudanças veem ratificar o que nos alerta Romanelli (1978), sobre as 

influências do cenário político, social, econômico e cultural em relação ao sistema educacional do 

nosso país. A partir de seus estudos, esta autora chega a algumas constatações que terão forte 

interferência não apenas na questão educacional, mas também em outros campos que 

constituíram o nosso processo cultural: 

 

A primeira delas é a de que a forma como evolui a economia interfere na evolução da  

organização do ensino, já que o sistema econômico pode ou não criar uma demanda de 

recursos humanos que devem ser preparados pela escola. [...] A terceira constatação tem 

implicações com o sistema político. A forma como se organiza o poder também se 
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relaciona diretamente com a organização do ensino, em princípio porque o legislador é 

sempre o representante dos interesses políticos da camada ou facção responsável por sua 

eleição e nomeação e atua, naquela organização, segundo esses interesses ou segundo os 

valores da camada que ele representa. (p.14) 

 

 A chegada da Corte Imperial promove mudanças nas questões culturais do Brasil, 

portanto, o ensino formalizado da Arte ocorre em 1816, com a vinda da Missão Francesa, 

impregnado de cultura elitista, cujo modelo neoclássico (estilo de vanguarda da época) já está 

extenuado e ultrapassado na Europa. Podemos perceber com as informações de Barbosa e 

Coutinho (2011), que desde a inauguração da primeira escola de Arte no Brasil os privilégios 

permanecem nas mãos da elite. A escola imperial, criada por decreto de D. João VI, em 1816, 

inicia e marca a dualidade entre a educação popular e a elitista, com vitória engendrada pela elite. 

Abaixo, vemos nas palavras do poeta Affonso Ávila (1969), Frases-Feitas, como seu estilo de 

composição concisa e crítica, flagra uma sociedade repressora pela religião e pela política, 

convivendo com dualidades: ostentação e miséria, rigores da moralidade e práticas ilícitas, entre 

outros. Nesse contexto de contrastes e opressões, o povo é sempre lesado. Uma realidade de 

outrora, tão atual: 

façamos a revolução 

antes que o povo a faça 

antes que o povo à praça 

antes que o povo a massa 

antes que o povo na raça 

antes que o povo: A FARSA 

 

o senso grave da ordem 

o censo grávido da ordem 

o incenso e o gáudio da ordem 

a infensa greve da ordem 

a imensa grade DA ORDEM 

 

terra do lume e do pão 

terra do lucro e do não 

terra do luxo e do não 

terra do urso e do não 

terra da usura e DO NÃO 

 

mais da lei que dos homens 

mais da grei que os come 

mais do dê que do tome 

mais do rei que do nome 

mais da rês que DA FOME 

 

num peito de ferro 

é um coração de ouro 

é o quorum a ação do ouro 

é o coro a ação do ouro 

é a cor a ópio-ação do ouro 

é a gorda nação DO OURO 

 

(...) 

libertas quae sera tamen 

liberto é o ser que come 

livre terra ao sertanejo 

livro aberto será a trama 

LIBERTO QUE SERÁ O HOMEM 

 

 Por meio da Arte, Ávila e Debret, distantes em tempo cronológico, no entanto de alguma 

forma próximos em suas representações, registram as belezas e as dores do povo brasileiro, cada 

qual com sua particularidade e linguagem. Por volta de 1817, Jean-Baptiste Debret (1768-1848) 
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foi convidado a acompanhar a Missão Francesa para retratar as paisagens e o contexto histórico-

social do nosso país, bem como dedicar-se ao magistério artístico. Debret, por meio de sua 

narrativa imagética, enaltecia as belezas regionais e também expunha o sofrimento e os castigos 

aos quais os escravos eram submetidos. 

 

Imagem 2 - Comboio de café seguindo para a cidade                                   Imagem 3 - Sapatarias 

                                Debret, 1827                                                                          Debret, 1835       

 

 

  

 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Imagem 4 -  Família abastada em caminho para a missa 

                                                                               Debret, 1837 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
                                                      

            

                                                                                Fonte6 

 

                                                 
6 Obras de Debret disponíveis em: < https://projetofazerhistoria.wordpress.com/2014/02/09/44/> e < http://www.brasilcult.pro. br/ 

saloes/Estampas_Eucalol/familia.htm>. Acesso em 13 out.2017. 
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 Esta última obra de Debret é o retrato da família patriarcal, ancorado na dita proteção e 

submissão. Essas e outras obras representam assim, os privilégios da elite dentro da organização 

de estrutura de poder da sociedade. 

 O chefe da Missão Francesa, Le Breton (1760-1819), desejava trazer um modelo mais 

popular para o Brasil, o qual permitia um equilíbrio entre a educação burguesa e a popular, cujas 

metodologias atendiam tanto aos artesãos quanto artistas, agregando criatividade e técnica aos 

trabalhos. Destarte, seus esforços não foram suficientes para impedir que o ideal elitista 

prevalecesse, o qual impedia o acesso à produção artística de pessoas pertencentes às camadas 

menos favorecidas. 

 Nessa e em outras escolas que foram se constituindo tinham seus objetivos e 

metodologias impregnados pelo modelo europeu: cópia de paisagens em estampas, cópia de 

retratos de pessoas importantes, cópia de santos, ou seja, a ênfase nas referências europeias 

abrilhantava a referida cultura em detrimento das peculiaridades nacionais.  

Um dado curioso, encontrado nos estudos de Barbosa e Coutinho (2011), é que nos 

padrões aristocráticos, a Arte fazia parte da educação de meninos da nobreza, no entanto, países 

do Novo Mundo que adotaram o modelo burguês não consideravam a Arte importante na 

educação dos meninos. Aulas de Arte eram destinadas às meninas nas escolas da elite. O Brasil 

foi uma das exceções, pois adotou o modelo aristocrático, herança do período colonial. 

 Houve pouca objeção ao ideário dessas escolas até 1870. A partir desse momento, em 

contexto republicano, abolicionistas se preocupam com a educação do povo e dos escravos 

depois de libertos, tendo como foco a alfabetização e a educação para o trabalho.  

 Alguns liberais, contrários à organização imperial, lutaram em defesa de que o objetivo 

principal da Arte na escola fosse a educação popular para o trabalho, fazendo com que o desenho 

industrial se tornasse compulsório nas escolas. Assim, ao término do século XIX, foi criado pelos 

liberais Rui Barbosa (1849-1923) e Abílio César Pereira Borges (1824-1891), um modelo com 

referência estadunidense: ensino de arte com aplicação para a indústria, ou seja, ensino 

preparatório para o design, agregando técnica e criação, o qual ensinava desenho visando 

produzir mão de obra para as indústrias.   

 Foi a primeira vez que o ensino de técnicas industriais de desenho se fez presente nas 

escolas. O objetivo dos liberais era que a partir do conhecimento da técnica do desenho fosse 
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possível alcançar a criação individual, ou seja, adquirir conhecimentos para libertar-se da 

ignorância e a partir daí solucionar problemas, inventando, criando novas possibilidades.   

 Já os positivistas, ligados ao evolucionismo, acreditavam que a imaginação deveria ser 

trabalhada na escola a partir da cópia de ornamentos, pois desta forma representava-se a criação e 

evolução dos povos. Para eles, a aprendizagem seguia uma ordem linear, do simples para o 

complexo: iniciando o desenho pelas linhas retas, passando pelas curvas, para só depois alcançar 

as figuras. Nas escolas normais, havia a disciplina de desenho pedagógico para a ilustração das 

aulas.  

A disciplina Desenho, apresentada sob a forma de Desenho Geométrico, Desenho do 

Natural e Desenho Pedagógico, era considerada mais por seu aspecto funcional do que 

uma experiência em arte; ou seja, todas as orientações e conhecimentos visavam uma 

aplicação imediata e a qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1997, p.22) 

 

 

 A reforma do ensino em 1901, conhecida por Código Epitácio Pessoa, tinha suas 

diretrizes fundamentadas nos pressupostos de Walter Smith (1836-1886), autor de Art education 

(1873), incorporava as ideias positivistas de August Comte (1798-1857), o qual se preocupava 

com aspectos regulamentares, inclusive o acesso das mulheres ao ensino secundário e ao 

superior. Esta lei abarca as ideias de Rui Barbosa, orientando o ensino do desenho sem mudanças 

no conteúdo até 1958. Esse sólido modelo imperou até boa parte do século XX, demarcando 

fortes vestígios em livros didáticos de educação artística e nas concepções educacionais ainda nas 

décadas de 1970, 1980 e 1990 (BARBOSA e COUTINHO, 2011).   

 Foi no princípio do século XX que o conceito de Arte, advindo do Modernismo, como 

forma de expressão alcança a Educação. Com a Semana de Arte Moderna, em 1922, os modelos 

de educação técnica, permeados pelo desenho geométrico e técnico, voltados para o trabalho 

passam a ser contestados. Outro conceito é dado à Arte na Educação, sobretudo um olhar 

diferenciado, valorizando a expressão infantil. A crise social e política contra a oligarquia, 

juntamente com o desejo de um regime mais democrático, desencadearam debates sobre o papel 

social da educação impulsionando a discussão da Arte na modernização educacional.   

 Cecília Meireles denuncia a preocupação da escola somente com a leitura, a escrita e o 

cálculo, menosprezando todas as outras interfaces que se relacionam com a vida, ou seja, ela 

critica o quão a escola é desagregada das questões sociais.  Assim ela destaca: "Estacionando 

num erro de longos anos, a mentalidade geral se habituou a considerá-la como um simples 
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departamento burocrático, em que as crianças chegam, a saber, estas três coisas capitais: ler, 

escrever e contar". (apud NEVES, LÔBO e MIGNOT, 2001, p.72) 

 A reforma educacional acontece na educação primária com o movimento da Escola Nova, 

que defendia direitos iguais para todos perante a lei e quebrava paradigmas do ensino de técnicas 

para o desenho, deslocando a Arte de lugar: agora como instrumento que proporciona a 

competência de criar, unindo a imaginação e a inteligência. 

 Conforme Barbosa e Coutinho (2011), os princípios teóricos de John Dewey (l859-1952) 

defendidos por Anísio Teixeira (1900-1971), ganham diferentes interpretações, muitas vezes 

deturpados, quando incluídos nas reformas educacionais da Nova Escola, ocorridas em vários 

estados brasileiros. Essas reformas tinham em seus propósitos modificar a área educacional e 

estavam convergindo para iniciar o que foi tratado no documento elaborado para o Manifesto dos 

Pioneiros em 1932. 

O educador estadunidense Dewey (1859-1952) oferece valiosa contribuição para a 

Educação, incentivando práticas inovadoras, novas maneiras de trabalhar Arte nas escolas. Ele 

apresenta conceitos de movimento, transformação e mudança que vinham ao encontro do 

momento vivido pelo Brasil durante as décadas de 1930 a 1950, quando o país passou por 

grandes transformações, como a modernização do governo de Kubitschek. Dewey, crítico dos 

extremismos da educação tradicional e "romântica", as quais não articulam o ensino aos 

interesses da criança, aspirava que os professores propusessem às crianças situações desafiadoras. 

[...] "compete a você conseguir que existam as condições que estimulem e desenvolvam, todos os 

dias, as faculdades ativas de seus alunos. Cada criança há de realizar seu próprio destino tal como 

se revela a você os tesouros das ciências, da arte e da indústria". (DEWEY apud WESTBROOK, 

2010, p.18). 

 Outra dimensão que encontramos nas práticas contemporâneas inspirada em Dewey para a 

Arte-educação é a da "Arte como experiência consumatória", ou seja, a utilização do desenho ou 

de outras formas de Arte (recorte, colagem, modelagem...) para finalizar um trabalho. A ideia se 

baseia no fato de que a Arte contribui na compreensão de conceitos por abarcar componentes 

afetivos que impulsionam a aprendizagem. 

Procedimentos advindos de estudos detalhados de teóricos como, por exemplo: Nereo 

Sampaio, Jeanne Milde (1900-1997), Artus Perrelet (1865-1932), Rudolf Arnheim (1904-2007), 

vão para o dia a dia das escolas, reduzidos a desenhos espontâneos (em nome da livre expressão), 
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apreciação naturalista do desenho, desenho pedagógico (quando se copia o modelo feito pelo 

professor). Reproduz-se "resumidamente" o procedimento dos estudiosos sem levar em conta 

suas ideias e fundamentos, o que leva a uma prática empobrecida ou passatempo esvaziado, isto 

é, uma atividade sem propósito ou significado, que moldava o desenho da criança. Essas práticas 

foram incorporadas de tal forma que, além de perdurarem aproximadamente por duas décadas, 

encontram-se cicatrizes nas escolas até os dias atuais. Essas interpretações equivocadas, pelo não 

conhecimento dos teóricos em sua legitimidade, acarretaram sérios problemas no ensino e na 

aprendizagem que perduram nas práticas atuais. Muito desses professores que atuam hoje em dia 

foram "cobaias" desses equívocos, dessas distorções, falta de aprofundamento teórico e 

discussões/reflexões sobre essas propostas. 

 Em 1932, o Manifesto dos pioneiros da Escola Nova sintetizou as contribuições de um 

movimento muito importante liderado por intelectuais liberais que, insatisfeitos com o sistema 

educacional conservador, buscavam implementar novas diretrizes para a Educação nacional,   

propondo a universalização da escola pública, a laicidade e a gratuidade do ensino. O documento, 

fruto do movimento de "renovação educacional", que apesar de apresentar algumas 

vulnerabilidades pertencentes a ideais românticos, reflete sobre as incoerências do período, 

segundo Romanelli (1978):  

Inicia-se estabelecendo a relação dialética que deve existir entre educação e 

desenvolvimento, colocando aquela, porém, numa situação de primazia no que respeita 

aos problemas educacionais. "Pois, como diz o documento, se a evolução orgânica do 

sistema cultural de um país depende de suas condições econômicas, é impossível 

desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo das forças 

culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa que são fatores 

fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade". Situa, portanto, a educação no 

processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que define dialeticamente a relação 

entre aquela e este. (p.145) 

 

 Nesse ínterim, em São Paulo, interessantes práticas extracurriculares de Arte para crianças 

merecem destaque, como por exemplo: a criação de ateliês e bibliotecas. Embora tenha seu maior 

reconhecimento como poetisa e cronista; Cecília Meireles (1901-1964), foi uma das signatárias 

do Manifesto dos Pioneiros, "[...] documento (que) representou um marco da renovação 

educacional no país e emprestou a ele seu prestígio, apontando a educação como um dos 

caminhos para a modernização nacional". (SEVERINO F, 2017, p. 196). Atuou como tradutora, 

crítica literária, educadora, folclorista, escritora de livros infantis e diretora da primeira biblioteca 

infantil do país. Interessada e preocupada com os problemas da educação e da infância, lutava 



45 

 

contra interesses políticos que distorciam as necessidades da infância e enaltecia e avizinhava-se 

daqueles que tinham um olhar especial para os pequenos. Segundo Severino, F. (2017): 

 
Cecília polemizava, aplaudia, denunciava e expunha os embates dos educadores de sua 

geração, empenhados na busca de uma nova sensibilidade à infância. Partindo do dia a 

dia escolar, ela visava a promoção de uma reforma da mentalidade no trato com as 

crianças lançando mão da contribuição de artistas, escritores, músicos e outros 

educadores que como ela almejavam um mundo com mais liberdade, fosse no universo 

adulto ou infantil. Colocava à disposição do projeto educacional seu projeto jornalístico, 

possibilitando maior intervenção no campo cultural. (p.195). 

 

 

 Cecília teve um trabalho expressivo nessas questões com suas publicações na coluna 

Professores e estudantes, do Jornal A manhã (1941-1943), com uma sucessão de estudos sobre o 

folclore infantil brasileiro atrelado à educação (VIEIRA, 2013). O incentivo ao desenho e a 

manifestações culturais desenrolaram-se nos Parques Infantis criados por Mário de Andrade 

(1893-1945) quando o poeta atuou como secretário da cultura (1935-1938) na cidade de São 

Paulo. As contribuições de Mário de Andrade na Arte-educação impactaram os estudos das 

produções das crianças de forma investigativa e fundamentados pela filosofia da Arte. Suas 

publicações em artigos contribuíram para valorizar a atividade artística da criança como 

linguagem complementar de expressão, sem outros fins.   

 De acordo com Barbosa e Coutinho (2011), as classes e Escolas de Arte criadas para as 

crianças, tendo como responsáveis Anita Malfatti (1889-1964) e Theodoro Braga (1872-1953) 

também foram importantes e significativas experiências pensadas para os interesses da criança 

até serem silenciadas pela ditadura militar, que se instaurou, em 1964, com o golpe de Estado. 

 O Estado Novo bloqueia os propósitos da Escola Nova, enrijecendo a Arte-educação com 

a cristalização de procedimentos autoritários já vivenciados anteriormente, elegendo para tal o 

desenho geométrico, o desenho pedagógico, a cópia. Dessa forma, interrompe o movimento de 

ricas reflexões sobre a Arte-educação e suas peculiaridades, conforme possibilitaram Mário de 

Andrade, Anita Malfatti, Cecília Meireles e outros intelectuais e educadores da época.   

 Na sequência, em meados de 1947 começam a surgir escolas e ateliês para crianças em 

várias partes do Brasil, visando resgatar a livre expressão da criança no trabalho com Arte. Esse 

movimento (Movimento de Escolinhas de Arte - MEA) foi ganhando vulto, apoiado e aprovado 

por educadores envolvidos com a redemocratização da educação, como por exemplo, Anísio 

Teixeira, formando professores e se espalhando pelo Brasil. Tinha como pressuposto convencer 
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as escolas formais a deixarem as crianças se expressarem livremente com materiais plásticos 

(tinta, lápis, giz, argila, etc.), utilizando-se, para isso, de argumentos psicológicos. 

 Entre 1947 e 1958, algumas ações oficiais foram indicadas e várias escolas secundárias 

são destacadas tendo a Arte no currículo experimental, utilizando o método naturalista de 

observação, o método de Arte como expressão de aula, atrelando a Arte a outras disciplinas e 

dessa forma, realizando várias experiências. Entretanto, o que predominou neste período foi a 

variedade e quantidade de técnicas que eram aplicadas aos alunos, conforme a evolução do 

registro da criança, importando ao final do ano o contato com a quantidade de série de técnicas 

aplicadas, de acordo com a evolução gráfica da criança.  

 Os livros de Viktor Lowenfeld (1903-1960) e o Herbert Read (1893-1968) foram muito 

divulgados nos cursos de Educação Artística e inspiraram os estudantes modernistas da época.  

Read foi mais citado do que estudado e Lowenfeld  foi considerado o Arte-Educador número um 

do século XX, segundo Barbosa e Coutinho (2011). Nas décadas de 60 e 70 foram publicados 

alguns livros sobre artes plásticas na escola, escritos por brasileiros, em compilações de técnicas 

desenvolvidas e apostiladas pelas Escolinhas de Arte no Brasil. Exemplos das técnicas mais 

utilizadas: desenho de giz molhado, giz de cera e varsol, giz de cera e anilina, mosaico, 

impressão, carimbo de vegetais (batata), bordado criador, colagem coletiva sobre papel preto, 

entre outras. 

 A Lei de Diretrizes e Bases de 1961, embora objetivasse distanciar-se da uniformização 

dos programas escolares e introduzir a Arte na escola comum de maneira mais abrangente, não 

obteve sucesso. Nossa sociedade regida pelo capitalismo, na qual o setor privado exige seu 

domínio na Educação, ou seja, vender serviços educacionais, bem como realizar suas ações 

gerindo recursos estatais, para isso contribui com a minimização da escola pública, depreciando-a 

ou reforçando seu descrédito. Essa polêmica entre privado e público foi muito debatida ao longo 

das etapas da elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 

4.024/1961. A Lei avança na ampliação das responsabilidades do Estado em relação à Educação, 

porém por não regulamentar devidamente essa responsabilidade abre lacunas, pelas quais o setor 

privado opera com soberania na Educação Brasileira. 

 Com o Estado Novo (1937-1945), nas escolas públicas primárias, as atividades artísticas,  

com predominância  do desenho, recorte e colagem, eram determinadas por datas comemorativas, 

festas religiosas ou cívicas. Já as escolas particulares de prestígio incorporaram aulas de Arte em 
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seu currículo. A ditadura no Brasil (1964-1985) causou impacto negativo para a Educação 

brasileira. Além da privatização do ensino, a desigualdade social se acentuou, bem como a 

distância na qualidade, entre as escolas públicas e particulares. As ordens políticas e econômicas 

ditavam uma formação mínima para o mercado de trabalho, portanto sem desenvolvimento amplo 

e diversificado.  

 Romanelli (1978) nos ajuda a compreender que devido aos interesses político-militar, a 

formação não dava conta de atender ao mercado de trabalho, voltando-se para uma formação 

tecnicista, dentro de um contexto repressor, permeado pela censura e controle social. As 

negociações do MEC e presidentes militares com a Agency for Internacional Development 

(AID), chamadas acordos MEC-USAID tiveram impactos na reorganização do sistema 

educacional brasileiro. Com a justificativa da crise educacional, os acordos foram firmados para 

resolver os problemas brasileiros criando dependência do know-how internacional.  

 Com isso, houve a reorganização do Ensino de 1º e 2º graus, integrando o antigo primário 

e o ginásio em ensino fundamental - 1º grau e, para conter o aumento de busca por vagas nas 

Universidades, a opção escolhida foi oferecer ensino profissionalizante no 2º grau, para que com 

o ingresso rápido no mercado de trabalho, diminuísse a procura pelo ensino superior. Essas 

escolhas vinham ao encontro dos empresários, os quais tinham muito interesse em formação de 

mão de obra barata que fosse suficiente para assegurar a manipulação de técnicas de produção e o 

aumento de produtividade. Esse novo regime, com essas novas regras não tiveram sucesso, 

contribuindo para o aumento na crise educacional. 

 Conforme estudos de Barbosa e Coutinho (2011), entre o término da década de 1960 e 

início da década de 1970 começam a emergir nas Escolas de Arte ideias que relacionavam Arte 

aos processos criativos: estudos sobre o desenho e pensamentos freirianos inspiradores. Assim, 

nessa conjuntura auspiciosa, a educação artística, aceita nas práticas educativas, passa a ser 

obrigatória no ensino institucional a partir de 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases 5692, ou 

seja, é incorporada ao currículo de 1º e 2º graus e na universidade, nos cursos de Educação 

Artística e licenciatura em artes plásticas, criados em 1973.  

 Esses cursos tinham a pretensão de capacitar professores para lecionarem música, teatro, 

artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico para turmas da 1ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental, agregando um caráter polivalente a esses referidos professores. Não bastasse a 

quantidade de conteúdos, para apressar a formação dos professores, cursos com duração de 2 
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anos foram criados. Com essa frágil formação dos profissionais agrava-se o fracasso nas 

instituições públicas de ensino médio, que sem investimentos adequados não preparavam para o 

vestibular (como as instituições particulares) e tampouco para o mercado de trabalho. Os 

professores sentindo-se despreparados com a precária formação e tantos conteúdos para 

trabalharem apoiavam-se nos livros didáticos, que nessa época tiveram um aumento significativo 

de vendas.  

 Diante dessas insatisfações e incoerências no cenário educacional, movimentos foram 

sendo organizados. Professores especialistas em Arte começam a se reunir para discussões e 

reflexões a respeito da necessidade de estudos e pesquisas sobre o ensino da Arte/educação. As 

discussões eram sempre sobre as mesmas questões. Aos poucos, atingia- se um número maior de 

profissionais nesses encontros. Contudo, fortes entraves ligados à política atravancavam o avanço 

das reflexões e dos debates: 

 
Um exemplo de sucesso quantitativo, em que se estendeu a um maior número de 

professores as perplexidades antes discutidas por um pequeno grupo, foi o 1º Encontro 

Latino Americano de Arte Educação que reuniu cerca de quatro mil professores no Rio 

de Janeiro (1977). Neste encontro, ficou demonstrada a ausência e a carência de 

pesquisas sobre o ensino da arte. As poucas pesquisas existentes eram: uma de caráter 

histórico, financiada pela Fundação Ford e FAPESP (Ana Mae Barbosa) e outra que se 

resumia a mero recolhimento de depoimentos (IDART – São Paulo). A FUNARTE e o 

INEP chegaram a colaborar com uma percentagem mínima de verba para registro, 

documentação ou descrição sistematizada de algumas experiências intuitivas em arte-

educação. 

Apesar do grande número de professores, este Encontro evitou a reflexão política, pois 

tinha como organizadora a mulher de um político extremamente comprometido com a 

ditadura. (BARBOSA e COUTINHO, 2011, p.29) 

 

 

 Em 1977, foi criado pelo MEC, o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte 

Educação - PRODIARTE, que visava a integração da escola com a cultura da comunidade, 

aproximando o artesão do aluno, e firmando alguns convênios e parcerias. Na sequência, o 

movimento pós-moderno potencializa a Arte/educação no final do século XX, como decorrência 

de pesquisas e conhecimentos que se aproximam das práticas artísticas.  No início dos anos 1980, 

com a consolidação da política dos Arte educadores, criam-se cursos de Pós-graduação em Artes 

na Universidade de São Paulo contando com especialização, mestrado e doutorado, sob 

orientação de Ana Mae Barbosa. 
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 Aos poucos, ex-alunas vão compondo a equipe e dando corpo ao quadro. Desde 1982, 

desenvolvendo pesquisas sobre os três pilares: fazer, ler imagens e contextualizar/estudar a 

história da Arte; Ana Mae Barbosa cria a proposta triangular, cujo caráter inovador propõe obras 

de Arte como referência para os alunos. Durante os anos de 1987 a 1993, esta proposta foi muito 

estudada no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria 

Municipal de Educação, sob os cuidados de Paulo Freire (1989-1991) e Mário Sérgio Cortella. 

Ambos atuaram na gestão de Luiza Erundina (1989-1992), primeira mulher eleita prefeita no 

município de São Paulo.  

 A proposta triangular de Ana Mae Barbosa (2012), nos dias atuais, ainda é referência do 

ensino de Arte no Brasil, tem como parâmetro os princípios freirianos, convergindo com o 

Educador em seus aspectos essenciais: a leitura de mundo (leitura de obras), a conscientização 

crítica (conhecimento do contexto histórico) e a ação para a transformação (produção).   

 Com a abordagem que é pautada em um tripé, que favorece a construção de conhecimento 

em Arte por meio da Leitura de obras de Arte (Apreciação artística), Contextualização histórica 

(conhecimento do contexto histórico) e o Fazer Artístico (produção de Arte), é possível 

estabelecer relações, comparações, entre outras articulações, visando ampliar a compreensão 

crítica de que mensagem uma imagem traz em seu cerne, não permitindo que sejamos 

manipulados e controlados pelas imagens de forma ingênua. Afinal, estamos circunscritos 

constantemente por diferentes narrativas imagéticas ou discursos pictóricos impostos pela 

indústria capitalista. Ter essa consciência é função da escola, ou seja, instrumentalizar os 

educandos para um mundo cheio de surpresas e armadilhas. 

 Conforme Barbosa e Coutinho (2011) apontaram, diversos cursos de Pós-graduação de 

relevância vão se constituindo em outras partes do Brasil, são eles que contribuem na 

qualificação efetiva dos profissionais de Arte. Constata-se aumento de produções de pesquisas. 

Até 1981 contamos com oitenta pesquisas produzidas para mestrados e doutorados, entre 1981 e 

1993 e nos últimos anos este número deve ter quintuplicado. Contudo, na graduação, para atender 

um grande número de interessados nos cursos de Artes, a quantidade de cursos existentes é 

insatisfatória. Outros cenários trazem influências positivas para a qualidade das reflexões das 

práticas em Arte, são eles: festivais (Ouro Preto, Campos do Jordão), congressos (História do 

Ensino da arte), simpósios (Ensino da Arte e sua História - MAC/USP, 1989). Vale citar a 
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atuação de associações regionais e estaduais concentradas na Federação de Arte Educadores do 

Brasil - a FAEB. 

 Em 1996, a LDB passa a considerar a Arte como disciplina obrigatória da Educação 

Básica. Em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais definem que a Arte é composta por 

quatro linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Os PCNs brasileiros, conduzidos por 

César Coll, educador espanhol (BARBOSA, 2008), não consideram a história nacional. Os PCNs 

chegam com a pretensão de solucionar as lacunas da nossa educação, trazendo novidades e 

prescrições. Podemos constatar no processo histórico do ensino da Arte, nas escolas brasileiras, 

as mudanças na nomenclatura utilizadas para denominar o "campo do saber entre Arte e ensino" 

(FERRAZ e FUSARI, 2009). Segundo as autoras: 

 

A área do conhecimento, que atualmente denomina-se Artes, iniciou-se com a proposta 

“Educação Através da Arte”, difundida no Brasil em 1948 a partir das ideias do filósofo 

inglês Hebert Read. Tal proposta era um movimento educativo e cultural dentro dos 

moldes do pensamento idealista e democrático. No currículo escolar, inicialmente foi 

utilizada a denominação “Educação Artística” pela Lei 5692/71, que propunha uma 

valorização da tecnicidade e profissionalismo, dentro de uma lei com concepções 

tecnicistas. Em oposição ao pensamento de um ensino voltado para a profissionalização, 

no final da década de 70 constituiu-se um movimento chamado “Arte-Educação”, 

fundamentado pelos ideais da “Escola Nova” e da Educação Através da Arte, 

caracterizado pelo posicionamento idealista ( p.19). 

 

 

 Estas terminologias estão impregnadas de concepções vinculadas à forma de educação e 

suas abordagens, de acordo com cada momento da história e seus respectivos interesses. 

Atualmente, a contemporaneidade é marcada por grande diversidade, múltiplas concepções que 

transitam pelas diferentes culturas, convidando-nos a adentrarmos e nos aventurarmos por esses 

desafios. 

 Segundo Barbosa e Coutinho (2011), podemos analisar que a história do ensino da Arte 

sempre foi influenciada por pressupostos estrangeiros que foram sendo "ruminados" e nem 

sempre deglutidos, de acordo com nossas especificidades. Até meados do século XX, a Arte é 

relacionada ao desenho industrial, à técnica. Somente a partir do modernismo que a Arte é 

considerada também como expressão, quando se fala da leitura de imagem, na produção como 

comunicação, estudo da história, entre outras possibilidades. Ratificamos com esse sobrevoo na 

história do ensino da Arte, que essa última concepção é de certa forma recente, conforme nos 

apontam Barbosa e Coutinho (2011). Considerando que contamos com propostas inovadoras de 
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Mário de Andrade e Cecília Meireles desde os anos 1930, e anos mais tarde com Ana Mae 

Barbosa (Proposta Triangular) e outros, percebemos e nos questionamos por que, nesses 35 anos 

a formação dos atuais professores não tiveram experiências inovadoras? Os atuais professores são 

frutos de quais experiências e percursos escolares? Esses 35 anos não foram suficientes para 

provocar mudanças para que os atuais professores se apropriassem delas?  

 Nós não somos o que somos sem as contribuições de cada experiência vivida, sem a 

interação com outro, sem as facilidades ou os desafios encontrados em nosso percurso, em nossa 

história. Por que muitas vezes deixamos o nosso passado nos paralisar? Ele nos conforma, nos 

acomoda? Existe sempre um vencedor, mesmo que esteja com uma nova roupagem, ele está lá, o 

vencedor. Será que o passado nos aprisiona de tal forma que não conseguimos seguir em frente? 

Essa relação entre passado e presente é discutida por Benjamin (1987) quando ele faz alusão à 

alegoria do anjo da história, na obra de Paul Klee, Angelus Novus: 

Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus 

olhos escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. Tal deve ser o aspecto do anjo 

da história. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de 

acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 

ruína e as joga aos seus pés. Ele gostaria de deter-se para despertar os mortos e reunir os 

vencidos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta 

força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o 

futuro, ao qual ele dá as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 

tempestade é o que chamamos progresso. (p.226) 

 

                   Imagem 5 - Angelus Novus, Klee, 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte7 

                                                 
7 KLEE, Paul. Angelus Novus. Museu de Israel. Jerusalem. Ano de criação 1920. Oil transfer and watercolor on paper 31.8 x 24.2 

cm. Public Domain. Disponível em: <http://www.imj.org.il/node/192356#>. Acesso em 02 jun 2017. 
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 Estaremos nós guiadas por esse anjo da história, um anjo tão barroco e tão atual? Afinal, 

embora encontramos nas escolas práticas interessantes, percebemos que não acontecem com 

regularidade. O que se vê de ousado ou inovador é merecedor de elogios ou digno de participação 

em concursos ou obtenção de prêmios. Na realidade, essas práticas deveriam ser recorrentes e 

desenvolvidas por todos os professores. Percebe-se que nesses 35 anos, o trabalho nas escolas 

ainda é muito marcado por resquícios do século XIX. Nota-se também como a história influencia 

a formação dos profissionais que hoje atuam nas escolas e que modelos controladores 

prevaleceram em detrimento dos modelos emancipatórios.  

 

 

1.2. A história, a Educação Infantil e a Arte 

 

 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. 

Arte não pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

 

Manoel de Barros 

 

 

Para superar algo ou modificá-lo há que se buscar outros caminhos, ao repetirmos nossas 

ações, os caminhos a percorrer serão os mesmos. Manoel de Barros (1996, p.75) nos instiga para 

essas novas possibilidades quando algo nos incomoda. Dialogando novamente com Benjamin 

(1987), retomando sua referência ao Anjo da História8 na obra de Paul Klee9 (1920), o Angelus 

Novus, não podemos deixar nosso passado nos aprisionar, há necessidade de lançarmos voo. A 

entrada da criança pequena nos instituições educativas ocorre por diversas razões. A Arte fazendo 

                                                 
8 Segundo Benjamin (1987), representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos 

escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. Tal deve ser o aspecto do anjo da história. 
9 KLEE, Paul. Angelus Novus. Museu de Israel. Jerusalem. Ano de criação 1920. Oil transfer and watercolor on paper 31.8 x 24.2 

cm. Public Domain. Disponível em: <http://www.imj.org.il/node/192356#>. Acesso em 02 jun 2017. 
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parte da essência humana fará parte da cultura da infância e assim potencializará os sentidos para 

outras vivências e novas descobertas. Essa experiência da criança na Escola é também um grande 

desafio para as famílias e educadores.  

A Educação Infantil como parte da primeira etapa da Educação básica é bastante recente, 

dado que o atendimento de crianças de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas, adentra para o 

sistema educacional da Educação Infantil somente a partir da Constituição de 1988 e também 

com "a tardia Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996" (KULMANN JUNIOR, 

2000, p.6), constituindo a Pedagogia da submissão para os menos favorecidos. 

 Como podemos constatar nos estudos de Barbosa e Coutinho (2011), Ferraz e Fusari 

(2009), Ávila A. (1969, 2014), Ávila C. (S/d), Romanelli (1978) e Severino, F. (2017), na história 

do ensino da Arte, a infância é pouco ou nada mencionada, e quase não se dá atenção ou não se 

tem propostas voltadas para a infância.  Segundo Ariès (1981), por volta do século XII a criança e 

a infância não tinham relevância alguma na sociedade. Em estudos realizados pelo historiador 

francês através da iconografia, constata-se que não havia representação da criança na Arte 

Medieval. As preocupações com a educação moral e pedagógica da criança só foram surgir na 

modernidade. Dessa forma, a criança passou por diferentes concepções: Adulto em miniatura até 

meados do século XV; tabula rasa, com as ideias do filósofo inglês John Locke (1632-1704), pois 

era desconsiderado todo seu conhecimento anterior e assim, comparada a um papel em branco 

que seria preenchido com os conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida. Somente a partir do 

final do século XIX, com a Constituição Federal (1988), de acordo com art. 227, bem como com 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/ Lei 8069/90) é que a criança alcança sua posição 

de sujeito de direitos.  Foi necessária muita luta para as conquistas obtidas no século XX.  

 Com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932, a proposta para a Educação 

brasileira inclui a idade pré-escolar.  Neste documento considerado inovador, a Educação Infantil 

que existia, foi muito criticada por nutrir um caráter elitista e assistencialista. Mário de Andrade 

atuou como diretor do Departamento de Cultura na cidade de São Paulo neste mesmo período e 

como signatário do Manifesto da Educação segue a mesma direção inovadora, criando os Parques 

Infantis em 1935. O Parque Infantil foi um projeto de política cultural particularmente voltado 

para a infância operária da época. Buscava cumprir as metas de contribuir para o exercício da 

cidadania e melhorias na qualidade de vida, numa educação pensada e fundamentada na cultura.  
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Atendiam crianças de 3 a 12 anos. Não tinham práticas escolarizantes. As práticas eram voltadas 

para a ludicidade e para atividades artísticas, em ambientes abertos e saudáveis. A intenção era 

contribuir para a construção de uma nação moderna, preocupada com a identidade nacional, 

objetivando a cultura por meio da arte, resgatando a produção cultural dos setores populares.  

 O lema de Mário de Andrade: "educar, assistir e recrear" é considerado por Faria (2002) 

como uma pedagogia que contemplava o direito da criança vivenciar a infância, ou seja, o direito 

de ser criança em todas as suas dimensões: intelectual, física, lúdica, cultural, artística, etc. Essa 

experiência de Mário de Andrade, voltada para o folclore e a Arte trouxe contribuições para a 

qualidade da Educação Infantil e seus fundamentos são valiosos para pensarmos e planejarmos 

propostas de programas educativos para as classes populares brasileiras na contemporaneidade. 

 Em 1975, ocorrem modificações nos Parques Infantis, já estavam recebendo crianças de 3 

a 7 anos e se transformaram nas atuais Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), em São 

Paulo. A proposta de educação diferente da anterior, além de não ser mais uma atividade 

extracurricular, tinha como objetivo principal a preparação das crianças para o 1º grau, possuía 

caráter compensatório para as crianças de famílias humildes. 

 Após a urbanização e industrialização, na década de 1970 surgem movimentos e 

organizações feministas e sindicais que tinham como mote de luta instituições para o atendimento 

de crianças em creches, a fim de que as mães trabalhadoras pudessem trabalhar deixando seus 

filhos em locais seguros. Até a Constituição de 1988, as crianças de 0 a 6 anos haviam sido 

excluídas da história da Educação no Brasil. 

 No entanto, essas lutas pelo direito à Educação só ocorreram com a Constituição (1988). 

O enfoque do direito da mãe trabalhadora desvia-se para o direito de todas as crianças, na faixa 

etária de 0 a 6 anos, às creches e pré-escolas. Anteriormente as creches estavam alocadas nas 

Secretarias da Promoção Social ou da Assistência Social. As pré-escolas encontravam-se nas 

Secretarias de Educação, porém cada vez mais voltadas para a alfabetização e formatadas no 

modelo escolar. 

 O advento da Escola Nova, cuja proposta pauta-se nos fundamentos científicos da 

Biologia e da Psicologia, opõe-se ao Ensino Tradicional, renovando a mentalidade e prática 

educativa dos profissionais da educação. Psicólogos e educadores, empenhados em investigar as 

fases de desenvolvimento da Arte da criança, estudaram suas manifestações artísticas, e em 

contestação aos modelos prontos, ensino de técnica e cópias de obras de arte, enalteceram os 
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processos criativos (livre expressão) e as experiências infantis, considerados inerentes aos 

sujeitos. Essa concepção quebra paradigmas inexoráveis da Educação Tradicional. 

 No entanto, essa fase tem sido criticada e provocou grandes lacunas em nossa educação, 

pois o que transcorreu nas práticas pedagógicas foi um entendimento equivocado da livre 

expressão levando ao espontaneísmo10, ou seja, práticas negligenciadas e sem intencionalidade do 

professor.  

 No século XX, com subsídios da psicologia, pesquisas visavam contribuir com o 

desenvolvimento da criança reconhecendo sua livre expressão como parte constituinte de seu 

processo criativo e da apreciação artística. No entanto, nota-se que houve pouca contribuição para 

esse desenvolvimento, uma vez que não ocorre na prática efetivamente a intervenção do 

professor nas atividades artísticas e sim prevalece um "laisse faire", um "deixar fazer", em 

detrimento do desenvolvimento significativo do potencial criador infantil. Buscamos em Ferraz e 

Fusari (2009) esclarecer e contrapor essa ideia: 

 

Ao produzir seu trabalho, o educando desenvolve então uma linguagem própria, mas 

para que ocorra de fato a constituição dessa linguagem, deve ocorrer outro evento, uma 

comunicação, ou seja, considerar ainda quem a vê. Isto significa a desmistificação de 

entender-se a produção de crianças e jovens como meramente espontâneas. Elas partem 

muitas vezes de atos espontâneos, mas o desenvolvimento e crescimento de uma 

linguagem pressupõem a reflexão sistemática, experimentações e orientações adequadas 

dos professores (p.28 e 29). 

 

 As orientações feitas pelos professores não são prescritivas. Na medida em que observam 

os trabalhos das meninas e meninos, provocam reflexões, estimulam a produção e sugerem 

possibilidades, estão potencializando a aprendizagem das crianças. Dessa forma, podemos 

planejar propostas para as crianças favorecendo a aprendizagem de ver, tocar, ouvir e sentir, 

estabelecendo relações e interfaces entre os objetos e o mundo; abarcando elementos da natureza, 

elementos culturais, obras de Arte, entre outros. 

 A partir da década de 1980, estudos sobre a aprendizagem das crianças e pesquisas 

focadas na Arte/educação reconduziram o ensino e a aprendizagem da Arte, inclusive a mudança 

da nomenclatura pautada em uma nova concepção, mais voltada para a influência cultural no 

desenvolvimento. Diante dessa perspectiva, começa a surgir a proposta de intervenção do 

                                                 
10 Segundo o dicionário Aulete Digital: "Maneira de pensar, doutrina ou opinião daqueles que acreditam nas ações praticadas de 

maneira espontânea, natural, sem a determinação de elaborações prévias". Disponível em: < http://www.aulete.com.br/ 

espontaneismo> Acesso em: 17.03.2017. 
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professor no ensino da Arte na Educação Infantil com Leitura de Obras e produções artísticas, 

visando o diálogo entre crianças, crianças e adultos, durante e após seus fazeres artísticos. 

 Foi após a Constituição de 1988, a partir da década de 1990 que nos documentos oficiais 

encontramos preceitos e recomendações importantes que por meio de uma política pública, 

considerada de boa qualidade, orientam as instituições de Educação Infantil. 

 Completando 27 anos de existência em 2017, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), aprovado em 1990, é uma importante referência na luta pelos direitos e proteção de 

crianças e adolescentes, dentre e fora da escola. Visto que esse documento corrobora para uma 

Educação digna e integral para nossas crianças, ratificando o direito para acessar as ciências, a 

tecnologia, as Artes, dentre outras dimensões. 

 Mesmo depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996) 

determinar compulsório o ensino de Arte na Educação Básica no Brasil, o desafio para a 

formação dos docentes tornou-se imenso, sobretudo para a Educação Infantil, haja vista que os 

educadores da infância não contam com especialista para que possam, em parceria, planejar 

práticas infantis significativas em Arte, e os cursos de Pedagogia não contemplam uma formação 

voltada para a educação integral do sujeito, quiçá para questões relacionadas às dimensões da 

essência humana. 

 No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998), as Artes 

Visuais revelam-se no volume 3, denominado Conhecimento de Mundo. Considerada uma das 

importantes linguagens, com presença compulsória no cotidiano da criança pequena, a Arte 

Visual caracteriza a expressão e comunicação humana, por meio do uso de diferentes materiais. 

 Desde a Constituição que observamos um intenso movimento de discussões revendo 

concepções e propostas para o trabalho coletivo de crianças, visando à aprendizagem e seu 

desenvolvimento. A resolução nº5 (17.12.2009) vem fixar as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Infantil - DCNEI - na qual objetiva-se garantir a integração das experiências, 

norteadas pelas brincadeiras e interações. 

 Embora haja controvérsias entre o direito e a obrigatoriedade da matrícula da criança de 4 

e 5 anos na Educação Infantil, conforme a legislação, é a partir do ano de 2016, que o ensino 

torna-se obrigatório entre os 4 e 17 anos, com isso tanto pais quanto os governos municipais e 

estaduais precisam garantir a inclusão dessas crianças na escola pública.  A alteração foi feita na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – Lei nº 9394/96) por meio da Lei nº 
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12.796, de 4 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União. Essa regulamentação 

oficializa a mudança feita na Constituição por meio da Emenda Constitucional n° 59 em 200911, 

responsabilizando o município pela Educação Infantil. Contudo, devido à Proposta de Emenda 

Constitucional12 (PEC 55/2016 ou PEC 241/2016 na Câmara), a qual congela os gastos sociais 

por 20 anos, não será possível atender a essa exigência. Essa alteração também faz parte da meta 

1 do Plano Nacional de Educação13 (PNE 2014-2024), apontada como universalização do ensino 

obrigatório até 2016, perfazendo as metas estruturantes que asseguram a Educação Básica de 

qualidade, assim como os princípios e objetivos propostos pelo ECA. 

 A Educação Infantil não fazia parte da primeira proposta de base da Educação, somente 

voltada para a Educação Fundamental e Ensino Médio. Devido à recente mudança, a Educação 

Infantil faz-se presente no atual cenário educacional. Somente em 2013, a LDB foi alterada, e 

com o artigo 26, a Educação Infantil é incorporada na Base Nacional Comum Curricular. A 

Educação Infantil tem sua presença na BNCC sob uma formatação diferenciada devido às 

especificidades de desenvolvimento e aprendizagem, voltadas às crianças da primeira infância.  

 Vale destacar que a BNCC não substitui as DCNEI, sendo estas últimas as referências 

para a elaboração do Currículo de Educação Infantil. A BNCC é pautada nos direitos e objetivos 

de aprendizagem. Para a Educação Infantil, o grupo de especialistas propôs os seguintes direitos 

de aprendizagem: Conviver, Brincar, Explorar, Participar, Comunicar e Conhecer-se. São essas 

as formas típicas das crianças interagirem com o meio e construírem conhecimentos. 

Considerando que a criança não aprende de forma segmentada, é importante organizar o currículo 

de tal forma que contemple essa necessidade de uma educação integral. Assim, foi proposto os 

Campos de Experiências que se articulam com os direitos e os objetivos de aprendizagem, 

definidos como 1º Campo: O Eu o outro e o nós; 2º Campo: Corpo Gestos e Movimentos; 3º 

Campo: A escuta, fala, pensamento e a imaginação (considerando várias formas de linguagem); 

4º Campo: Os traços, sons, cores e imagens (agrupadas as experiências de manifestações culturais 

e artísticas, a criação artística) e 5º Campo: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações 

(Curiosidades/perguntas infantis diante do mundo). 

                                                 
11BRASIL. Emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de novembro de 2009, 

Seção 1, p. 8. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm>. Acesso em: 22 out. 

2017. 
12Iniciativa em modificar a Constituição proposta pelo Governo, tendo como objetivo frear o crescimento dos gastos público e 

balancear as contas públicas. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/11/07/pec-dos-gastos-

privilegia-juros-e-congela-despesas-sociais-afirmam-debatedores>Acesso em: 22 de out.2017. 
13Disponível em:< http://pne.mec.gov.br/>Acesso: 22 de out.2017> Acesso em 22 de out. 2017. 
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 Em 2015, o MEC – SEB (Secretaria de Educação Básica) colocam em consulta pública o 

documento da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, resultado do trabalho de especialistas. 

Também realizam o chamamento das universidades para atenderem a essa demanda, fazerem 

parte na apreciação e se manifestarem diante do documento da BNCC. Impulsionada pelo Plano 

Nacional de Educação - PNE, a BNCC é colocada em três de suas vinte metas. Já ocorreram as 

audiências públicas em cinco regiões do país: Manaus (AM), Recife (PE), Florianópolis (SC), 

São Paulo (SP) e Brasília (DF) que, mesmo não sendo deliberativas são essenciais para a 

elaboração do parecer e projeto de resolução. Aguarda-se a aprovação do Conselho Nacional de 

Educação e a homologação pelo Ministro da Educação para que seja regulamentada 

nacionalmente e, consequentemente colocada em ação. O que irá requisitar uma grande demanda: 

formação de professores, mudanças nos materiais didáticos e nos currículos das escolas, com 

projeção de início para 2019.  

 Durante esse período de consultas, idas e vindas do documento, foram apresentadas três 

versões. No primeiro texto, a Educação Infantil não estava separada por faixa etária. Já na 

terceira versão, essa separação acontece por faixa etária: de zero a três anos para a creche e 

quatro e cinco anos. No entanto, o documento da Educação Infantil é considerado inovador, pois 

não traz a separação por áreas de conhecimentos, mas um entrelace dos direitos e objetivos de 

aprendizagem com os Campos de experiências, aproximando-se da concepção de uma educação 

integral, cujas implicações dependerão da intencionalidade educativa do professor.  

 Segundo Kishimoto (in GOBBI e PINAZZA, 2014), se almejamos garantir a qualidade do 

trabalho com a infância temos o desafio de enfrentarmos duas batalhas, a primeira é a discussão 

das ações das políticas públicas para a Educação Infantil, assegurando que as linguagens tenham 

expressão. A segunda é questionar sob quais perspectivas de currículo pauta-se a formação dos 

profissionais da infância, sendo que em suas práticas e fazeres encontramos descontinuidade 

entre os conhecimentos e a Vida, entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos oriundos 

da Arte. Diante dessa perspectiva, em um momento de mudanças e transições educacionais, 

podemos nos valer dessa situação e transformá-la a favor de nossas concepções e dos direitos das 

crianças, repensando e ressignificando nossas práticas, para efetivamente realizar um trabalho 

consciente e coerente. 
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1.3. Arte visual na Escola da Infância 

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 separam-lhe 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.  

 

                                                                                                                                 Loris Malaguzzi  

 

 

 

  

 Como educador e poeta, Malaguzzi (1999, p.5) consegue traduzir em seu poema As Cem 

linguagens, as necessidades das crianças e seus direitos que por muitas vezes são negligenciados 

pelos adultos. Conforme verificaremos na história, há uma longa luta para esse reconhecimento 

legítimo da criança como sujeito de direitos. Contudo, ela foi e sempre será um ser inteiro, com 

suas especificidades e suas cem linguagens. 

Sonia Kramer (In: ROCHA e KRAMER, 2011), pesquisadora pioneira da história da 

infância brasileira, vem desde meados dos anos 70 pesquisando e atuando no âmbito da Educação 

Infantil. Em sua tese de doutoramento (1992), Kramer argumenta a necessidade do pensar e fazer 

pedagógico pautados na teoria crítica da cultura, na qual está presente a humanidade do homem. 

Fundamentada no marxismo de Bakhtin (1895-1975), Benjamin (1892-1940) e Vigotski (1896-



60 

 

1934), destaca o resgate das bases culturais da educação das crianças, o sujeito criativo em nossa 

história, que valoriza a Arte e a linguagem. 

 Vigotski (1999) considera a relação constante que a Arte tem com a realidade. Por mais 

que uma obra seja fiel à realidade, ela nunca será idêntica, pois mesmo sendo uma cópia ela irá 

passar pelo processo criativo do artista/sujeito e consequentemente se tornando um produto 

cultural. Cada época retrata seus respectivos conteúdos e estilos, bem como as experiências e 

relações de uma sociedade. "A Arte está para a vida como o vinho para a uva - disse um 

pensador, e estava coberto de razão, ao indicar assim que a Arte recolhe da vida o seu material, 

mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material". 

(VIGOTSKI, 1999, p. 308).  

 A Arte, entendida como produção cultural, não é apropriada de forma passiva e mecânica, 

há necessidade de certa mediação que pode ser feita, por exemplo, pelo professor. Quando o 

artista produz uma obra ele recria a realidade e é também modificado por ela.  Por ser produto 

cultural, a obra pode ser considerada um amálgama de várias experiências, de diferentes saberes e 

diante dessa perspectiva, pode-se dizer que não é fruto de uma única pessoa. De acordo com 

Vigotski (1999, p. 315): 

 

 

A arte é o social em nós, e o seu efeito se processa em um indivíduo isolado, isto não 

significa, de maneira nenhuma, que suas raízes e essência sejam individuais. ... O social 

existe até onde há apenas um homem e as suas emoções. ... A refundição das emoções 

fora de nós realiza-se por força de um sentimento social que foi objetivado, levado para 

fora de nós, materializado e fixado nos objetos externos da arte, que se tornaram 

instrumento da sociedade.  

 

 

A Arte é entendida por Vigotski (1999) também como mediadora do indivíduo e a 

humanidade. Ao ter contato com uma obra, o indivíduo se aproxima de um produto cultural que 

carrega traços de história, sentimentos, expressão, experiências e subjetividades pertencentes a 

outros indivíduos e, assim, amplia seu repertório, seu olhar, sua consciência de si e uma 

perspectiva de mundo que apenas com sua individualidade não seria possível.  

 Segundo Vigotski (1998), a criança precisa da interação social e cultural para seu 

processo de aprendizagem. Ela irá interagir com o outro, com o meio, com a cultura, com sua 

história, modificando a si e modificando o meio em que está inserida, produzindo assim cultura 
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também. Para tal, é importante que esse meio infantil esteja impregnado de ludicidade, fantasia, 

arte e cultura viva.  

 
É justamente porque a arte mobiliza continuamente nossas práticas culturais, e nos 

impulsiona a perceber esteticamente as múltiplas visualidades, sons, falas, movimentos, 

cenas, desde a nossa infância, que procuramos tomar consciência de como as 

produzimos e as interpretamos. Essa consciência pode nos ajudar a conhecer e 

reconhecer manifestações e interferências da arte em nossa vida. A arte, assim como as 

demais áreas de conhecimento na escola, é importante para a nossa formação individual 

e a consciência de nossa cidadania. Queremos ter oportunidade para perceber, analisar e 

conversar, por exemplo, sobre nossas escolhas de formas, cores, moda, danças, objetos 

artísticos e pelas pessoas que os produzem. Quanto ao processo educacional de arte, 

além disso, precisamos verificar quais das práticas artísticas e estéticas existem em nossa 

vida contemporânea queremos conservar ou mudar e por quê. Isso significa admitir que 

necessitamos de práticas de uma contínua educação de arte. (FERRAZ e FUSARI, 2009, 

p.25) 

  

 Para Albano (2013), a Arte se concentra entre o sonho e a realidade, entre o cognitivo e o 

afetivo, entre o consciente e o inconsciente, meio em que a criança transita com muita fluidez. 

Como ela pensa por imagens, seu acesso a elas é lépido. A produção/criação na infância, com 

mediação do professor, deve ter seu foco principal no processo de criação e não no produto final, 

entretanto, nem sempre é o que vemos acontecer nas práticas escolares com mais frequência. O 

processo de observação das produções é bastante importante para Vigotski, sobre o qual recai sua 

atenção: 

 
O processo de recepção estética é igualmente importante na educação estética de 

Vigotski, uma vez que o autor considera que o receptor é também um criador do objeto 

estético. O leitor/espectador recria a obra de arte no processo de recepção. Nesse sentido, 

a educação estética passa pelo ensino de habilidades técnicas, que permitirão ampliação 

da capacidade de “perceber e vivenciar obras de arte” (p. 346), assim como a educação 

do juízo estético, ligado à ideia de ampliar os âmbitos da experiência pessoal da criança, 

ao aproximá-la da “experiência estética da humanidade”(apud, WEDEKIN e ZANELLA 

2016, p.172) 

 

 

 Vigotski ainda ressalta que, "lemos um quadro mais com os músculos do que com os 

olhos; o efeito estético do quadro situa-se nas pontas dos dedos tanto quanto no olho, uma vez 

que fala à nossa imaginação tátil e motora não menos do que à imaginação visual". (apud, 

WEDEKIN e ZANELLA, 2016, p.170) Dessa forma, ratifica o quanto as linguagens estão 

articuladas, envolvendo diferentes dimensões do ser humano nas diversas situações e contextos 

vividos, o que corrobora para o entendimento de que o conhecimento não pode ser segmentado, 
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compartimentado, sobretudo com as crianças pequenas, respeitando assim, seu desenvolvimento 

e aprendizagem. 

 Outra questão importante, sobre Arte na Educação Infantil, é que o objetivo não é educar 

as crianças para se tornarem pintores, escultores ou artistas. O que se almeja nessa etapa é um 

desenvolvimento integral da criança pautado na criatividade, nas experiências com as múltiplas 

linguagens, no direito à expressão e o contato com obras, pintores, artistas e aos conhecimentos 

que a sociedade produziu, proporcionando vivências e fazeres que enriquecerão o conjunto de 

suas memórias sensoriais. 

 

Quando tratamos do fazer e do apreciar a arte na escola, estamos nos referindo aos 

procedimentos de ensino e aprendizagem realizados de maneira intencional, criadora e 

sensível. A educação do fazer e do apreciar, nessas condições, compreende a 

participação dos sujeitos que interagem nesse processo e são organizados da mesma 

forma dos demais processos artísticos, ou seja, incluindo autores, obras, público, meios 

comunicacionais. Deste modo, estamos considerando os alunos como autores, suas 

produções (as obras), a recepção ao seu trabalho, tanto por parte do(a) professor(a), 

como de seus colegas, pais, familiares e comunidade, e a maneira como os trabalhos são 

apresentados entre si e para as outras pessoas. Com relação à apreciação da arte, tanto a 

produzida no âmbito escolar como as das culturas regional, nacional e internacional, de 

várias épocas e sociedades, parte-se do mesmo princípio. (FERRAZ e FUSARI, 2009, 

p.28) 

 

 

 Segundo França (apud FARIA, 2002), quando a criança tem a oportunidade de vivenciar a 

Arte, a brincadeira e as outras linguagens que fazem parte da cultura infantil, ela desenvolve seu 

potencial humano. Os valores transmitidos e as imagens de cultura fortalecem a produção  

cultural infantil e não apenas o consumo dela. Tardif (2006) ratifica essa ideia numa perspectiva 

de reflexão do papel do professor como agente social diante de uma sociedade contemporânea 

globalizada, na qual quem dita as regras é o mercado. 

 

Somos também, e antes de tudo, atores sociais. E o somos ainda mais pelo fato de 

termos uma missão de cidadania: nosso objetivo não é formar produtores e 

consumidores, mas cidadãos com uma consciência e uma competência política, 

particularmente a consciência e a competência para julgar de maneira crítica a evolução 

atual de nossa sociedade e, se for preciso, em função dessa consciência, se opor a essa 

evolução. 

Somos igualmente portadores de culturas. E o somos ainda mais pelo fato de termos uma 

missão educativa, isto é, cultural: nosso objetivo não é o de formar mão-de-obra eficaz, 

produtiva, flexível e que pode ser escravizada ao infinito para o trabalho mutilado, 

desfigurado ou precário. Nosso objetivo é propor, abrir e liberar horizontes com novos 

significados a partir das tradições culturais que devemos portar, mas também fazer 

chegar junto às crianças e aos jovens. (p.24) 
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 Portanto, o trabalho envolvendo a Arte se aproxima de práticas emancipatórias, trazendo 

experiências de criatividade, criticidade e afastando-se de práticas que o mercado determina, ou 

seja, de controlar o sujeito, induzindo-o apenas para consumir a cultura produzida. André (2008, 

p.1) nos instiga a refletir: 

 

A Arte “pensa” pela lógica da transgressão, ela é risco, dissolve, abala, nega. . Nessa 

perspectiva apresentamos a seguinte indagação: Quando a arte é capturada pelas 

instituições, convertendo-se em bem cultural, ela acaba servindo de símbolo de 

convergência e de identificação com a realidade que aí está. Ela afirma a realidade, 

representando-a. Por outro lado, se entendermos que a realidade, hoje, é a “sociedade do 

espetáculo”, realidade que constitui as relações dos homens entre si, com o saber e com 

as coisas a partir da mediação dos bens de consumo, como incentivar a afirmação dessa 

realidade? Queremos isso? 

 

 

 

 Freire (1982) compreende a relevância da Arte na Educação e nos faz refletir sobre o 

mero ato de ler, escrever e contar. Ele aborda questões importantes sobre a Arte e a Estética como 

dimensões humanas fundamentais no processo de alfabetização. Aproxima as imagens das 

palavras ao solicitar para o artista Francisco Brennand imagens representativas dos temas 

geradores14, e nos fazer compreender que as imagens são impregnadas de ideologias que 

precisam ser refletidas nas interfaces com a leitura de mundo. É importante refletirmos 

constantemente sobre o que estamos proporcionando às crianças. Precisamos ter clareza do que 

queremos e onde desejamos chegar, pois como nos ensinou Sêneca (4 a.C-65d.C) "nenhum vento 

sopra a favor de quem não sabe para onde ir". 

 Segundo Barbosa (2012), A Arte, como uma linguagem presentacional15 dos sentidos, 

transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de 

linguagem. As Artes visuais contribuem para desenvolver a capacidade de percepção visual, cuja 

importância vai desde a alfabetização até a solução de grandes conflitos da juventude. Por 

exemplo, quando a criança se depara com palavras de configuração semelhante: CANA - CAMA, 

                                                 
14 Nos círculos de cultura, Freire utilizava palavras e imagens que tinham sentido para os envolvidos e representavam os temas 

gerados. Dessa forma, contribuíam para a alfabetização de forma significativa. 
15 Segundo Susanne Langer, o pensamento/linguagem presentacional é aquele que capta e processa a informação através da 

imagem. O sistema presentacional corresponde à arte, através da qual temos a representação simbólica dos traços espirituais, 

materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, 

suas tradições e crenças. Por meio da linguagem presentacional, o ser humano consegue transmitir significados que não podem ser 

transmitidos através de das linguagens discursivas (científica ou linguística). Disponível em: <http://www.dicionarioinformal. 

com.br/presentacional/> Acesso em: 19 de maio de 2017. 
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ocorrerá um desafio para sua leitura, desafio esse que o ensino da Arte pode contribuir,  

facilitando sua percepção. Além das potencialidades perceptivas, a Arte também potencializa as 

capacidades imaginativas. 

 Segundo Vigotski (apud FERRAZ e FUSARI, 2009), as crianças captam rapidamente a 

diversidade das formas e as utilizam assim que se apropriam. A criação artística na infância faz 

parte da educação estética compreendida por Vigotski. Uma curiosidade que pode ser preciosa no 

campo educacional apontada por Vigotski é a seguinte:  

 

[...]a criança se conscientiza das diferenças mais cedo do que semelhanças, não porque 

as diferenças levam a um mau funcionamento, mas porque a percepção da semelhança 

exige uma estrutura de generalização e de conceitualização mais avançada do que a 

consciência da desssemelhança. (VIGOTSKI apud FERRAZ e FUSARI, 2009, p. 88 e 

89).  

 

 

 O trabalho com Arte Visual traz uma riqueza singular para as diferentes dimensões da 

integralidade do sujeito e ao utilizar imagens que não são figurativas ou fieis à realidade, 

corroboramos para nos mobilizar, nos tornando conscientes que podemos produzir, criar, 

interpretar e com nossas capacidades escolher se queremos manter ou mudar, o quê e por quê. 

Ferraz e Fusari (2009) confirmam: 

 

A imagem não é obrigatoriamente a representação do real, mas sim um signo construído 

pela ideação, ou por estímulos do exterior, e que agrega formas, apresentadas por meio 

de uma determinada linguagem de arte [...] Isto fica bem evidente com a pintura 

modernista e contemporânea denominadas pelo crítico de arte italiano Gillo Dorfles 

como "a arte da liberdade absoluta, do gesto criador". O mundo natural, social e cultural 

é traduzido pela expressão dos sentimentos e ideias do artista [...] ( p.20) 

 

 

 É importante fruir imagens de obras de Arte, porque ao entrar em contato com uma 

imagem de um artista, a criança terá um leque de descobertas, terá contato com diferentes formas, 

estilos, tons, suportes, meios, temas, ideias, detalhes que irão ser ressignificados de acordo com 

suas experiências anteriores. Segundo Iavelberg (2013, p. 6), "[...] as imagens advindas do mundo 

da Arte podem ser recriadas nas falas sobre Arte e nas próprias produções das crianças, seguindo 

suas intenções, possibilidades construtivas e expressivas". 

 Muitos podem acreditar que apreciar Arte ou produzir Arte é algo restrito a uma minoria, 

uma vez que ao buscarmos a definição da palavra Arte, palavra de origem latina "ars" cujo 
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significado é técnica ou habilidade, e segundo o dicionário Houaiss, Arte é a "produção 

consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e 

harmonia [...]", essa concepção de que Arte é para poucos pode ser coerente. Todavia, a definição 

do dicionário vai além, trazendo também um pormenor: Arte significa "[...] a expressão da 

subjetividade humana". Dessa forma, o conceito é ampliado e contribui para a compreensão de 

que em nosso imaginário e no dia a dia da Educação Infantil podem e devem estar evidentes nos 

fazeres artísticos infantis. Outros autores também trazem a complexidade e abrangência da 

palavra Arte, Vigotski (1999), por exemplo, trouxe esclarecimentos e também outros 

questionamentos.  Ter clareza do significado de Arte não é uma missão fácil. Para Coli (1995), 

Arte pode ser definida como: 

 

[...] certas manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é 

admirativo, isto é: nossa cultura possui uma noção que denomina solidamente algumas 

de suas atividades e as privilegia. Portanto, podemos ficar tranquilos: se não 

conseguimos saber o que a arte é, pelo menos sabemos quais coisas correspondem a essa 

ideia e como devemos nos comportar diante delas.(p.7) 

 

 

 Pareyson (apud BUORO, 2009) faz uma coletânea de definições de Arte do imaginário 

ocidental, organizando-as em momentos da história, a saber: "Arte como fazer, como conhecer e 

como exprimir" (p.25), e assim discorre que "a atividade artística consiste propriamente no 

formar, isto é, exatamente num executar, produzir e realizar, que é, ao mesmo tempo, inventar, 

figurar, descobrir." (ibid). Outra definição que complementa as demais é de Pereira, K. (2010): 

 

A arte é parte material da cultura. Está submetida ao conjunto de valores sociais criados 

em torno dos fazeres cotidianos. Sendo assim, o artista se vale da matéria-prima que lhe 

impregna as concepções sobre si e sobre o outro. A arte cria sentidos para ler o 

cotidiano, apresenta maneiras de superar o comum e aprofundar-se nas ideias sobre o 

convívio social. Ela é uma possibilidade de criar sentidos ao já posto, de transcender a 

realidade, abrindo frestas para a imaginação criadora. Essa magnífica capacidade 

humana de imaginar permite alterar o cotidiano ou, pelo menos, encontrar espaços para 

compreender de outra maneira a realidade que nos cerca. (p.8 e 9) 

 

 

 As diferentes definições do termo Arte vão se completando conforme o contexto. 

Mudança de termo não significa apenas a mudança no nome, existem significados intrínsecos que 
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devem ser considerados, portanto, há que se esclarecer sobre a nomenclatura: Arte Visual. 

Conforme Pereira, K. (2010), o termo veio substituir artes plásticas, portanto Artes Visuais vem: 

 

[...] nomear a grande área da visualidade. Isso porque a concepção ampliou-se de artes 

plásticas - que abrangia as belas-artes - para artes visuais, por incorporar várias 

manifestações visuais como: desenho, pintura, escultura, gravura e artes gráficas, vídeo, 

cinema, televisão, grafite, animação. Todas as maneiras visuais de expressão podem se 

enquadrar na rubrica artes visuais. Dessa maneira, na sala de aula, as propostas para o 

trabalho com artes visuais devem incorporar diferentes linguagens. Historicamente, a 

criação artística em sala de aula privilegia o desenho e a pintura. As formas 

contemporâneas que saem do papel - tais como objetos, instalações, assemblages - 

também fazem parte da grande área das visualidades e possibilitam uma maior liberdade 

de criação. Porém, ampliar a área de abrangência não significa abandonar a tradição da 

arte. A ampliação só terá sentido se for acompanhada de aprofundamento nos conteúdos 

e, consequentemente, na construção de conhecimento sobre arte. (p.9) 

 

 

 Na Educação Infantil, por volta dos 4 e 5 anos,  a criança começa a perceber semelhanças 

e diferenças entre o que faz (desenhos, pinturas, modelagem) e o que vê (imagens). e assim, 

dependendo das experiências que ela teve, ela vai começar a dizer que não sabe fazer. Precisamos 

nos atentar para não impor modelos, que nem sempre são criativos, como únicos para repertoriar 

a criança. Quando ela diz que não sabe, está dizendo que não sabe fazer como os modelos que 

conhece ou que teve contato. Às vezes teve contato somente com imagens que transmitem apenas 

uma visão realista de Arte. Diante dessa perspectiva, é interessante que não utilizemos como 

referência para as crianças somente obras figurativas, visto que a criança possui em seus traços 

sua legítima forma de expressão, ela pode perceber que obras de Arte moderna e Arte 

contemporânea se aproximam bastante de sua expressividade e de seus pares, dialogando assim 

com a cultura que permeia a infância. 

 Kandinsky (1996), grande pintor russo, além de ter escrito livros a respeito de seu 

entendimento sobre a Arte, tinha a pintura como forma de expressar seus desejos interiores, sem 

necessariamente, desejar transmitir alguma mensagem. Segundo Henriques (2016), Kandinsky 

almejava encontrar na pintura a liberdade para se desprender de representar o real, de maneira 

que suas linhas não se transformavam em representações figurativas. Conhecido por ter sido o 

precursor do abstracionismo, entendia que poderiam existir diferentes formas de se expressar e 

que não existia a forma ideal ou correta, possibilitando ao artista a escolha da forma como iria 

materializar sua expressão e sua Arte. Diante disso, podemos analisar como essa concepção de 

Kandinsky dialoga com a expressão das crianças, sobretudo as menores, pois elas muitas vezes 
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não querem e não realizam o desenho ou a pintura, cujo tema é definido pela professora, 

ocorrendo conflitos desnecessários.  

 

 
Imagem 6 - Improvisação 31   Batalha no mar                     Imagem 7 -  Pintura livre com guache 

               Kandinsky, 1913                                                                  Pedro, 4 anos, 2016  

                      
    Fonte16                                                                                 Fonte: Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 
              Imagem 8 -  São Jorge                                               Imagem 9 - Pintura livre com guache 

                     Kandinsky, 1911                                                             Taylor, 4 anos, 2016 

                                        
            Fonte17                                                                     Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi 
 

 Na medida em que a professora conhece como a criança "funciona", ela tem condições de 

proporcionar vivências e realizar intervenções mais acertivas, impulsionando e potencializando 

os conhecimentos dos pequenos e não bloqueando-os ou limitando-os. Muitas vezes a criança se 

                                                 
16 Disponível em: <http://www.arteeblog.com/2016/12/analise-da-pintura-improvisation-31-sea.html>Acesso em: 12 de set.2017 
17Disponível em: < https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2015/04/14/noticia-e-mais,166689/exposicao-no-ccbb-reune-

obras-de-kandinsky-e-de-seus-contemporaneos.shtml> Acesso em: 12 de set.2017. 
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apresenta e não representa em suas criações ou produções, aproximando-se de Kandinsky, ou 

Kandinsky se aproximando delas. Ambos fogem do realismo, transgredindo, quebrando 

paradigmas ou protocolos nem sempre compreendidos pelos adultos.  

 Quando o professor organiza espaços para que a criança realize leituras das obras de Arte 

ou mesmo para fazer Arte é imprescindível que a criança seja levada a experimentar o que ainda 

não experimentou, realizar novas descobertas e investigações, perceber suas potencialidades, 

escolher dentre várias possibilidades, conversar sobre o que fez e como fez, trocar informações 

com seus companheiros. Dessa forma, é possível intensificar seu aprendizado, ampliando seu 

repertório, expandindo sua leitura de mundo, legitimando sua autonomia e valorizando sua 

produção e expressão. Com isso, são construídas memórias (auditivas, olfativas, táteis e visuais) 

que serão acessadas no estabelecimento de relações com as experiências pessoais e culturais 

vividas desde a mais tenra idade. 

 Em relação ao direito à infância, permeado pela brincadeira e diferentes linguagens, o 

convite à reflexão é constante, vislumbrando e recriando outras possibilidades que multipliquem 

e fortaleçam as experiências infantis. Uma vez que como a história da Arte é apresentada pela 

percepção visual de quem a retratou, tudo que é expresso tem a leitura de quem a fez, Weffort 

(1997) ressalta que não existe uma única forma de fazer a leitura do mundo. Ou seja, nós 

aprendemos formas de ver e, portanto, vemos como aprendemos a ver. A representação não é a 

reprodução do original, mas configura-se em um viés de interpretação e simbologia, 

estabelecendo novos significados a respeito do que se sente, pensa ou vê, frente à realidade. 
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Capítulo 2.  A formação e a prática da professora na Educação Infantil 

 

 

 

Não te deixes destruir… 

Ajuntando novas pedras 

e construindo novos poemas. 

Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 

Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 

E viverás no coração dos jovens 

e na memória das gerações que hão de vir. 

Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 

Toma a tua parte. 

Vem a estas páginas 

e não entraves seu uso 

aos que têm sede. 

 

Cora Coralina 

 

2.1. A professora e seus desafios na escola pública 

 

 

 As palavras de encorajamento de Cora Coralina (2001) nesse poema trazem um acalento e 

incentivo também à professora de Educação Infantil da escola pública a não desistir diante das 

dificuldades, pois uma profissão que abarca grandes desafios, muitas vezes leva ao desânimo e à 

desesperança. A profissão da professora percorre caminhos que tentaremos esclarecer para 

compreendermos como a mulher foi vista nas relações com a Educação e como os reflexos 

perduram nos tempos de hoje.  

Quando os portugueses chegaram ao Brasil traziam a concepção de mulher pautada nos 

pressupostos religiosos da doutrina cristã, os quais prescreviam a mulher submissa ao homem, 

desconsiderando todas as suas especificidades, em um modelo familiar patriarcal. Hahner (2011) 

nos chama a atenção que no início do século XIX, os homens dominavam o magistério, pois 

antes disso só era permitido o estudo para os meninos, portanto homens lecionavam para 

meninos, confirmando a subjugação da mulher.  

 A condição da mulher como educadora nata vem com a ideia preconizada pelos 

pensadores Rosseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) e Froebel (1782-1852), cujos atributos 
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angelicais convergiam para cerceá-la nesta obrigação (SANTANA, 2012). No Brasil, no final do 

século XIX, preconizava-se uma boa Educação para bons cidadãos, atrelando a Educação da 

mulher, mãe de família dotada de princípios morais, com o destino do país (HAHNER, 2011). No 

início da República, a partir de 1890 em São Paulo, os estudos de Souza (1998) nos mostram que, 

houve a introdução de diversas inovações na escola primária que ajudou a configurar uma nova 

realidade no Brasil. Devido à necessidade de reunir um número significativo de profissionais para 

atenderem às demandas educacionais, sobretudo a educação popular, o trabalho feminino na 

Educação adquire certo volume, já que os salários são pouco atrativos para o público masculino. 

Sendo assim, as mulheres adentravam para uma das primeiras profissões consideradas 

respeitáveis, que admitiam o trabalho feminino. As características femininas eram citadas como 

mais adequadas à profissão, como por exemplo, o apelo aos instintos maternais, pois a 

necessidade de um grande número de profissionais com salário nem tanto atrativo precisava ser 

preenchida, e assim, enaltecendo e adulando a mulher para tal profissão camuflavam a situação 

real, conforme podemos constatar nas palavras de Cavalcanti (apud SOUZA, 1998, p.63): 

 
Sabe-se que a mulher tem mais facilidade, mais jeito de transmitir aos meninos os 

conhecimentos que lhes devem ser comunicados. Maneiras menos rudes e secas, mais 

afáveis e atraentes que os mestres, aos quais predominam os instintos maternais e 

ninguém como ela possui o segredo de cativar a atenção de seus travessos e inquietos 

ouvintes, sabendo conseguir que as lições, em vez de tarefa aborrecida, tornem-se-lhes 

como uma diversão, um brinco... Acresce que a professora em geral é mais assídua que o 

professor, a quem outras ocupações e negócios necessariamente distraem, e não o digo 

em desabono deles, porque vejo como são mal retribuídos. 

 

 

 Podemos encontrar nesse período as raízes da diferença entre os salários: o salário da 

mulher menor que o do homem. Nessa citação o machismo em relação ao salário é notório, a 

mulher sendo direcionada a uma profissão com extensão às funções maternais, portanto 

adequada, e dessa forma, podendo receber salários menores, já o homem nem ao menos é 

recriminado por não comparecer em suas responsabilidades, pois justifica-se sua ausência no 

trabalho pela busca por outros negócios rentáveis. 

 Por volta de 1870, havia disputas em permitir ou não o ingresso da mulher nos cursos 

medicina, uns lutavam pela emancipação e direitos femininos e outros, pautados nas teorias 

fisiológicas, justificam a incapacidade pelo tamanho do cérebro feminino. De acordo com Hahner 
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(2011), "Os positivistas, ao mesmo tempo que pregavam a inferioridade orgânica e intelectual da 

mulher, aclamavam a superioridade moral feminina" (p.471 e 472). 

 A implantação da nova forma de escola, com a reforma da escola pública no Estado de 

São Paulo, teve como diferencial a participação dos professores e professoras no processo de 

instauração de novas práticas. Vale destacar que, com a Reforma da Escola Normal, certa 

melhoria salarial e empenho dessas profissionais houve um enobrecimento da profissão. No 

entanto, o modelo revolucionário não conseguiu efetivar a prometida democratização do ensino e 

permaneceu com práticas que deveriam ser abolidas, como a memorização, além de reter uma 

concepção conservadora almejando a moralização e civilização do povo brasileiro, por meio de 

uma educação disciplinadora. No início desse período, a gerência de escolas masculinas era de 

responsabilidade somente de professores e das escolas femininas e mistas, era atribuída às 

professoras. Conforme sinaliza Hahner (2011), as salas mistas se efetivaram em virtude da 

escassez de professores "homens" e do desejo de baixar os custos, por parte dos governantes. Aos 

poucos, a feminização do magistério sobrepõe-se a todos os valores morais que antes imperavam. 

 A Escola Normal da República, uma escola de padrão excepcional, relativa a um nível 

superior, em um período que não disponibilizava muitas escolas públicas de ensino secundário, 

agregava em seu programa às seguintes disciplinas (SOUZA, 1998): 

 
[...] línguas (português, francês, latim, inglês), aritmética, álgebra, geometria, 

trigonometria, caligrafia, desenho, física, química, astronomia, geografia (geral e do 

Brasil), mecânica, história natural, anatomia, fisiologia e noções de higiene, história (da 

civilização e do Brasil), trabalhos manuais, ginástica e exercícios militares, música, 

escrituração mercantil, exercícios de ensino, pedagogia e educação cívica. (p.64) 

 

 

 Para acelerar a formação de docentes, uma demanda que a Escola Normal não daria conta, 

e com custo bem inferior, foram criadas as Escolas complementares, eram relativas ao ensino de 

segundo grau. Além de menos disciplinas específicas, contavam com um único professor 

polivalente responsável pelo ensino de todas as matérias, de cada ano do curso, o que prejudicava 

o programa de cultura geral. As disciplinas das Escolas complementares eram (SOUZA, 1998, 

p.66 e 67):  

 
[...] português, francês, moral e educação cívica, noções de história, geografia universal, 

história e geografia do Brasil, aritmética elementar e elementos de álgebra até equações 

do 2º grau, geometria plana e no espaço, noções de trigonometria e de mecânica, 

astronomia elementar, agrimensura, noções de física e química experimental e história 
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natural, noções de higiene, escrituração mercantil, noções de economia política para 

homens e economia doméstica para mulheres, desenho à mão livre, topográfico e 

geométrico, exercícios militares, ginástica e trabalhos manuais.  

 

 

 Analisando os programas da Escola Normal e da Escola complementar pode-se averiguar 

que ambas não apresentavam disciplinas relacionadas à Arte Visual. Verificamos a presença do 

desenho e da música, entretanto, carregados de um caráter utilitário e tecnicista. 

 Com essa diferença significativa de oferta destinada à preparação para a docência, 

sabendo-se que pelos custos, formaram-se no mesmo período, entre 1890 a 1911, um número 

muito maior de professores pelas Escolas complementares: 2.382 (1542 mulheres e 840 homens) 

contra 1.188 (872 mulheres e 314 homens) das Escolas Normais (TANURI apud SOUZA, 1998, 

p.67). Há que se concluir que o investimento irrisório reservado para a formação da professora 

destinada a trabalhar nas escolas públicas não é "privilégio" da contemporaneidade, uma vez que 

se formavam mais professoras com menos custos, pois havia somente uma Escola Normal na 

capital (1894), que funcionou nos primeiros vinte anos, em seguida implantaram uma em 

Campinas (1896) e no ano de 1906, em Ribeirão Preto, as quais eram consideradas escolas de 

excelência. Os governantes da República anunciaram uma modernização educacional com 

pouquíssimas escolas modelos, enquanto que as demais instituições públicas para a população 

sofriam com a precária formação dos professores, falta de materiais, enfim, falta de todo o 

equipamento amplamente divulgado para a inovação e a modernização educacional criada pelo 

novo regime.  

 Com todos os problemas e incoerência, esse período caracteriza-se pela importante marca 

na profissionalização do magistério, com a exigência da formação e assim a valorizando da 

profissão. Ainda que de certa forma deturpada, abre possibilidades de inserção social e condição 

existencial diferenciada para algumas mulheres. No início do século XX, dentre todas as 

instituições de escolas públicas, o grupo escolar era o mais disputado, seja pelos melhores 

salários, melhores condições e localização, era, sobretudo, para as mulheres o mais alto grau de 

ascensão, visto que outros cargos superiores do magistério restringiam-se ao público masculino.  

 Professora, profissão tipicamente feminina, carregada por uma herança histórica que tem 

se mantido mesmo com as mudanças pelas quais a educação passou, reforçando a desvalorização 

do papel da mulher docente. Constitui em torno de 87% a força de trabalho do magistério, 

conforme censo de 1980 (apud ROSEMBERG, 1999, p.11). Já em 2010, o MEC revela que no 
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Brasil, são mulheres 98% das que atuam nas creches e 96% das que atuam nas pré-escolas. Dessa 

maneira, com essas características a professora, sobretudo a que atua com crianças menores, na 

Educação Infantil, tem sofrido preconceitos. Muitas vezes, utilizam para nomeá-la o termo tia. 

Sem querer desvalorizar o papel da tia, afinal tia é um parente e ninguém é tia por escolha 

(FREIRE, 1997). Chamar a professora de tia é bastante delicado, pois tia não é profissão, tia e 

professora não são sinônimos, portanto um termo não substitui o outro. A professora possui 

atribuições e direitos os quais não compartilham com as tias. Freire (1997) nos fundamenta 

quando diz: 

Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa, de modo 

algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma como aceitar a 

identificação não traduz nenhuma valoração à lei. Significa, pelo contrário, retirar algo 

fundamental do professor: sua responsabilidade profissional de que faz parte a exigência 

política por sua formação permanente. (p.9) 

 

 

 Há que se ter muita clareza no sentido de que ao ter escolhido ser professora, foi feita uma 

escolha. Por mais que as mulheres sofreram ou sofrem influências que lhes foram ou são 

impostas em relação à escolha da docência, é preciso conscientizar-se e assumir que de qualquer 

forma foi uma escolha. Quer seja justificada pelo trabalho reduzido (meio período), 

possibilitando o cuidado dos filhos e dos afazeres domésticos; quer seja por não ter passado em 

nenhum outro vestibular, sendo assim "escolhida" pela profissão. Existem ainda tantas outras 

justificativas que representam o que esperam da mulher.  

 Por outro lado, a escolha da profissão em função do "amor" ao trabalho ou pela satisfação 

em realizá-lo é cabível, desde que não seja um amor que a acomode, tornando-a privada de 

perceber preconceitos, desigualdades ou qualquer coação social que acometa seus alunos ou a si 

própria, impedindo-a de lutar pelos seus ideais e superar as opressões que são impostas à mulher, 

às crianças e a outras minorias. A escolha da profissão professora requer um gama de variáveis 

que nem sempre estão tão claras para quem as escolhe. Outras vezes, por não ter essa clareza o 

faz de maneira passiva e mecânica, sem ao menos refletir sobre sua atuação e, sequer pelos seus 

direitos. 

O processo de ensinar, que implica o de educar e vice-versa, envolve a “paixão de 

conhecer” que nos insere numa busca prazerosa, ainda que nada fácil. Por isso é que uma 

das razões da necessidade da ousadia de quem se quer fazer professora, educadora, é a 

disposição pela briga justa, lúcida, em defesa de seus direitos [...] (FREIRE, 1997, p.9) 
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 Retomando às pesquisas de Rosemberg (1999), a escolaridade mais avançada das 

mulheres não é garantia de igualdade de oportunidades entre os sexos. Diante dessa perspectiva 

que reforça o machismo em nossa sociedade, em forma de contestação às ações discriminatórias e 

machistas, usaremos o termo Professoras para valorizar o grupo que fez parte da pesquisa, o qual 

é integrado somente por mulheres. "Uma das consequências marcantes desta passagem mais 

longa das mulheres pela escola foi a intensificação de tendência histórica da feminização do 

magistério e de sua desqualificação enquanto profissão" (ROSEMBERG, 1999, p.11). Outras 

importantes influências que perpassam a trajetória da Professora da Educação Infantil nos 

permitem visualizar a complexidade e os percalços dessa profissão, nos alertando para não nos 

tornarmos passivas ou alienadas quanto a nossa postura como educadora. Fazer parte da educação 

de meninos e meninas é de uma responsabilidade grandiosa, portanto é fundamental ampliarmos 

nossos conhecimentos para nos posicionarmos.  

 

Por um lado, as políticas educacionais e as diretrizes organizacionais e curriculares são 

portadoras de intencionalidades, ideias, valores, atitudes e práticas que vão influenciar as 

escolas e seus profissionais na configuração das práticas formativas dos alunos, 

determinando um tipo de sujeito a ser educado. Por isso, necessitam da análise critica. 

Por outro lado, os profissionais das escolas podem aderir ou resistir a tais políticas e 

diretrizes do sistema escolar, ou então, dialogar com elas e formular, colaborativamente, 

práticas formativas e inovadoras em vista de outro tipo de sujeito a ser educado, com 

base em uma visão sociocrítica de sociedade.  (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 

2012, p.39 e 40). 

  

 

 A formação da profissional da educação reflete diretamente as transformações técnico-

científicas, econômicas e políticas que nossa sociedade tem vivido nestas últimas décadas. De 

acordo com a política do neoliberalismo, segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) embora a 

palavra globalização transmita uma ideia de englobar, de envolver tudo, ela traz a exclusão 

social. O mercado exige pessoas qualificadas, afinal seu interesse é o capital, o lucro, a produção. 

Com isso, não há interesse de o Estado ter sucesso, pois não é interessante que a escola pública 

tenha sucesso, haja vista que a valorização é destinada à iniciativa privada. Com o Estado 

fracassado há que se investir na privatização. O que temos presenciado é o abandono do Estado, 

ou seja, sua desobrigação paulatina da educação pública. Ferindo assim, princípios outrora 

levantados para a escola pública, conforme a legislação: universal, gratuita, laica e obrigatória.  

 Diante dessa perspectiva, a formação da professora é lesada, haja vista o teor da 

reestruturação educativa, restando às universidades satisfazer as necessidades do mundo atual: 
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produtividade, redução de custos, inovação, otimização de resultados e a persistência diante da 

cruel competitividade.  

 
[...] "enquanto o novo paradigma produtivo põe em relevo a questão da qualidade a 

abordagem positivista fornece a concepção e o instrumental necessários à avaliação do 

sistema de ensino e dos indivíduos. A certeza, a exatidão e a utilidade dos 

conhecimentos são os critérios da cientificidade e da racionalidade instrumental 

positivista postos à disposição do novo paradigma produtivo e da forma sistêmica e 

eficiente de reorganizar a educação, de maneira que apontem o ideal de um progressivo 

melhoramento das condições de vida e da harmonização social". (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA e TOSCHI, 2012, p.118). 

  

 

 

 Com essa concepção de qualidade, percebe-se a fragmentação do saber, o descolamento 

de disciplinas que envolvem toda a dimensão humana, prioriza-se o mínimo, apenas disciplinas 

instrumentais. Que valor se dá para as disciplinas que fazem pensar, que agregam elementos para 

a formação integral? Onde fica a Arte? Ela acaba sendo descartada, pois não é produtiva ou útil 

para atender às demandas do mercado. Pessoas que pensam para quê? Para que ter consciência 

crítica? Que saibam fazer escolhas, que saibam posicionar-se? Enquanto esses saberes são 

necessários àqueles que atuarão em cargos de chefia ou em uma posição de liderança, para a 

maior parcela da população restam os conhecimentos mínimos, visando formar profissionais 

capacitados em satisfazer as necessidades daqueles que ditam as regras. 

 As formações dos profissionais da educação não tem uma longa e bem sucedida trajetória, 

com isso os cursos de Pedagogia têm sofrido diversas críticas que vêm atreladas à má qualidade 

das escolas e da educação. Nota-se que as adequações curriculares e o fortalecimento de 

formação de professores prescritos nas DCNEB/2006 não se cumpriram (BOCCIA e TODARO, 

2013). Vários fatores nos levam a entender por que elementos da nossa história foram marcantes 

na negligência das formações, ou seja, dos cursos de Pedagogia. Vindo desde o momento da 

expansão do ensino, por volta do século XIX, cuja industrialização e modernidade demandaram 

um grande número de professores.  

 Resgatando nosso histórico, a educação inicia-se sob o domínio dos jesuítas e depois 

passa para leigos, somente quando fica sob a responsabilidade do Estado é que são elaboradas 

políticas públicas para o atendimento da população. Dessa forma, Boccia e Todaro (2013) nos 

lembram de que a atuação dos professores em sala de aula, muitas vezes não esteve condicionada 

a uma formação especializada em nível médio, sequer uma graduação: "Durante grande período 



76 

 

de nossa história, a existência de professores, sejam eles religiosos ou leigos, esteve desvinculada 

das questões de formação desses professores frente à atuação que tinha ou teriam" (p.70). Hoje, 

ainda existem regiões menos favorecidas no Brasil que não exigem a formação específica para 

professoras, sobretudo para a Educação Infantil. Segundo Boccia e Todaro (2013), adentrar a 

uma Universidade não estava vinculado ao prestígio quando este acesso fosse relacionado à 

carreira do magistério. Gatti e Barreto (2009) defendem a ideia de que melhorias na remuneração 

da professora seria um ponto atrativo para a profissão, uma vez que essa valorização pode 

assegurar um maior número de profissionais qualificados em sala de aula, não necessitando 

buscar outros cargos para garantir uma melhor condição financeira. Gatti e Barreto (2009) nos 

mostram como estão a procura e frequência dos cursos na atualidade, indicando que: 

 

Observando as matrículas nos cursos de disciplinas específicas voltados explicitamente 

para a formação de professores e nos cursos de formação geral dessas mesmas 

disciplinas, verifica-se que, embora as primeiras sejam mais numerosas, há ainda 

proporções expressivas de estudantes que buscam os cursos de formação geral, 

sobretudo em áreas em que as ofertas de emprego são mais variadas e convidativas do 

que o magistério. (p.81) 

 

 

 Não podemos negar que existem problemas nos cursos de Pedagogia e que precisam ser 

sanados com urgência. Gatti (2013-2014), fundamentada em consistentes pesquisas, revela dados 

preocupantes em relação à formação inicial docente. Segundo a pesquisadora, na faculdade 

encontramos vários problemas que acarretarão vulnerabilidade na formação da professora, pois 

esta depara-se com uma formação fragmentada e insuficiente para a atuação profissional, 

principalmente em relação às práticas de como ensinar. Gatti (2013-2014) e outras pesquisadoras, 

como Boccia e Todaro (2013), anunciam que com o apressamento das formações devido a 

expansão do atendimento educacional, houve reduções no tempo dessas formações e como 

consequência, a precariedade, tornando a formação frágil e desvalorizada até os dias atuais.  

 As formações permanentes, cujos objetivos seriam aprimorar e aprofundar estudos e 

práticas, quando ocorrem, acabam cumprindo papel de uma formação básica ou incipiente para 

esses docentes. Gatti e Barreto (2009) alertam-nos para outra questão que também prejudica a 

formação docente: a falta de vinculo do formador de professores com a Educação Básica. Os 

estudos dessas pesquisadoras levam-nos a crer na necessidade inadiável de investimento de 

políticas públicas na Formação de docentes, pois uma boa formação inicial que contemple toda a 
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complexidade que demanda a formação da docência fará a diferença, pois aperfeiçoando-se a 

"ensinagem" ganha-se qualidade na aprendizagem dos alunos. Gatti (2013-2014) confirma que: 

 

Os professores desenvolvem sua condição de profissionais tanto pela sua formação 

básica na graduação, como por suas experiências com a prática docente, iniciada na 

graduação e concretizada no trabalho das redes de ensino. Mas é preciso ressaltar que 

esse desenvolvimento profissional parece, nos tempos atuais, configurar-se com 

condições que vão além das competências operativas e técnicas associadas ao seu 

trabalho no ensino, tornando-se uma integração de modos de agir e pensar, implicando 

um saber que inclui a mobilização não só de conhecimentos e métodos de trabalho, 

como também de intenções, valores individuais e grupais, da cultura da escola; inclui 

confrontar ideias, crenças, práticas, rotinas, objetivos e papeis, no contexto do agir 

cotidiano, com as crianças e jovens, com os colegas, com os gestores, na busca de 

melhor formar os alunos, e a si mesmos. Aprendizagens iniciais, básicas, para a 

concretização dessa configuração deveriam ser propiciadas pelas licenciaturas, em sua 

graduação. (p.43) 
 

 Com a nova organização curricular indicada pela BNCC, que está atrelada também à 

formação de professores, o que fazer? Resta-nos aguardar as novidades advindas do governo 

federal ou acompanhar as discussões e lutar para a melhoria dessa formação profissional? 

Sejamos coerentes com nossos discursos de Educação de qualidade, que contribui na constituição 

de sujeitos pensantes, criativos e autônomos, em uma sociedade mais justa e igualitária. Apesar 

de todas as dificuldades encontradas precisamos nos unir e nos posicionarmos, a escolha é nossa: 

 
[...] A sua conduta profissional pode ser uma simples adaptação  às condições e 

requisitos impostos pelos contextos preestabelecidos, mas pode também assumir uma 

perspectiva crítica, estimulando o seu pensamento e a sua capacidade para adoptar 

decisões estratégicas inteligentes para intervir nos contextos. (SACRISTÁN IN 

NÓVOA, 1995, p.74) 

 

 

 Como vimos, os caminhos que a profissão da professora de Educação Infantil ou das 

séries iniciais de escola pública percorreu explicam boa parte do porquê da profissão professora 

ter nascido dentro de um contexto de desvalorização da mulher, mas ao mesmo tempo foi uma 

das poucas formas em que ela pode transformar sua vida, tornando-se independente. Hoje 

continua desvalorizada e muitas vezes sofrendo discriminação e vários tipos de violência. Em 

nossa sociedade machista, há quem insista em culpabilizar a mulher por todas as adversidades 

que acontecem em nossa contemporaneidade: famílias desagregadas, filhos drogados e 

marginalizados. A saída da mulher para o mercado de trabalho é “oportunamente” entendida 
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como negligência de suas responsabilidades domésticas. Precisamos não nos deixar abater diante 

desses obstáculos, sejamos fortes e conscientes de nosso papel enquanto professoras, nos 

apoiando em Freire (1997): 

 
Tenho certeza de que um dos saberes indispensáveis à luta das professoras e professores 

é o saber que devem forjar neles, que devemos forjar em nós próprios, da dignidade e da 

importância de nossa tarefa. Sem esta convicção, entramos quase vencidos na luta por 

nosso salário e contra o desrespeito. Obviamente, reconhecer a importância de nossa 

tarefa não significa pensar que ela é a mais importante entre todas. Significa reconhecer 

que ela é fundamental. Algo mais: indispensável à vida social. Eu não posso, porém, 

formar-me para a docência apenas porque não houve outra chance para mim, menos 

ainda, somente porque, enquanto me “preparo”, espero um casamento. Com estas 

motivações, que sugerem mais ou menos o perfil que faço da prática educativa, fico nela 

como quem passa uma chuva. Daí que, na maioria dos casos, possivelmente, não veja 

por que deva lutar. (p.32) 

 

 

 

 Vamos valorizar a professora de Educação Infantil, cuja etapa dedicada é de importância 

crucial na base da educação e formação da nossa sociedade. Dessa forma, assegurar missão 

cumprida, com compromisso e responsabilidade. Lutando pelos direitos de todos e em favor de 

uma educação igualitária e de qualidade para meninas e meninos. 

 

 

 

 

2.2. Formação continuada e formação permanente. 

 

 

 Ao nos depararmos com esses termos: Formação Continuada e Formação permanente, 

houve a necessidade de nos posicionarmos, visto que em diversos estudos eles aparecem como 

semelhantes ou sinônimos e na perspectiva de vários teóricos eles trazem conceituações diversas, 

mas como as palavras têm muita força, há que se fazer boas escolhas em seu uso para traduzir 

literalmente nossos pensamentos, dessa maneira, achou-se relevante tecer alguns comentários a 

respeito. 

 A partir dos anos 1980, sob inspiração freiriana, a formação docente passa a ser 

configurada em um conceito de competência processual, a qual agrega tanto as experiências 
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individuais quanto coletivas. Essa perspectiva corrobora para a expansão do Conceito de 

Educação Permanente, o que justifica a integração das formações em suas múltiplas abordagens, 

dentre elas: a formação técnica, da graduação, da pós-graduação; a formação em horário de 

trabalho; bem como as demais. Formação essa inclinada a potencializar a essência humana e suas 

subjetividades. Freire (1996) nos ensina que: "Por isso é que, na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática". (p.43 e 44). 

Freire (1996) também reforça a ideia de formação permanente por sermos seres inacabados. 

 Todaro (apud PEREIRA, T., 2009, p.59) compreende esses princípios e os ressignifica 

quando aponta que a educação permanente é sinônimo de "culturalização ou de socialização, 

significados que correspondem à ideia de que o ser humano é programado pela cultura a se 

desenvolver em sociedade", portanto, para ela, um dos objetivos da educação permanente é o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo. Termo bastante apropriado para o presente trabalho que 

será utilizado quando relacionar-se à formação docente e por estar em concordância com esses 

princípios de concepção mais ampla e integral. Diante dessa perspectiva, optamos em utilizar o 

termo formação permanente para referir-se à formação docente. 

 

 

 

 

2.3.  Saberes e fazeres necessários à prática educativa 

 

 

 

 
Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 

Nem estes olhos tão vazios, 

Nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas e frias e mortas; 

Eu não tinha este coração 

Que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 
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- Em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

 

Cecília Meireles 

 

  

 Refletindo sobre o poema Retrato18, de Cecília Meireles (1901-1964), muitas vezes diante 

das dificuldades encontradas pela professora: a desvalorização profissional e a fragilidade na 

formação, nos cursos de Pedagogia (BOCCIA e TODARO, 2013) (GATTI, 2013-2014); a 

descrença e o desânimo se assolam sobre nós, professoras. Destarte, buscamos em Freire (1996, 

p.85) uma fundamentação para nossa motivação profissional: "Sem a curiosidade que me move, 

que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino". Essa motivação pautada na 

curiosidade, no encantamento, talvez nos ajude a não perder nossa face em algum espelho diante 

de um cruel desafio. Será que a professora frente às vicissitudes da profissão perdeu ou nem 

sequer conquistou um sonho para realizar-se profissionalmente?     

 Considerando que somos seres inacabados em constante aprendizado e transformação, e 

devido também à capacidade cerebral da neoplasticidade (aprendemos até nosso último dia de 

vida, a menos que algo grave aconteça conosco), seria incoerente de nossa parte querer ter 

respostas definitivas aos nossos próprios questionamentos. Portanto, alcançamos algumas pistas, 

algumas provisoriedades. 

 Tanto as pesquisas analisadas (ANDRADE, 2012; CANTERAS, 2009; CARVALHO, 

2010; FERRI, 2008 e SANTOS, 2015) quanto outros pensadores, como Faria (2002), já 

anunciaram que a carência da dimensão cultural na formação das professoras fortalece práticas 

empobrecidas e de caráter escolarizante com as crianças desde a Educação Infantil. 

 Conforme já mencionamos anteriormente, segundo Vigotski (1998), a criança aprende  

interagindo social e culturalmente e para tanto é papel da professora ser mediadora e 

organizadora do ambiente que irá contribuir, potencializando ou atrofiando o processo da 

aprendizagem. Vale destacar que nem tudo o que a criança aprende é de responsabilidade da 

professora, no entanto, a professora é peça indispensável no ensino-aprendizagem das crianças. 

Suas escolhas atitudinais, procedimentais e conceituais farão a diferença nas experiências delas. 

 Oferecer materiais diversificados e alternativos para as crianças é muito interessante, 

entretanto o fundamental não é apenas a quantidade e variedade desses materiais 

                                                 
18 Disponível em:<http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/>Acesso: 03 out/2017. 
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disponibilizados, mas a ação/intervenção da professora em relação à investigação, produção e 

criação infantil. Albano (2013) destaca que: 

 

Mesmo com papéis, lápis de cor e canetinha, é possível fazer muita coisa. Mais 

importante do que o material é a atitude em relação a ele. É acreditar que a criança tem 

algo a dizer e que pode fazer isso com qualquer coisa. É possível criar com papel, com 

jornal, com folhas, com pedrinhas, enfim, com o que quiser. É importante que se dê 

muitas possibilidades, como riscar, pintar, modelar, construir. É fundamental a 

diversidade de experiências, desde que todos possam vivê-las em profundidade e se 

apropriem delas. (p.19) 

 

 

 Cabe à professora organizar o espaço, materiais adequados e diversificados pautado em 

suas experiências práticas e outros conhecimentos visando oferecer ricas e intensas experiências 

para as crianças. Além do espaço e a diversidade de materiais, um tempo para uma investigação 

mais profunda das possibilidades dos materiais e seus usos precisa ser levado em consideração. A 

criança não pode ter uma vivência superficial das propostas e as atividades serem "ticadas" na 

lista da professora. Na Educação Infantil para que a criança possa aprender Arte efetivamente ela 

precisa experimentar os diferentes materiais repetidas vezes, para que possa ir testando suas 

diversas possibilidades, construindo conceitos, memórias e novas aprendizagens sobre Arte e 

tudo que se relaciona a ela. 

 Como podemos perceber, para que a professora possa entender, contribuir e potencializar 

a aprendizagem das crianças, ela precisa também experimentar e aprender tudo isso. Todavia, 

nem sempre a formação inicial dos cursos de pedagogia ou até mesmo nos cursos de Artes ocorre 

a articulação dessa gama de saberes e experiências. 

  Evidenciaremos alguns dos caminhos que perpassam os saberes dos professores. Tardif 

(2002), com suas intensas pesquisas e estudos sobre esses saberes, nos auxilia a entender: 

 

[...] o saber não é uma caixa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber deles 

e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida e 

com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e 

com os outros atores escolares na escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo 

relacionando-o com esses elementos constitutivos do trabalho docente (p11). 

 

 

 Como a professora pode dar o que não tem? Como o professor estimula o que não sabe? 

Se a formação inicial é insuficiente no desenvolvimento e aprendizagem do professor há 
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necessidade de investir tanto na formação inicial quanto na formação permanente nas escolas, 

bem como firmar parcerias com instituições interessadas na Educação Infantil.  

 Outras questões primordiais fazem parte da reflexão sobre os saberes e fazeres da 

professora em relação a sua prática educativa: como a professora direciona seu planejamento? 

Como serão suas propostas para as crianças?  

 A observação constante, os registros e a documentação das práticas cotidianas por meio 

de imagens (fotografias, filmes, registros das falas e ações das crianças, entre outros) contribuem 

na análise e interpretação dos processos de aprendizagem das crianças e reorientam os trabalhos e 

propostas da professora. É necessário considerar a faixa etária, os interesses, as necessidades, 

enfim o que é realmente importante e significativo para a criança e o grupo, pelo qual a 

professora é responsável. 

 

2.4. O Professor especialista 

 

 

A educação necessita de formação técnica e 

científica como de sonhos e utopias. 

 

Paulo Freire 

  

 Freire (2005, p.29) confirma e ressalta a importância e a existência dos diferentes saberes. 

Mas, acima de tudo, a necessidade de termos esperança e sonhos, como necessidade ontológica 

do ser humano, ter esperança e sonhos, de maneira crítica e prática, de tal forma que desejando 

algo melhor, sejamos impulsionados para a transformação e a construção de um mundo mais 

justo e igualitário. A educação tradicionalista não considera os desejos e necessidades 

individuais, sua meta é manter a ordem da sociedade, conduzindo a propostas de passividade, 

controle e reprodução, ou seja ajudando o indivíduo a se conformar com o que está 

preestabelecido. O ato de ensinar não é e não pode ser considerado um ato mecânico, há que se 

considerar o ato de ensinar um ato criador, junto com o educando, aprendendo e buscando 

conhecimentos, provocando o educando, pautado na curiosidade, desafios, desejo de saber cada 

vez mais, enfim, convidando-o a novas descobertas, vivências para construção de memórias que 
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lhe serão importantes para sua vida toda. E acessadas no futuro, facilitarão a compreensão e 

ajudarão a lidar melhor com as situações problemas ou novos desafios encontrados. 

 Diante dessa perspectiva, na Infância, afinal, qual é o lugar do professor especialista? Não 

é previsto na legislação para a Educação Infantil o especialista em Artes, no entanto há uma 

queixa constante dos professores em não ter uma formação apropriada e dessa forma requisitam o 

profissional especialista alegando não terem conhecimentos adequados para ensinar Arte, e por 

outro lado temos a lei que determina caráter polivalente ao professor, conferindo-lhe múltiplas 

capacidades e habilidades. Cruz (2012) nos esclarece sobre a polivalência da seguinte forma: 

 

 

Polivalência da docência nas séries iniciais foi construída historicamente mediante a 

organização da escola básica e que apresenta como exigência funcional-legal para o/a 

professor/a a incumbência de lecionar em todas as áreas de conhecimento, estabelecidas 

pelo currículo, já desde a sua formação inicial. Por exemplo, no interior dos próprios 

cursos de formação é estabelecida uma divisão: Escola Normal de nível Médio e 

licenciatura em Pedagogia, cursos preparatórios para o magistério polivalente; e as 

licenciaturas diversas formando para o magistério em uma única área de conhecimento. 

Essa condição é replicada nos processos de recrutamento por concursos públicos de 

professores como também na regulamentação da carreira, por meio de todo um aparato 

legal que a rege, inclusive, os planos de cargos e carreira. (p.3) 

 

 

 

 No entanto, o caráter polivalente não é aprofundado na legislação. Ao serem analisados os 

documentos, nota-se que a abordagem do professor polivalente para as séries iniciais é feita de 

forma global, porém quando se fala da formação do professor de uma matéria específica, 

utilizam-se os mesmos pressupostos da formação do professor polivante, conforme Cruz (2012): 

 

 

Numa rápida análise dos documentos legais e dos referenciais da formação docente para 

a educação básica, -estes últimos, seja na versão preliminar de 1998, seja na versão final 

de 2002 -, percebe-se, por exemplo, que a discussão ali desenvolvida silencia sobre as 

características do/a professor/a polivalente uma vez que a referência feita a ele/a nesses 

documentos caminha sempre sob a assertiva de que o professor polivalente necessita ter 

domínio dos conteúdos científicos a lecionar, sem proceder a uma discussão mais 

abrangente. Há, então, nesses documentos, uma definição no que tange aos 

conhecimentos profissionais docentes de forma geral, mas sem que se discuta a 

especificidade da polivalência. Parece, assim, que a mesma lógica de pensar a formação 

de professores de uma única “matéria” é, por analogia, transferida para a dos professores 

polivalentes. (p.4). 
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 Para ampliarmos a reflexão quanto ao professor especialista vamos lançar mão das 

experiências e das práticas das escolas da região de Reggio Emilia, fundadas pelo professor e 

pedagogo Loris Malaguzzi, na Itália, para conduzir-nos a novos olhares e possibilidades. 

Segundo Manfredi (2013), em Reggio Emilia existe o atelierista nas escolas da infância, 

entretanto, ele não é um profissional isolado, que apenas aplica Arte em seu ateliê, com um curto 

horário estipulado (50 minutos). Em Reggio Emilia o professor planeja junto com os demais 

profissionais, o atelierista faz efetivamente parte do grupo, do coletivo. 

 No ateliê, a proposta é trabalhar com as experiências, pois a cultura do fazer legitima a 

cultura Arte, uma vez que "a teoria se fundamenta e se apoia na experiência, tornando-se um 

conceito operacional, que é produzido pela obra e ao mesmo tempo a produz, em uma dialética 

constante entre prática sensível e significado" (BALZOLA E ROSA apud MANFREDI, 2013, 

p.10). A escola toda respira e vive situações de descobertas, transgressões e ampliação das 

possibilidades. No ateliê não é ensinado o exercício de técnicas e imitações de artistas. Os 

conhecimentos do atelierista bem como os conhecimentos dos demais profissionais agregam-se 

aos conhecimentos do grupo, constituindo assim o legado cognitivo, histórico-social e cultural 

desse grupo. As experiências de cada profissional, juntamente com a coletânea dos elementos 

reflexos de suas vivências profissionais e pessoais, reverberam nas práticas cotidianas da escola 

como um todo, não apenas no ateliê com o atelierista.  

 Embora Albano (2013) defenda o artista dando suporte ao trabalho do professor 

polivalente, ela acredita que é possível que o professor sem licenciatura em Arte possa trabalhar 

com as crianças, no entanto para isso é necessário que o professor polivalente tenha vivido a 

experiência de realizar sua própria produção e seja capaz de nutrir a imaginação e incitar a 

observação das crianças.  

 

 

É possível o generalista lecionar arte, desde que tenha experimentado sua própria 

criação. Como um professor vai saber sobre a emoção de pintar com vermelho e depois 

fazer um risco preto ou amarelo por cima?  

Se o trabalho envolver música, por exemplo, é necessário saber e gostar de cantar, ter 

instrumentos musicais (de verdade) e saber tocá-los. Mas, sobretudo, é fundamental 

trabalhar a imaginação. O adulto tem que criar um ambiente imaginativo para as 

crianças. Para isso, é importante ter bons livros, com boas gravuras, boas músicas e 

filmes. Aqueles que não são divulgados pela mídia. Além de muito tempo para observar 
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as coisas ao redor, contar sonhos, narrar histórias, enfim, deixar a imaginação viva. 

(ALBANO, 2013, p.17) 

 

 

 O professor, além de uma formação inicial essencial, precisa reunir em seus predicados: a 

curiosidade constante, o prazer em aprender e coletar seus conhecimentos e vivências culturais, 

tecnológicas e científicas, cuja importância é primordial para que ele consiga refletir, entendendo 

melhor como a criança pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela pode avançar e 

ampliar sua visão de mundo, de modo autônomo e prazeroso. Dessa maneira, realizar essa 

transposição para sua prática diariamente, ou seja, um professor que se desloca de seu papel de 

conhecedor para aprendiz, e com olhos sensíveis também realizar incríveis descobertas e ampliar 

possibilidades junto com as crianças. 

 Com a Arte, sua formação como Educador Infantil é enriquecida ao perceber o quão 

importante é essa experiência de vislumbrar descobertas com outros olhos e potencializar a 

aprendizagem, produzindo cultura e não somente consumindo-a, contribuindo para que a cultura 

da infância seja construída de forma legítima e efetiva. 

 Segundo Barbosa (2008), a polivalência do professor nas séries iniciais (crianças até 10 

ou 11 anos) se justifica, pois nessa idade as crianças possuem o pensamento sincrético, ou seja, se 

apropriam do todo para depois se apropriarem das partes. Destarte, o conhecimento é apresentado 

de forma geral para, que aos poucos se aprofunde ou torne-se mais específico. Entretanto, devido 

às precárias formações iniciais de professores, as quais não dão conta de uma formação suficiente 

para agregar elementos fundamentais para o exercício da docência, há necessidade de formações 

permanentes em serviço nas Unidades escolares. 

 A formação permanente é necessária, pois há fragilidade na formação inicial do professor, 

Imbernón (2002) nos alerta ressaltando que: 

 

O tipo de formação inicial que os professores costumam receber não oferece preparo 

suficiente para aplicar uma nova metodologia, nem para aplicar métodos desenvolvidos 

teoricamente na prática de sala de aula. Além disso, não se tem a menor informação 

sobre como desenvolver, implantar e avaliar processos de mudança. E essa formação 

inicial é muito importante já que é o início da profissionalização [...]. (p.41)  
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  O professor em sua formação inicial, quer seja no curso de Pedagogia, quer seja na 

Licenciatura em Arte, não alcança uma formação efetiva que contemple todas as dimensões que 

um professor da infância necessita. Considerando esse contexto, o investimento na formação 

permanente, coletiva e em tempo de serviço é crucial para o professor. Contar com um 

especialista em Arte nas escolas como parceiro nas formações permanentes em serviço e 

acompanhamento do trabalho seria muito interessante, pois ao trazer outros olhares, outros 

pontos de vista sobre a Arte, potencializariam o trabalho das professoras, e consequentemente as 

vivências infantis. 

 

 

 

 

 

2.5. – Políticas públicas em Santo André: atendimento à infância e a formação dos 

professores 

 

 

 

 É importante esclarecer como a Rede de Santo André tem organizado sua política para as 

crianças e como tem acontecido a formação para os profissionais da educação, sobretudo os 

professores. Segundo dados coletados na revista Democratização do Ensino (PREFEITURA DE 

SANTO ANDRÉ, 1992), Caderno de formação Estação Gente (PREFEITURA DE SANTO 

ANDRÉ, 1997) e outros documentos da Prefeitura de Santo André (1991 e 1999), o trabalho com 

a Educação Infantil na rede municipal teve início em 1968, com o funcionamento de duas salas 

de aulas que se localizavam no terreno do Complexo Esportivo Pedro Dell' Antonia. Com o 

aumento da procura por vagas de crianças de 4 a 6 anos, na década de 70, foram criados dois 

Centros Integrados de Recreação Infantil e simultaneamente, houve a criação de outras salas 

isoladas em diferentes pontos da cidade, as quais tinham para as crianças apenas uma proposta 

recreativa. Não havia preocupação em ter uma proposta educativa e esse serviço possuía caráter 

elitista, uma vez que atendia crianças moradoras da cidade oriundas de classes privilegiadas.  
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 Conforme Didonet (2014) aponta, o que diz respeito à Educação Infantil na LDB nos faz 

refletir sobre algumas questões, sobretudo em relação à consideração que se tem por essa etapa. 

 

 

A educação infantil, desde o texto original da LDB, de 1996, foi agraciada por uma 

admirável parcimônia de apenas três breves artigos. Seria essa economia legislativa 

federal derivada da compreensão de que ao Município competia definir mais 

detalhadamente as condições operacionais da educação infantil? Ou de um menor 

interesse por essa etapa da educação básica? As duas hipóteses são possíveis, sendo que 

a segunda ganhou maior consistência recentemente: A Emenda Constitucional n.59/2009 

e a Lei 12.796/2013 demonstram um interesse nacional mais forte pela educação infantil, 

inserindo parte dela - a pré-escola - no campo da obrigatoriedade para as crianças e 

determinando, com isso, a sua universalização. (p. 145 e 146) 

 

 

 Movimentos sociais em busca de direitos, no final dos anos 70, começam a movimentar a 

região do ABCD, instigando Santo André a lutar para reivindicar o atendimento também dos 

filhos dos operários nessas instituições infantis, contribuindo para o surgimento dos Centros 

Educacionais, Assistenciais e Recreativos (CEARs). Embora o aumento de vagas tenha 

acontecido, não foi suficiente para o atendimento das crianças e injustiças ocorriam: havia uma 

"reserva" de vagas para crianças cujas famílias tinham suas matrículas garantidas por meio de 

"cartas de apresentação" de políticos do município ou amigos influentes. O ingresso dos 

profissionais na prefeitura também apresentava a marca da política clientelista. 

 Durante esse período, as pré-escolas faziam parte da Seção de Ensino, a qual era 

responsável pela organização das escolas e da proposta pedagógica.  A manutenção dos CEARs 

era feita com o dinheiro das taxas de matrícula que era arrecadado no ingresso dos alunos, 

corroborando  com a exclusão das crianças menos favorecidas a esses equipamentos públicos. 

 A proposta pedagógica da pré-escola, no final da década de 70 e inicio dos anos 80, 

pautava-se na concepção de educação compensatória, priorizando atividades que visavam 

preparar o aluno para o 1º ano, com movimentos de treino envolvendo a psicomotricidade. As 

atividades eram organizadas por professoras que faziam parte da Equipe Técnica, professoras 

desviadas de suas funções, que preparavam as atividades para toda a Rede, sem uma remuneração 

diferenciada. Nas Unidades, não havia material de estudo ou pesquisa para que o professor 

pudesse consultar ou estudar, apenas apostilas com exercícios de prontidão. A formação dos 

professores consistia em simpósios realizados no mês de julho e reuniões de setores conduzidas 
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pela Equipe Técnica. Nesse ínterim, as unidades escolares já dispunham da seguinte 

nomenclatura: Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI). 

 Na década de 1990, existiam 36 Pré-Escolas Municipais, que foram construídas, em sua 

maioria, a partir de 1977.  No entanto o atendimento da demanda só contemplava 20% de 

crianças de 0 a 6 anos. Faziam parte do quadro de profissionais da educação professores, 

assistentes pedagógicos e diretores, que a partir de 1989 ingressam na rede somente por meio de 

concurso público.  

 Foi organizado um quadro de Coordenação das Unidades Educacionais visando maior 

qualidade no serviço de atendimento à população com ações concretas. O quadro era composto 

por: 1 Coordenadora de Programa, responsável  pela implantação da política educacional de 

Serviços; 2 Coordenadoras de Atividades, as quais se responsabilizavam pela assistência à 

Coordenadora de Programa executando as metas traçadas pela política educacional do Serviço; 1 

Chefe de Serviço, que tinha a responsabilidade pelo respectivo trabalho administrativo e 18 

assistentes pedagógicas, que se responsabilizavam por acompanhar o desenvolvimento da 

proposta pedagógica nas unidades. 

 Nesse período de 1989 a 1991 foram realizadas várias ações para qualificar a Educação, 

entre elas: aumento de vagas, de 12.740 para 18.000 em 1991; criação de normas únicas para as 

Unidades da Rede; compra de materiais escolares para uso nas unidades, diminuindo a lista de 

material exigida das famílias; garantia de acesso das crianças deficientes na Educação Infantil; 

seleção para a função de Dirigentes da EMEI; reuniões periódicas com grupos de dirigentes para 

construção coletiva do Projeto Pedagógico; formação da Equipe de assistentes pedagógicas; 

planejamento realizado pelos professores respeitando as especificidades de cada EMEI e 

acompanhados pelas assistentes pedagógicas; criação de biblioteca "básica" em cada Unidade; 

criação de momentos para o professor refletir sobre sua prática (início do semestre com Semana 

de Estudos e Reuniões setoriais bimestrais); criação de vagas para professores substitutos e 

volantes de setor; entre outros benefícios. 

 A concepção de educação pautava-se na ideia de Pré-escola como escola e não como uma 

preparação para a mesma, dessa forma acreditava-se que a instituição fosse um espaço de 

socialização de conhecimentos e direito de acessar cotidianamente o saber acumulado pela 

humanidade, respeitando-se as especificidades locais. Já a concepção de criança considerava o 

saber e as vivências trazidas em seu percurso histórico. E que ao compreender sua realidade, o 
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sujeito de sua própria história, seria capaz de agir sobre ela transformando-se e transformando-a. 

Tinham como finalidade para a Pré-escola ampliar conhecimentos, promover a descoberta da 

criança sobre si mesma e sobre o mundo, investigando, questionando as informações e 

construindo o seu conhecimento de forma crítica, criativa e autônoma.  

 O planejamento e avaliação constantes eram de responsabilidade dos professores e partia-

se dos conhecimentos dos alunos para ampliá-los com conteúdos adequados à faixa etária de 4 a 

6 anos, nas seguintes áreas: Linguagem (oral, escrita, corporal e plástica), matemática, ciências 

sociais e ciências naturais. Assim, atividades que favoreciam a construção coletiva de 

conhecimento e do trabalho em grupo eram planejadas. 

 Em 1991, a Câmara decreta a Lei nº 6.833 - Estatuto do Magistério Municipal de Santo 

André, de 15 de outubro de 1991, a qual dispõe sobre a organização administrativa do Magistério 

Municipal19 e com ela podemos notar que ocorre a mudança da nomenclatura de professor de pré-

escola para professor de educação infantil, conforme o Art. 3º: 

 

 

O cargo de Professor de Pré-Escola, bem como a função gratificada de Dirigente de 

EMEI, passam a denominar-se, respectivamente, Professor de Educação Infantil e 

Diretor da Unidade Escolar, integrando o Quadro do Magistério Municipal (SANTO 

ANDRÈ, 1991). 

 

 

 

 As exigências de habilitação e experiência para o provimento de cargo de professor de 

educação infantil era, segundo o Estatuto, habilitação específica de 2º grau para o magistério com 

especialização em pré-escola ou licenciatura plena em pedagogia com especialização em pré-

escola (Capítulo IV, Art. 6º, 1991). 

 As metas apontadas para o final de 1992 eram: ampliação de vagas; construção de salas de 

professores para qualificar o acompanhamento pedagógico; aumento das assistentes pedagógicas;   

realização de compra comunitária de material escolar e criação do Conselho de Escola nas 

Unidades. A figura da assistente pedagógica incorpora o quadro de funcionários tanto da creche 

quanto da EMEI. Inicia com uma assistente para cada setor (um conjunto de escolas), na 

                                                 
19 Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santo-andre/lei-ordinaria/1991/683/6833/lei-ordinaria-n-

6833-1991-dispoe-sobre-a-organizacao-administrativa-do-magisterio-municipal.html>. Acesso em: 22.05.2017. 
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sequência, a assistente pedagógica atende uma EMEIEF e uma creche e finalmente em 2005, é 

criado um cargo de assistente pedagógica para cada Unidade Escolar. 

 Em 1989, as três creches municipais (sendo uma fundada em 1987 e as outras duas em 

1988), de caráter assistencial, que atendiam crianças de 0 até 6 anos, não faziam parte da 

Educação e sim eram vinculadas à Promoção Social de Santo André (PROSSAN). Atendiam 150 

crianças, os profissionais não eram habilitados para o trabalho na Educação Infantil, os 

profissionais que atendiam as crianças eram os mesmos que faziam os demais serviços (cozinhar, 

limpar e lavar), não havia material e espaço adequado às crianças, o tempo de atendimento às 

crianças era de 10 horas diárias em 5 dias da semana e os profissionais trabalhavam com as 

crianças durante 8 horas por dia. 

 Em 1989, as creches começam a fazer parte da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes 

(SECE). O programa de creche visava o atendimento em período integral das crianças de 0 a 6 

anos, e a concepção nesse espaço passa de assistencialista para educativa, na mesma lógica da 

EMEI, na qual acredita-se que a criança constrói conhecimentos na interação com o outros e com 

o meio em que está inserida, priorizando o jogo como procedimento metodológico fundamental 

para aprendizagem e desenvolvimento.   

 Dessa forma, parte-se dos saberes que as crianças já possuem, ampliando-os, oferecendo a 

elas o acesso ao conhecimento da Linguagem e das Ciências, com atividades desafiadoras e 

adequadas à faixa etária. Outro aspecto privilegiado neste programa é a importância que se dá às 

relações, pois as mesmas estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças, justificando a necessidade da atenção individual e do respeito à singularidade de cada 

uma, sem desprezar o desenvolvimento do trabalho em grupo, que acontecia em diversos 

momentos com as crianças. 

 Percebe-se neste documento (PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 1992) que a 

concepção de educação, a concepção de criança e o papel da escola são os mesmos para a creche 

e para a EMEI, no entanto a Equipe Técnica da EMEI abordava os conteúdos sem mencionar a 

brincadeira/jogo, fato curioso, pois a faixa etária dos dois equipamentos convergiam. Na época 

ambos atendiam crianças de 4 a 6 anos.  

 Além da proposta pedagógica, o documento destaca o cuidado com a saúde e higienização 

da criança que deve ser feito pela família e acompanhado pelos profissionais da creche, visando 

seu bem estar físico e emocional, para contribuir de forma positiva em sua aprendizagem e 
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desenvolvimento. O espaço deve ser organizado com o objetivo de garantir um ambiente limpo, 

agradável, seguro e desafiador. Para dissipar o cunho assistencialista que a palavra creche 

carrega, houve a tentativa de mudança na nomenclatura desse equipamento para Unidade 

Municipal de Educação Infantil (UNIMEI), confiantes que essa mudança pudesse refletir, 

sobretudo na mudança de concepção que pretendiam delinear.  

 Em 1992 havia, em funcionamento, 8 UNIMEI, atendendo 657 crianças em período 

integral, na faixa etária de 0 a 6 anos. Com período de funcionamento de 12 horas diárias, de 

segunda à sexta-feira, com horário que variava conforme a necessidade/local, podendo ser das 

6h30 às 18h30 ou das 7h às 19h. Essas mudanças implicaram em revisões em várias dimensões: 

espaço físico, quadro de funcionários, formação de profissionais, proposta pedagógica, materiais 

pedagógicos, programa de saúde e alimentação e outros. 

 Nos anos 90, o quadro de funcionários das creches contava com Diretor (a) de Unidade 

Escolar, monitores de creche (a quantidade variava conforme o número de salas que havia na 

respectiva Unidade), auxiliar administrativo, equipe de limpeza, ajudante de lavanderia e equipe 

de cozinha (lactarista, cozinheira e ajudantes de cozinha). A partir de 1989, os monitores que 

atuavam diretamente com as crianças, tiveram suas jornadas reduzidas passando a cumprir 6 

horas diárias. Eram funcionários concursados, cujos editais dos concursos não exigiam que 

fossem professores, exigiam apenas o 2º grau, no entanto vários deles já possuíam formação 

dentro do quadro do magistério: professor ou pedagogo. 

 Na EMEI, o quadro de funcionários era composto da seguinte forma: Diretor (a) de 

Unidade Escolar, professores (o número de professores correspondia ao número de salas da 

respectiva Unidade), auxiliar administrativo, equipe de limpeza, merendeiras e ajudantes de 

cozinha. Conforme os documentos analisados (SANTO ANDRÉ, 1992), para o atendimento das 

crianças nas creches, a relação adulto criança era a seguinte: 1 monitor para cada grupo de cinco 

crianças entre 0 a 2 anos; 1 monitor para cada grupo de 12 crianças de 2 a 4 anos e 1 monitor para 

cada grupo de 25 crianças de 4 a 6 anos. Na EMEIEF, a relação adulto criança ainda é a mesma, 

uma professora por sala para uma média de 25 a 30 alunos, desde a Educação Infantil até o 

Ensino Fundamental.  

 Esse período citado foi de grande investimento em formação dos profissionais de 

educação, nota-se a preocupação não só com os conteúdos formais (português e matemática), mas 

uma formação, cuja interface se dá com elementos da essência humana, como Arte e Filosofia. 
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Ana Angélica Albano Medeiros Albano, Professora na Unicamp, implantou em 1990 o Projeto 

das Escolas Municipais de Iniciação Artística (EMIA) na Prefeitura de Santo André, foi assessora 

de Arte na mesma rede, fazendo parte de uma Equipe Multidisciplinar, da qual foi responsável 

pela formação de profissionais da Educação do município. Nesse período, deu-se destaque para 

as seguintes formações: Filosofia, Português, Artes Visuais, Educação Física, Matemática, 

Geografia, Ciências e História. (Caderno de Formação 1, Gestão 1997-2000).  

 Em 1998, com a municipalização, iniciou-se gradativamente o atendimento ao Ensino 

Fundamental, o qual exigiu a mudança de nome de Escola Municipal de Educação Infantil 

(EMEI) para Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF). Outras 

preocupações emergiram com essa mudança. Houve necessidade de investimento em formação 

urgente para os professores atuarem no Ensino Fundamental. Com o "holofote" voltado para o 

Ensino Fundamental, o investimento e continuidade na Educação Infantil, agora, com um volume 

menor de salas e professores, são postergados, principalmente nas EMEIEF. 

 Em 1999 a Lei nº 7.891, de setembro de 199920, altera dispositivo da Lei nº 6.833 de 15 

de outubro de 1991 - Estatuto do Magistério Municipal de Santo André, para adequá-la à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Instituída pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996: 

 

 Das Disposições Transitórias 

 

Art. 4º Até que as Instituições Educacionais promovam a adequação à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, instituída pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 

formação exigida para o provimento do cargo de Professor de Educação Infantil e 

Fundamental será: 

I - formação em 2º grau para o magistério; ou 

II - formação em licenciatura plena em pedagogia. (SANTO ANDRÉ, 1999) 

 

 

 Nas gestões dos prefeitos Celso Daniel (1989-1992 e 1997-2002) e João Avamileno 

(2002-2008) contamos com a prática do Planejamento dos trabalhos para atender ao Plano Anual. 

Para o qual fazíamos planejamento a curto, médio e longo prazo, com o objetivo de atender às 

                                                 
20 Disponível em: < https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/santo-andre/lei-ordinaria/1999/790/7891/lei-ordinaria-n-7891-1999-

altera-dispositivo-da-lei-n-6833-de-15-de-outubro-de-1991-estatuto-do-magisterio-municipal-de-santo-andre-para-adequa-la-a-

lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional-instituida-pela-lei-federal-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996> Acesso em: 

22.05.2017. 
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necessidades gerais e também as dos profissionais da educação. Dentre as necessidades apontadas 

pelos professores, a formação continuada foi um dos destaques. Para tal, tivemos parcerias com 

Universidades visando formações na pós-graduação (Lato Sensu), na graduação em curso similar 

ao da Pedagogia para os professores que não tinham a referida formação, e outros cursos de 

menor duração.  Houve mudanças visando qualificar o serviço de creche, contanto com a nova 

Equipe Técnica, com a realização de formação inicial para os funcionários novos, formação em 

serviço, formação dos monitores sob responsabilidade da Equipe Técnica, Formação dos 

assistentes pedagógicos e dirigentes sob responsabilidade do Programa e Departamento de 

Educação. As formações abordavam assuntos gerais (concepções e princípios de trabalho) e 

temas específicos.  

 O investimento também teve abrangência na compra de maquinários, mobiliário, 

utensílios diversos, brinquedos de parque, e sobretudo, materiais pedagógicos, como livros, 

jogos, papéis, entre outros, para o desenvolvimento de atividades diferenciadas. Com o objetivo 

de ampliar o atendimento das crianças foi estabelecido convênio com creches comunitárias, 

devido à grande procura por vagas. Para esse convênio havia o repasse de verba pública, visando 

qualificar também o atendimento às crianças atendidas nessas creches. Foi selecionada uma 

pedagoga para a supervisão do trabalho das 14 creches comunitárias que recebiam a subvenção 

da prefeitura. Assegurando formação aos dirigentes e coordenadores que atuavam nessas 

unidades, contribuindo com conhecimentos teóricos que permeavam aspectos essenciais da área 

da educação. A meta até 1992 era: inaugurar mais 5 creches que foram projetadas para atender de 

100 a 150 crianças cada uma, com critérios de definição dos locais pautados nas demandas 

reivindicadas pela população nas discussões do orçamento participativo (OP), que acontecia 

regionalmente. 

 Aos poucos o quadro de funcionários foi se aprimorando com o objetivo de dar mais 

suporte ao trabalho desenvolvido. Para atender melhor aos alunos com deficiências, houve a 

entrada de "cuidadores" para essas crianças, no princípio, os funcionários eram contratados e na 

sequência foi criado concurso público. Atualmente contamos também com as parcerias de 

Universidades e a incorporação de estagiários para o apoio aos alunos com necessidades especiais 

e as turmas de Educação Infantil, com alunos na faixa etária de 0 a 3 anos, as quais não possuem 

auxiliar. O Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), funcionário concursado a partir de 2010, 

foi admitido para auxiliar o professor de Educação Infantil nas creches. 
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 Na rede de Santo André, desde o final de 1980 e início de 1990, a formação em horário 

de serviço faz parte da carga horário do professor. Atualmente existem algumas variações, de 

acordo com a jornada do professor da Educação Infantil, que pode ser: 

- Carga horária de 24 horas, na EMEIEF: 20 horas semanais com crianças (4 horas por dia, 5 dias 

na semana), 2 horas de reunião pedagógica semanal (RPS) que acontece de forma coletiva, 

acompanhada pela Equipe Gestora na Unidade Escolar e 2 horas em local livre, escolhido pelo(a) 

professor(a). 

- Carga horária de 27 horas, na EMEIEF: 20 horas semanais com crianças (4 horas por dia, 5 dias 

na semana), 2 horas de reunião pedagógica semanal (RPS) que acontece de forma coletiva, 

acompanhada pela Equipe Gestora na Unidade Escolar, 3  horas para planejamento e organização 

do trabalho na Unidade Escolar e 2 horas em local livre, escolhido pelo(a) professor(a). 

- Carga horária de 30 horas, somente em creche: 20 horas semanais com crianças (4 horas por 

dia, 5 dias na semana), 3 horas de reunião pedagógica semanal (RPS) que acontece de forma 

coletiva, acompanhada pela Equipe Gestora na Unidade Escolar, 3 horas para planejamento e 

organização do trabalho na Unidade Escolar e 2 horas em local livre, escolhido pelo(a) 

professor(a).  

 Em 2017, a rede de Santo André21 conta com 86 equipamentos que acolhem crianças 

dentre a faixa etária da Educação Infantil, sendo 49 Escolas Municipais de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (EMEIEF) e 37 creches. Atendendo um total de 17.310 crianças na 

Educação Infantil, com 9.086 matriculadas nas EMEIEF e 8.224 nas creches. Reune 834 

professores que trabalham com essa etapa, e destes, 465 atuam nas creches e 369, nas EMEIEF. 

Como podemos perceber a rede ampliou seu atendimento. Está cumprindo a legislação em 

atender essa clientela, porém não basta ter crianças nas escolas, é necessário que a escola tenha 

estrutura e profissionais para proporcionar um desenvolvimento integral às crianças, conforme a 

Constituição Federal (1988) e o ECA (1990) prescrevem.   

 

 

 

 

 

                                                 
21 Fonte: Mapa de Movimento - setembro/2017. Prefeitura de Santo André. Secretaria de Educação. 
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CAPÍTULO 3. O PERCURSO DA PESQUISA-INTERVENÇÃO  

 

A maior riqueza do homem é sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou 

— eu não aceito. 

Não aguento ser apenas 

um sujeito que abre 

portas, que puxa válvulas, que olha o 

relógio, que compra pão 

às 6 da tarde, que vai 

lá fora, que aponta lápis, 

que vê a uva etc. etc. 

Perdoai. Mas eu 

preciso ser Outros. 

Eu penso 

renovar o homem 

usando borboletas. 

Manoel de Barros 

 

 

 Em sua poesia, Manoel de Barros (2002, p.79) valoriza as possibilidades da natureza 

humana em relação à incompletude, ou seja, a vida proporciona constante aprendizagem e dessa 

maneira dialoga com Freire (1996, p.55) quando ele nos ensina: "Aqui chegamos ao ponto de que 

talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento 

do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só 

entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente". Essas ideias se complementam. 

Ambos contribuem com as inspirações e pretensões desta pesquisa. Porém, com intensidade e 

resistência buscou-se no exercício da pesquisa, estudo, reflexão e elaborações coletivas, para 

outros modos de fazer, práticas essas que respeitam a criança em sua maneira inteira de ser, sua 

cultura e sua condição histórica e social, visando qualificar a Educação Infantil. 

 

3.1. Inquietações e motivação da pesquisadora para uma pesquisa-intervenção 

 

 Em 2015, juntamente com outras dez CSE, assumimos a coordenação, cada uma 

responsável por um setor de seis Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
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(EMEIEF) da rede de Santo André, com a função de acompanhar e orientar as escolas, 

articulando as diretrizes da Secretaria da Educação às demandas das escolas.  

 Devido às inquietações em relação ao trabalho de Arte nas Unidades, sobretudo na 

Educação Infantil, o que incomodava foi sendo confirmado em vários momentos nos 

acompanhamentos realizados nas escolas. Observavam-se algumas práticas, por meio da 

exposição de atividades idênticas, que não permitiam sequer a cor diferente, atividades prontas, 

padronizadas, denominadas atividades de Artes e também observava-se a ausência de exposição 

de atividade propriamente dita, o que revela grande semelhança de concepção entre as duas 

situações, denunciando em ambos os casos a ausência da produção infantil, a ausência da cultura 

da infância. Nigris (2014) traduz a primeira prática, apontada acima, com bastante clareza: 

 

Muitas vezes, a didática foi interpretada como um conjunto de regras, receitas e técnicas 

a serem aplicadas ao ensino de modo prescritivo, ousaria dizer quase determinístico. 

Tudo se retoma a partir dos movimentos do modelo tradicional, de ensino transmissivo, 

cujo percurso é marcado pelas páginas dos livros de texto, e a ação didática acontece 

unicamente entre as quatro paredes da sala de aula, voltada para a promoção de 

prestações e produtos pré-definidos: o professor está no centro do processo e pouco é 

concedido à livre expressão das faculdades cognitivas, socioafetivos e metacognitivas 

dos sujeitos que aprendem assim passivamente. (p.137 e 138) 

 

 

 Uma vez que as AP de EMEIEF tinham concentrado suas forças para as formações, 

acompanhamentos e práticas de alfabetização e/ou produção textual voltadas para o Ensino 

Fundamental, elas também sinalizavam fragilidades na formação em Educação Infantil.  

Mostravam-se bastante ansiosas em querer aprender, compartilhar suas angústias e trocar 

experiências entre seus pares para qualificarem o trabalho nessa etapa, em suas respectivas 

Unidades. Em reuniões com outras coordenadoras, visualizamos a necessidade de intensificar a 

formação das Equipes Gestoras, das quais coordenávamos. Já realizávamos encontros quinzenais, 

chamadas reuniões setoriais, com as Equipes Gestoras para a articulação dos princípios da 

Secretaria de Educação e as demandas das Unidades Escolares. No entanto, constatamos que 

esses momentos já não eram suficientes para contemplar as necessidades emergentes das 

gestoras, principalmente em relação à Educação Infantil.  

Diante dessa perspectiva, iniciamos em 2015, Formações com as AP, em horário oposto 

ao das reuniões setoriais, visando discutir, compartilhar, estudar e ressignificar as práticas sobre o 

trabalho na Educação Infantil. Estes momentos eram pautados em vivências significativas no 
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campo da Arte, valorizando a infância, a continuidade educativa e a importância das diferentes 

linguagens. 

 Nesse ínterim, as inquietações sobre algumas práticas sendo confirmadas nos 

acompanhamentos das escolas e durante as conversas com as AP, nas quais elas apontavam a 

necessidade de formação, deu-se o ingresso no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais, da Uninove, e com isso, convergiu para o estudo aprofundado dessas fragilidades 

encontradas no campo da Arte na Educação Infantil, assim como repensar possibilidades de 

intervenções, considerando o cerne do Mestrado Profissional. 

   

 

3.2. A pesquisa  

 

 

A intervenção é histórica, é cultural, é política. 

É por isso que insisto tanto em que as experiências 

não podem ser transplantadas, mas reinventadas. 

 

                                                                                                                                         Paulo Freire

  

 

 Em Freire (2001, p.26) encontramos várias confirmações durante nossa caminhada, assim 

diante de seus ensinamentos, entendemos que práticas precisam ser repensadas e reconstruídas, 

nada que é copiado permanece. Não adianta prescrever o que deve ser feito, pois a professora irá 

praticar aquilo que conhece, aquilo que tem segurança, de acordo com suas concepções. Para que 

mudanças ocorram, há necessidade de muita discussão, reflexão e apropriação de concepções 

com práticas coerentes, práticas reconstruídas coletivamente. Do contrário, a profissional que 

acompanha as questões pedagógicas da escola (AP) fica condenada a carregar seu bloco de pedra 

dia após dia, conforme Sísifo, sempre iniciando o trabalho a partir do "zero", sem localizar 

mudanças ou significados nas práticas. 

 Diante das preocupações com a Educação Infantil, que é a estrutura, a base da Educação, 

algumas questões impulsionaram a pesquisa: 

O que sabem e como fazem as professoras em relação à Arte visual nas práticas que desenvolvem 

com as crianças de 4 a 5 anos? 
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Quais são as possibilidades de construção de conhecimento em Arte visual na formação 

permanente e em serviço de professoras da Educação Infantil? 

Como o conhecimento construído nesse espaço de formação se revela nos saberes e nos fazeres 

das professoras com crianças de 4 e 5 anos?  

 Ao finalizar o primeiro semestre de 2016, ocorreu a implementação da pesquisa-

intervenção em uma Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) 

uma das quais fazia parte do setor em que a pesquisadora fora coordenadora nos anos de 2015 e 

2016.  A escola, situada no município de Santo André, denominada EMEIEF Caleidoscópio, 

acomodava 7 salas de Educação Infantil (4 e 5 anos), portanto os Encontros Formativos se deram 

com as 7 professoras e a Assistente Pedagógica da Unidade. 

 A realização desse tipo de pesquisa que, segundo Dionne (2007) "vê a pesquisa-ação 

principalmente como instrumento de "intervenção" na realidade circundante dos pesquisadores, 

em parceria com os atores implicados em determinadas situações problemáticas. Juntos, vão 

promover ações para transformar a situação inicial em uma situação desejada." (p.11). Teve a 

intencionalidade de uma proposta dialética, na qual acredita-se que a aprendizagem acontece por 

meio do diálogo, de afetar o outro, no sentido de "tocar", de provocar reflexões capazes de 

mobilizar o outro. Assim, avançar nas discussões sobre o trabalho desenvolvido com as crianças 

de 4 e 5 anos em relação à Arte Visual, repensando e reorientando a prática, a partir das trocas 

entre pares e da constante conexão com o mundo, que vai ao encontro da ideia de que "Ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo". (FREIRE, 1987, p. 68). Diante disso, justifica-se a valorização do coletivo de ideias e 

diálogos nas formações permanentes; problematizando as situações, ouvindo as professoras e 

assim, ressignificando as práticas. 

 Assumindo uma postura crítica e distanciando-se da maneira "transmissiva" e autoritária 

de ensinar e "passiva" de aprender, a proposta desta pesquisa considera outras possibilidades de 

formação permanente. Acreditando que aprendemos na interação com o outro e com o meio, 

quando nos reunimos entre profissionais da educação para planejarmos ou discutirmos alguma 

ação, os conhecimentos que cada um agregou ao longo de sua respectiva jornada, não podem 

ficar guardados, para quem entende que a educação é um processo social. Os momentos em que 

os professores reúnem-se são valiosos para a troca dessas experiências entre os pares e as 
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discussões coletivas subsidiadas pela prática e estudos, para que possam ser reinventadas 

maneiras de agir ou qualificar as já realizadas.  

 Entretanto, para que cada um construa novos conhecimentos e os coloque em prática, há 

necessidade de estarmos “abertos” para o diálogo, acessíveis para ouvir o outro e para a 

apreensão de novas possibilidades. Ainda atentos aos ensinamentos de Freire (1996), pensar certo 

não é pensar sozinho, é aceitar que para buscar a qualidade da educação existem riscos, por 

exemplo, a aceitação do novo. Isto não quer dizer que é aceitar um modismo sem propósito. Bem 

como discriminar o velho, pela quantidade de seu tempo cronológico. Há que se destacar o que é 

positivo na educação, considerando os princípios que sustentam uma educação de qualidade, e o 

que precisa ser descartado, quando é anacrônico. 

 A pesquisa deu-se em quinze Encontros com duração de uma hora cada. Esses Encontros, 

chamados por nós de Encontros Formativos, foram realizados nos dois períodos: manhã e tarde, 

pois as professoras não tinham condições de se reunirem em um só período. O grupo da manhã, 

bastante comunicativo e participativo, fomentou maior discussão e consequentemente um 

Encontro a mais. Totalizando 8 (oito) Encontros no período da manhã e 7 (sete) à tarde. Tiveram 

início em agosto de 2016 e foram encerrados em meados de dezembro do mesmo ano. Os 

objetivos das pautas vão desde a apresentação e esclarecimento da pesquisa até a avaliação do 

processo vivenciado.  

 Nos dois primeiros Encontros houve a apresentação e esclarecimento da intenção da 

pesquisa e um grupo ficou muito interessado em obter informações sobre o acesso ao mestrado. 

As professoras tinham uma ideia de mestrado como algo muito distante de suas realidades. Após 

a explanação e esclarecidas as dúvidas, houve a coleta de autorizações para a realização da 

pesquisa. 

 Em dois Encontros, terceiro e quarto, o objetivo foi fazer a caracterização das 

participantes, conhecendo um pouco sobre elas: Quem são? O que sabem? O que fazem? Ou seja, 

o levantamento de dados de suas trajetórias, experiências acadêmicas e profissionais, bem como a 

realização de cursos ou contatos diversos com a Arte. Nesse momento, as professoras foram 

questionadas sobre a necessidade ou não de um professor especialista. 

 O objetivo do quinto e sexto Encontros foi levantar os conhecimentos das professoras em 

relação às propostas de Arte Visual com as crianças da Educação Infantil no período da Festa 

Junina, festa cultural presente nas escolas durante o mês de junho. Foi levado um elemento para 
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estimular os sentidos e a partir do que elas falavam, foram discutidos alguns fundamentos 

importantes para serem trabalhados na Educação Infantil (Resolução nº5/2009 - DCNEI/2010): 

por que fazem, como fazem, resgate à cultura, artistas que abordam a temática, planejamento por 

datas comemorativas, enfim um diálogo sobre seus fazeres, bem como suscitar reflexões sobre 

imagens interessantes a serem discutidas com os pequenos, ampliando olhares e potencializando 

conhecimentos. Durante essas discussões, o grupo de professoras do período da manhã se 

estendeu em mais um encontro, o 15º. 

 No sétimo e oitavo Encontros, o objetivo foi vivenciar situações que a criança encontra 

com frequência em seu cotidiano, momento de produção/criação livre ou dirigido, visando 

estabelecer relações entre as sensações das professoras e as vividas pelas crianças nesse processo. 

 Os Encontros: nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo, tiveram como temática 

a Cultura afro-brasileira, cujo objetivo foi levantar conhecimentos sobre o trabalho com a Arte 

Visual nessa abordagem, utilizando-se a literatura infantil para disparar reflexões sobre possíveis 

fazeres, envolvendo a leitura de imagens e a confecção de máscaras. Foram discutidos também 

assuntos essenciais como o respeito à diversidade, práticas que fomentem sujeitos pensantes, 

criadores e capazes, tanto para aprender quanto para ensinar. 

 Os dois últimos Encontros finalizaram o processo com uma avaliação cujas ponderações 

discorriam sobre as facilidades e desafios encontrados pelas professoras, antes e após os 

Encontros. Ao longo dos Encontros, as professoras vivenciaram leitura de imagens, experiência 

sensorial, produção, (re)planejamento e diálogo. Ao realizarmos as leituras de imagens das obras, 

fizemos reflexões sociais e políticas em relação às culturas, vivências que podem ser recriadas 

nas práticas das professoras, conforme a epígrafe de Freire no início desse texto. Tivemos a 

intenção de "encantar" as professoras com essas práticas e que, encantadas, elas encantassem 

também seus alunos impulsionando-os a novos desafios e construção de conhecimentos. Ao 

vivenciarem situações desafiadoras que potencializassem seus conhecimentos, iriam ser 

mobilizadas a proporcionar às crianças vivências significativas.  

 Todos os Encontros foram planejados, reservando-se parte deles para serem construídos 

com as professoras, ouvindo-as e realizando discussões e reflexões para o planejamento dos 

próximos Encontros. Em um dos grupos, cujas participantes estavam mais abertas e conseguiam 

expor com mais naturalidade suas facilidades e angústias, o diálogo foi mais extenso e 

abrangente. O outro grupo mostrava-se um pouco tímido, com certa resistência em expor-se, cuja 
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quebra do silêncio foi um dos desafios para a pesquisadora. Três pontos foram relevantes para 

que os Encontros acontecessem ao longo de um semestre e durante o tempo estipulado: 

- As professoras da Educação Infantil não se encontravam em um único momento de Reunião 

Pedagógica Semanal e não tinham disponibilidade fora do horário de trabalho, assim as 

professoras do período da manhã cumpriam das 7h às 8h (distribuídas duas vezes na semana) e as 

do período da tarde cumpriam das 17h às 19h. A pesquisadora participava de RPS da manhã e da 

tarde para dialogar com ambos os grupos. 

- A intervenção proposta a partir dos resultados da pesquisa não podia dar-se em todas as RPS, 

pois existiam: demandas da Secretaria da Educação para serem discutidas com professores da 

rede nos momentos coletivos, as RPS; demandas da própria Unidade: planejamentos de ações 

coletivas, organizações do trabalho, outras formações necessárias e parcerias com instituições ou 

equipamentos (continuidade educativa entre creche e EMEIEF, por exemplo). 

- A pesquisa precisava ser realizada no segundo semestre de 2016 pela seguinte situação: Na rede 

de Santo André, quando as professoras não são lotadas em uma determinada Unidade Escolar, 

elas atuam (substituindo) em diferentes escolas até se lotarem, ocasionando certa rotatividade de 

professoras nas escolas. Sabendo-se que das sete, somente duas eram lotadas na EMEIEF 

Caleidoscópio, a garantia de permanecerem na escola em 2017 era bem remota. Outra questão foi 

a mudança de governo devido às eleições. Uma vez que os cargos das Equipes Gestoras e 

Secretaria são cargos de confiança assumidos por professores da rede, outras mudanças também 

seriam evidentes no contexto docente: Professoras voltando para a sala e/ou assumindo novas 

funções. Seria, portanto, impossível dar continuidade à pesquisa com o mesmo grupo de 

professoras no início de 2017. 

 Vale ressaltar que o tempo restrito para os Encontros não prejudicou a pesquisa, diante 

desse empecilho houve grande esforço para sua realização em 2016. Assim, trabalhamos de 

forma organizada, objetivando aproveitarmos o tempo e as discussões da melhor maneira 

possível, realizando toda a pesquisa nesses Encontros e durante esse semestre. 

 

3.3. A escola e as participantes da pesquisa  

 

 

 A pesquisa foi realizada nesta escola, durante o ano de 2016. Em outra escola ou ocasião, 

poderíamos ter encontrado práticas distintas, concepções diversas e outras respostas. Nem sempre 
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temos soluções ou respostas para tudo. Todavia, o importante é a honestidade e a consciência em 

reconhecermos as nossas fragilidades e não desistirmos da busca de novas pistas, refletir 

constantemente sobre nossas ações e nos reinventarmos sempre, tendo como objetivo um bem 

comum e maior: Educação de qualidade para todos. 

 

 

 

A escola 

 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF), escopo da 

pesquisa, foi nomeada por nós EMEIEF Caleidoscópio. Inaugurada em 1992, situa-se na região 

do Grande ABC, próxima à cidade de São Paulo. O bairro onde está localizada fica 

aproximadamente a 5,5 quilômetros do centro da cidade. No entorno da escola existe comércio 

diversificado, inclusive com algumas agências bancárias, igrejas, Atendimento Médico 

Especializado (AME), Escola de Samba, creche, escolas particulares e estaduais, feira livre, entre 

outros. O acesso ao centro da cidade é facilitado com linhas de ônibus que passam por duas 

avenidas principais do bairro. 

Segundo informações coletadas no Projeto Político Pedagógico (PPP 2016) da escola 

pesquisada, a criação dessa escola foi articulada por um vereador da cidade, e em 2005 ganhou o 

nome de uma professora da rede já falecida, a qual lecionou nesta EMEIEF por vários anos. A 

escola não atende apenas a comunidade local, recebe filhos de famílias advindas de vários bairros 

mais afastados, alguns com moradias que possuem acesso restrito por apresentar vielas estreitas. 

Em relação ao esporte e lazer, a comunidade não tem muita opção no entorno, contando 

apenas com Centros Educacionais de Santo André (CESA) e parques públicos. Nesses centros 

são oferecidas algumas atividades esportivas abertas à comunidade (piscina, lian gong, futebol e 

outros). A escola realiza parcerias para o trabalho pedagógico com algumas instituições 

próximas, por exemplo: Estação de Tratamento de Água (ETA), a Guarda Civil Municipal 

(GCM) e a Creche Municipal. 

O funcionamento da escola acontece das 7h às 18h. Sendo que de manhã atende o Ensino 

Fundamental das 7h às 12h e a Educação Infantil das 8h às 12h. No período da tarde o 

atendimento inicia-se às 13h, finalizando às 17h para a Educação Infantil e às 18h para o Ensino 

Fundamental. Atende aproximadamente 380 alunos, 14 alunos com deficiências e transtornos 
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funcionais específicos, que são distribuídos no período da manhã e da tarde, abarcando a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental. A grande maioria das crianças que chega à escola 

para ingressar na Educação Infantil já frequentou creches municipais ou conveniadas da região.  

A cada início de ano, para a elaboração do Projeto Político Pedagógico, realizam-se 

diversas caracterizações agregando todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Em 

2016, foram feitas várias coletas de dados por meio de questionários e reuniões para discutir 

sobre as necessidades dos diferentes segmentos que estão envolvidos com a escola (comunidade, 

famílias, educandos, professores, funcionários). Nas salas, as professoras perguntaram às crianças 

quais eram suas expectativas em relação à escola, para o ano de 2016. Suas respostas variaram 

entre: aprender mais, ter aula passeio variada, continuidade do trabalho na horta, melhoria no 

desempenho dos jogos escolares, melhoria no ateliê. Os alunos também aspiravam por aulas de 

música, arte e teatro. 

A Unidade possui um quadro com os seguintes profissionais: Diretora de Unidade 

Escolar, Assistente Pedagógica, 14 professoras, 2 professores de educação física (manhã e tarde), 

monitor de inclusão digital, estagiária, secretária, merendeira e 2 ajudantes de cozinha, 5 

funcionárias da equipe de limpeza. Existem também outros profissionais que acompanham a 

escola semanalmente: Professora Assessora de Educação Inclusiva (PAEI) e a Coordenadora de 

Serviço Educacional (CSE). 

Uma vez na semana os professores e a Equipe Gestora (Diretora e Assistente Pedagógica) 

se reúnem para discussões e reflexões coletivas sobre o planejamento e o trabalho desenvolvido. 

A carga horária da Reunião Pedagógica Semanal (RPS) é de 2 horas semanais para a Educação 

Infantil e de 3 horas semanais para o Ensino Fundamental. A escola consegue se organizar em 

uma noite para que todos os professores do período da tarde consigam realizar a RPS juntos, ou 

seja, um momento de discussão e planejamento coletivo. De manhã, as professoras da Educação 

Infantil não conseguem se unir ao grupo todo nesta referida noite, realizando a reunião 

pedagógica em duas manhãs, em um grupo menor. 

 Para a realização do planejamento da Educação Infantil em 2016, abrangendo os objetivos 

específicos para a Educação Infantil nas diferentes linguagens, o grupo de professoras utilizou os 

seguintes materiais para pesquisa e suporte nas discussões coletivas: Ressignificação das Práticas 
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Pedagógicas22 (SANTO ANDRÉ, 2008), Referencial Curricular para Educação Infantil 

(RCNEI, 1998), Base Nacional Curricular da Educação Infantil23 (BNC, 2015) e os livros: 

Currículo na Educação Infantil (DIAS e FARIA, 2007) e O Trabalho do Professor na Educação 

Infantil (OLIVEIRA, 2012). Vale lembrar que esses materiais estavam sendo estudados 

anteriormente pelas Assistentes Pedagógicas, desde 2015, em formações com as Coordenadoras 

de Serviço Educacional (CSE), grupo do qual a pesquisadora fez parte em 2015 e 2016. 

 Como podemos ver, de acordo com as palavras de Paulo Freire (1921-1997), a escola não 

se constituí apenas pela sua estrutura física, pois se existissem apenas paredes, telhado, mobília; a 

escola não sobreviveria. A escola é viva e depende da articulação das pessoas. Precisa de 

políticas públicas, mas também de espaços democráticos e empenho de toda a comunidade 

escolar. Ao sonharmos coletivamente, a luta pelo direito à Educação de qualidade para todas as 

crianças, pode tornar-se realidade. 

Escola é 

 

 ... o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só. 

 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem, 

                                                 
22 Material produzido pelos professores e Equipes Gestoras, da rede Municipal de Santo André, em 2008. 

23 Disponível: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conheca < Acessado em jul/2015  
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É conviver, é se “amarrar nela”! 

 

Ora é lógico... 

Numa escola assim vai ser fácil!Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

 

Paulo Freire 

 

 

 

 

As Participantes 

 

 

 Participaram da pesquisa sete professoras da Educação Infantil e a Assistente Pedagógica, 

profissionais que atuavam na EMEIEF Caleidoscópio durante o ano 2016, período em que foram 

preenchidas as autorizações de livre consentimento, aplicados os questionários e realizados os 15 

(quinze) Encontros Formativos. 

 Visando preservar a identidade das professoras, foram adotados codinomes de pintoras 

para cada uma delas: Professora 1 (P1): Tarsila do Amaral - Tarsila, Professora 2 (P2): Marysia 

Portinari - Marysia, Professora 3 (P3):  Anita Malfati - Anita , Professora 4 (P4):  Lygia Clark - 

Lygia, Professora 5 (P5): Tamara de Lempka - Tamara, Professora 6 (P6): Mary Cassat - Mary, 

Professora 7 (P7): Margaret Kenea - Margaret e a Assistente Pedagógica (AP): Frida kahlo - 

Frida. 

 Como foi dito anteriormente, foi esclarecido sobre a pesquisa e todas as professoras 

deram seu consentimento. Após preencherem os questionários em relação ao mapeamento do 

perfil profissional das participantes, levantando dados de suas trajetórias, experiências 

acadêmicas e profissionais, bem como a participação/realização de cursos ou outros contatos com 

a Arte, fizemos diversas leituras desses dados que as caracterizam. Valendo-se desses 

questionários, podemos compreender que o grupo é bem heterogêneo em relação à experiência 

profissional na rede de Santo André, uma vez que encontra-se professora com 2 anos de 

experiência, na sequência temos as que tem 3, 4, 9, 14, chegando as que tem 20 anos de atuação 

no magistério, somente nessa prefeitura. 

 Em relação ao contato com a Educação Infantil, o tempo de experiência das professoras 

varia entre 3, 4, 6, 7, 13 e 22 anos de trabalho. Há grande variação na faixa etária também, temos 
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professoras com 25, 27, 34 anos, duas com 37 anos, 42, 46 e 50 anos. Não é possível relacionar a 

idade da professora à experiência profissional na rede. A professora mais velha não é a que 

possui mais tempo de atuação na rede de Santo André, por exemplo. Também não é possível 

fazer uma relação entre experiência com o ensino fundamental e dificuldade no trabalho com a 

Educação Infantil, pois encontram-se professoras que apresentam práticas de qualidade, ouvindo 

as crianças e querendo aprender com elas, tendo atuado no ensino fundamental por períodos 

significativos (27 e 13 anos). 

 Destacamos dois pontos em comum: todas com experiência em Educação Infantil e  

graduação em pedagogia. Já em relação à pós-graduação (Lato Sensu), nem todas tiveram as 

mesmas oportunidades ou escolhas. Há quem concluiu duas pós-graduações e quem ainda não 

conquistou nenhuma, conforme o gráfico abaixo: 

 

                                                                           

                                                                               Quadro/tabela 5 - pós-graduação 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           Fonte: Caracterização das professoras - Apêndice A 

 

 

 

 

 

 Na medida em que os Encontros aconteciam, além da leitura dos questionários, era 

possível ampliar e realizar outras leituras dos saberes das participantes, por meio de suas posturas 

corporais, de suas falas e de outras expressões que se faziam presentes. Conhecer um pouco de 

cada uma, nos auxiliou a perceber nossas inconclusões e esta percepção é essencial para 

Pós-graduadas em:

Psicopedagogia

Educação Infantil

Violência doméstica

Educação Inclusiva

LIBRAS

Alfabetização e Letramento

Gestão Escolar

Nenhuma
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entendermos a necessidade da busca de outras provisoriedades. Isso traduz a formação 

permanente, conforme define Freire (1996): 

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 

permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se 

reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens educáveis, 

mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua educabilidade. (p.24) 

  

 

 Os Encontros com as professoras visavam a dialogicidade entre as participantes, por meio 

dos momentos de discussões coletivas, percebe-se a rica troca de conhecimentos sustentados por 

princípios freirianos (1996, p.154): "O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com 

seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História". Vivenciar situações, expressar angústias e 

facilidades, refletir sobre a prática, contribuem para o processo de apropriação de saberes. 

Entretanto, Freire (1996) salienta que a criticidade da reflexão constante, sobre os fazeres do 

professor, precisa aproximar os saberes anunciados das práticas efetivadas. Essa pesquisa-

intervenção só foi possível, por acreditarmos, conforme nos ensina Freire (1997) na capacidade 

das professoras em criar e recriar novas práticas, novas maneiras de fazer. Longe de impor uma 

ditadura de reprodução ou cópia, buscamos nos avizinhar de práticas que potencializam o 

processo de criar, produzir, investigar, descobrir, arriscar, escolher e recriar. 

 Na formação permanente buscamos os princípios da homologia de processos24, que visa a 

coerência entre a formação que o professor recebe e o tipo de atuação que ele irá desenvolver 

com seus alunos. É importante na formação, em alguns momentos, fazermos junto com as 

professoras para que elas façam com as crianças, exemplo: a leitura de imagens. Nomear o que 

estamos fazendo é fundamental, pois identificando as ações, as vivências se enriquecem ou dão 

maior visibilidade ao trabalho que pode ser desdobrado na prática, sem o devido destaque podem 

passar despercebidas. Após as discussões, reflexões e vivências, volta-se à prática e assim, esta é 

ressiginificada. Nos Encontros, entendendo que a melhor maneira da professora apropriar-se de 

um papel investigativo, reflexivo e crítico, não seria com práticas transmissivas. Dessa forma, ela 

voltaria a fazer o que faz, o que sabe. Objetivou-se ainda com a Arte, provocar e encantar as 

                                                 
24 Esse princípio encontra-se em "Anexo: Bases conceituais para formação inicial de professores da educação básica. (Versão 

preliminar, 1999). Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/bases%20conceituais.pdf > Acesso em: 30 de 

out.2017. 
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professoras com essa linguagem para que estas, encantadas, encantassem as crianças com 

propostas criativas e desafiadoras. Pereira (2010) reforça essa ideia: "O professor, consciente de 

seu papel e conhecedor de seu objeto, é elemento fundamental para a continuidade do processo. 

Como um semeador de sonhos, estimula os desejos amplia a curiosidade, ensina o outro a 

continuar, bordando seus próprios mantos" (p.15). Assim, ratifica-se a grande responsabilidade 

da professora. Ao optar por aproximar-se de práticas progressistas, as professoras tendem a 

formar sujeitos autônomos, críticos e criativos. No entanto, se a escolha for por práticas 

transmissivas e opressoras, os alunos tenderão a tornarem-se passivos ou quiçá, rebeldes. 

 

 

 

3.4. A pesquisa-intervenção: alguns fundamentos  

 

 

 

 Vários autores possuem experiência em metodologia de pesquisa-ação, dentre eles vamos 

buscar em Dionne (2007) a fundamentação para a utilização da pesquisa-intervenção como 

metodologia desta pesquisa. Posto que Dione reconhece na pesquisa-ação o instrumento para 

intervir no ambiente que envolve a pesquisadora, juntamente com as participantes engajadas na 

referida situação de pesquisa, visando proporcionar práticas/ações que modifiquem ou 

transformem a circunstância preliminar em uma condição almejada. Esclarecemos que o termo 

"intervenção" não traz em seu bojo o caráter autoritário que lhe é conferido, por vezes, no Brasil. 

Mas uma intervenção de parceria, de mobilização para o avanço e a melhoria na qualidade 

educativa. 

 Inicialmente, houve certa dificuldade de distanciamento da pesquisadora, por ser 

coordenadora da escola durante o processo, no entanto, os procedimentos metodológicos de 

análise de conteúdo contribuíram para o distanciamento necessário. Assim, as duas questões, que 

são objetivos da Análise de conteúdo proposta por Bardin (2016): "a superação da incerteza" e "o 

enriquecimento da leitura" (p.35) foram consideradas como parte do apoio para o distanciamento 

da pesquisadora frente ao Universo pesquisado. Ambos objetivos imprimiram à pesquisadora 

reflexões sobre o rigor da investigação, cujos procedimentos atentam para a observação do que é 

possível confrontado com os dados comprováveis. 
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 O método de análise de conteúdo organizado por Bardin (2016), nos chama a atenção para 

operarmos semelhante ao arqueólogo ou detetive: perscrutando vestígios, sejam dos documentos 

da escola ou sejam dos questionários e transcrições das participantes nos Encontros, para que 

abordemos e analisemos as informações/mensagens, de tal forma, que possamos fazer inferências 

a respeito de seus saberes e fazeres sobre Arte na Educação Infantil. Bardin (2016, p.44), define a 

análise de conteúdo: "[...] como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens", e como 

intenção traz "[...] a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)". 

(ibid.). Conforme postula Bardin, em seguida à coleta e transcrição de dados, foi feita a "leitura 

flutuante" dos documentos e de todo o material elaborado para a pesquisa, visando em seguida 

destacar dados relevantes e classificá-los em categorias. 
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CAPÍTULOP 4. SABERES E FAZERES DAS PROFESSORAS EM RELAÇÃO À ARTE 

VISUAL COM CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS  

 

 

Procuro despir-me do que aprendi 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram  

E raspar a tinta com que pintaram os meus sentidos.  

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras (...) 

E assim escrevo, ora bem, ora mal,  

Ora acertando com o que quero dizer, ora errando,  

Caindo aqui, levantando-me acolá,  

Mas indo no meu caminho como um cego teimoso. 

 

 

                                                 Fernando Pessoa  

 

  

Tendo em vista que este trabalho tenha com um de seus pilares a reflexão permanente das 

práticas na Educação Infantil, nosso papel de profissional da Educação consiste em avaliar 

constantemente o trabalho e de acordo com Fernando Pessoa25 (1888-1935), não ter medo de 

desconstruir conceitos enraizados, acreditar que a tentativa sobrepõe-se à omissão, que o erro faz 

parte desse processo e jamais desistir. Visando não desistir diante das dificuldades encontradas e 

acreditar que por meio da Educação poderemos conquistar mudanças significativas em nossa 

sociedade, questões sobre as fragilidades das práticas no trabalho com a Arte na infância 

conduziram às questões incipientes que mobilizaram esta pesquisa: O que sabem e como fazem 

as professoras em relação à Arte visual nas práticas que desenvolvem com as crianças de 4 a 5 

anos? Quais são as possibilidades de construção de conhecimento em Arte visual na formação 

permanente e em serviço de professoras da Educação Infantil?  Como o conhecimento construído 

nesse espaço de formação se revela nos saberes e nos fazeres das professoras com crianças de 4 e 

5 anos? 

 Discutir sobre os fazeres na Educação Infantil aproxima-nos de como as professoras 

pensam e agem e dessa forma, identificamos concepções e práticas, e confrontando com os 

direitos das crianças imersos na cultura da infância, objetivamo-nos refletir sobre as melhores 

                                                 
25 In: O Guardador de Rebanhos. Poemas de Alberto Caeiro. Fernando Pessoa, 1946 Fernando Pessoa, Obra Poética e em Prosa, 

ed. António Quadros. Porto, Lello & Irmão, 1986. Disponível em:<http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id 

=16438&poeta_id=378> Acesso em: 19 de out. 2017. 
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escolhas ao proporcionarmos as vivências para essa etapa. Nos dados coletados encontramos 

pistas ou respostas provisórias que podem impulsionar-nos a novos questionamentos ou 

possibilidades de reflexões. O procedimento metodológico envolveu a coleta de dados dos 

seguintes materiais: ficha de caracterização; questionários; Encontros Formativos, audiogravados 

e transcritos; registros fotográficos das produções das professoras e das crianças e o Projeto 

Político Pedagógico/planejamentos. 

Abaixo, podemos observar no quadro, as respostas, das professoras participantes, às 

questões sobre seus conhecimentos em relação à Arte Visual. As questões foram feitas em um 

dos primeiros encontros e as respostas de cada participante encontram-se na íntegra em 

conformidade com o questionário. Os questionários e os registros dos Encontros estão localizados 

ao final do trabalho, no apêndice. 

  

Quadro 6 

O QUE SABEM? 

 O que são Artes 

Visuais? 

Por que são 

importantes no 

currículo da Educação 

Infantil? 

Quais foram suas 

vivências em Arte 

Visual? Na escola e 

vida pessoal. 

Quais são suas 

facilidades e 

desafios em 

trabalhar com Arte 

Visual com as 

crianças? 

Tarsila "Tudo o que 

vemos, ou seja, 

tudo o que 

podemos apreciar 

ou avaliar usando a 

visão: teatro, dança, 

pintura, colagens,  

gravuras, cinema, 

fotografia, 

escultura, etc". 

"Desenvolver a 

percepção da criança, 

abrir horizontes que 

ampliem as diversas 

formas de como eles 

possam se expressar; 

criando novas 

possibilidades deles 

interagirem. Criar 

interesse pelas diversas 

áreas que a arte visual 

inclui". 

"Poucas". 

 

"Não sei muito. 

Quero aprender". 

 

Marysia "São formas de 

expressão de 

sentimentos, 

emoções e 

experiências 

através de pinturas 

e desenhos ou 

"São importantes porque 

permitem que as 

crianças expressem seu 

mundo". 

 

"Minhas vivências 

foram bem "pobres". 

Geralmente era 

desenho livre e 

pintar atividades 

prontas e no 

máximo colar gliter 

"Tenho facilidade 

em trabalhar com 

propostas livres. 

Dificuldades em 

explorar obras de 

pintores, por 

exemplo". 
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qualquer criação 

com diversos 

materiais". 

e lantejoulas". 

 

 

Anita "Artes visuais é 

uma vertente das 

inúmeras 

manifestações 

artísticas. Neste 

caso, entraria a 

pintura, fotografia, 

escultura, entre 

outras". 

"É de suma importância 

as artes visuais na 

educação infantil, pois 

além de experiências, as 

crianças aprendem sobre 

história, sociedade, 

entre outros". 

"Na minha trajetória 

foram poucas as 

vivências, pois 

sempre estudei no 

estado e naquela 

época a arte em si 

nas escolas não 

eram vivenciadas, 

pois tudo era 

estereotipado e 

mimeografado". 

" Tenho dúvidas em 

relação ao trabalho 

com artes visuais". 

 

Lygia "São as diferentes 

formas de Arte: 

cerâmica, 

fotografia, 

escultura, entre 

outras". 

"São importantes na 

Educação Infantil, 

porque auxiliam no 

desenvolvimento 

criativo de cada um 

trabalhando as 

habilidades". 

"Minhas vivências 

foram dentro da 

escola como aluna e, 

depois através de 

pesquisas para 

desenvolver com as 

crianças". 

"Meu maior desafio, 

no início, foi lidar 

com o maior, digo, o 

número de crianças 

para aplicar a 

atividade. 

Atualmente está 

mais tranquilo". 

Tamara "A meu ver artes 

visuais englobam o 

que podemos ver. 

Fotos, obras de 

arte, esculturas. São 

expressões feitas 

por alguém".  

"São importantes para 

os alunos desde 

pequenos para 

desenvolverem 

principalmente o senso 

crítico". 

"Tive pouquíssimo 

contato com artes 

visuais na escola. 

Depois de adulta 

tive mais contato 

com obras de arte e 

exposições, por 

exemplo".  

"Para trabalhar com 

as crianças precisei 

pesquisar sobre e 

estabelecer relações 

com os conteúdos. 

Foi um desafio, mas 

bem prazeroso". 

Mary Não respondeu "As artes visuais 

acrescentam muito na 

formação dos pequenos, 

desenvolvendo além da 

coordenação motora, um 

novo olhar sobre o meio 

em que vivem, etc". 

"Vivências pessoais: 

na escola não tive 

muito incentivo ou 

estímulo por parte 

dos professores, 

embora sempre 

gostei de desenhar 

desde criança, fiz 

alguns cursos por 

conta própria, de 

desenho artístico 

(SENAI) e pintura 

em tela". 

" Sobre as 

facilidades em se 

trabalhar arte com 

as crianças posso 

relacionar ao fato de 

que particularmente 

gosto bastante dessa 

prática/disciplina o 

que favorece a 

aprendizagem dos 

alunos. Quanto aos 

desafios, acredito 

que são enormes, 

pois avalio como 

desumano e muito 

desgastante aplicar 

uma proposta com 

qualidade levando-

se em consideração 

a quantidade de 
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alunos/professor26". 

Margaret "É a área do 

conhecimento que 

desenvolve 

habilidades para 

expressão de ideias 

e emoções através 

de manifestações 

artísticas". 

"[...] desenvolve 

habilidades para 

expressão de ideias e 

emoções através de 

manifestações artísticas, 

além de auxiliar na 

ampliação dos saberes 

sobre esta área". 

"Quando criança e 

estudante, vivenciei 

muitas situações 

com artes visuais, 

tomando gosto pela 

área". 

 

"Apesar de apreciar, 

ainda sinto 

dificuldades para 

planejar e/ou 

adaptar propostas à 

faixa etária e 

necessidades". 

 

Frida "São formas de 

expressão de 

pensamentos, 

sentimentos para 

serem apreciados".  

"Artes visuais são 

importantes no currículo 

da Educação Infantil 

para o desenvolvimento 

integral da criança. Lida 

com as emoções, 

criatividade". 

"Sempre gostei 

muito de arte, na 

escola participei de 

trabalhos 

envolvendo mais 

artes plásticas e um 

pouco de 

dramatização. Na 

vida pessoal minha 

experiência maior é 

com a dança".  

"Quanto ao trabalho 

na escola com as 

crianças, venho 

pesquisando (lendo) 

como trabalhar com 

arte na Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental para 

qualificar as 

práticas". 

 
Fonte: Questionário - Apêndice B 

 

 Considerando que os percursos pessoal, escolar e profissional constituem quem nós 

somos, há que se analisar quais experiências as professoras tiveram e assim, temos algumas pistas 

dessa relação. Observando suas respostas no quadro 6, a maioria das professoras demonstra ter 

consciência da parca experiência em Arte Visual que tivera na escola e suas dificuldades estão 

registradas na última coluna à direita. Dessa forma, podemos analisar o quão importantes são as 

vivências e/ou o contato com as linguagens artísticas no percurso formativo das professoras de 

Educação Infantil, profissionais que são responsáveis pela formação e educação das crianças de 4 

e 5 anos, para que atuem com clareza e coerência. Até que ponto o repertório dessas professoras 

fará a diferença em suas práticas? Segundo pesquisas (ANDRADE, 2012 e SANTOS, 2015), 

experiências culturais tanto profissionais quanto pessoais reverberam nas práticas das 

professoras. Em um contexto no qual a valorização das diferentes linguagens se faz presente, é 

fundamental destacar a relação da formação que as professoras tiveram ou têm e suas práticas 

articuladas com essa dimensão do currículo da Educação Infantil. Segundo informações 

registradas no quadro 6, com exceção de duas participantes, as oportunidades culturais e artísticas 

das professoras apresentam-se de forma bastante restrita. No entanto, elas também não podem 

dispor de uma formação inicial consistente, visto que essa formação tem se mostrado precária, 

                                                 
26 A sala é composta por 28 alunos, com a faixa etária de 4 anos, sob a responsabilidade de uma professora. 
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não contemplando as necessidades dessas profissionais para atuarem com a infância. A ausência 

de referência das linguagens artísticas na formação da professora de Educação Infantil é um 

ponto que vale destacar sobre o que determina a LDBEN 9.394/96, cujos preceitos não se 

cumpriram (BOCCIA e TODARO, 2013). Ao serem questionadas sobre o que fazem, sinalizam 

que realizam várias ações, conforme a tabela abaixo: 

Quadro 7 

O QUE FAZEM? 

 Quais são suas práticas 

em relação às Artes 

Visuais para as crianças 

de 4 e 5 anos? 

Acontecem com regularidade / frequência? Existe um 

projeto? 

Tarsila "Podemos trabalhar: 

Releitura, pintura, 

colagem, desenho livre; 

etc. Usando diversos 

materiais e técnicas". 

"Em 2016 íamos ao ateliê uma vez por semana e focávamos 

neste momento o uso de tintas e outros materiais; mas como já 

mencionado acredito que a maioria dos trabalhos desenvolvidos 

mesmo que não no ateliê envolviam arte visual". 

"Sim, Sítio do Pica pau amarelo. O projeto envolve, como já 

mencionado, fazer uso do espaço do ateliê e ampliar este 

trabalho com propostas que ampliasse o universo da criança 

com apresentação de diversos artistas e novos técnicas".  

Marysia "Desenhos e pinturas com 

diversos suportes e 

papeis, parede, chão e 

materiais, tintas, lápis 

canetinhas, giz, etc". 

"Desenhos livres todos os dias e outras propostas uma vez por 

semana".  

 

“Projeto: Sítio do Pica pau amarelo”. 

 
Anita "Pintura, fotografia, 

escultura, etc". 

 

"Penso que na Educação Infantil não há uma regularidade, pois 

a arte visual está presente na rotina. Esta fase é de exploração, 

conhecimento e vivências e partindo disto, tudo o que é 

oferecido e produzido como material entre outros se torna arte". 

"Projeto: Sítio do Pica pau amarelo". 

Lygia "As práticas são 

modelagem, colagem, 

pintura, fotografia, 

explorando e construindo 

um olhar crítico de cada 

um, dentro de sua faixa 

etária".  

 

"Acontece com frequência". 

 

Tamara "Mostro para os alunos 

como disparador de um 

determinado assunto para 

ser trabalhado. Obras de 

artes, fotografias e 

paisagens foram 

trabalhadas”. 

"A regularidade acontece de acordo com o tema, não existe 

projeto específico, mas ele completa todo o trabalho realizado 

no decorrer do ano". 

 

Mary "Releituras de obras de 

arte, confecção de obras a 

partir de materiais 

"Quanto à regularidade da proposta, acontecem a cada 15 dias 

ou mais, devido às dificuldades de estrutura, quantidade de 

aluno/professor". 
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diversos. etc".  

Margaret "Desenhos, pinturas, 

esculturas, modelagem, 

colagem". 

"Semanalmente é reservado pelo menos dois dias para tais 

propostas". 

 
Frida "Artes plásticas, pintura, 

escultura: dramatização, 

dança. O trabalho com 

arte na Educação Infantil 

envolve a exploração de 

diferentes materiais (tinta, 

tecido, lã, botões, 

tampinhas, caixas, massa 

de modelar, bolinha de 

isopor, elementos da 

natureza...) que são 

oferecidos para as 

crianças criarem em 

diferentes planos (na 

mesa, no chão, na parede, 

no espaço externo...)". 

"Nessa faixa etária, o trabalho com arte precisa acontecer no 

mínimo 3 vezes por semana".  

 

"Nesta UE, as professoras da Educação Infantil (período 

manhã) desenvolvem um projeto do Sítio do Pica-pau Amarelo, 

trabalham também com expressão corporal e música". 

 

Fonte: Questionário - Apêndice B 

 

 

 Observando suas respostas, percebemos que há um projeto que é trabalhado por três 

turmas, no final do ano, este grupo avalia que o projeto ajudou a dar um direcionamento ao 

trabalho, não acontecendo atividades soltas ou um trabalho de Arte isolado. Conforme as 

respostas das participantes, as atividades artísticas acontecem com regularidade, em sua maioria 

semanalmente. Ao acompanhar e observar as práticas da escola, percebe-se que existe um 

movimento nesse sentido e há exposição das produções das crianças. No registro de uma 

professora, tivemos a percepção de que sua turma teve uma proposta de Arte, com escolha livre 

de materiais, uma vez naquele ano. Segue relato: 

 

[...] Vivenciei com eles uma proposta bacana que teve um bom retorno quanto à 

utilização de materiais diversos como canudinho, tinta, cola, areia colorida, papéis 

diversos, EVA, etc. Embora essa atividade tenha sido bem desgastante devido ao tempo 

de execução (quase uma semana para que todos concluíssem), achei bem rico enquanto 

experiência para os alunos. (Professora Mary, Apêndice C - Avaliação) 

 

 

 Diante dessa situação, sobretudo da dificuldade sinalizada pela professora, nota-se que o 

grupo apresenta práticas diversas em um mesmo ambiente, sob a coordenação da mesma equipe 

gestora. Também podemos confirmar mais uma vez que o importante não são os tipos de 

atividades e a quantidade/variedade de materiais, o que faz a diferença é a concepção e a atitude 



116 

 

da professora (ALBANO, 2013). Pois, conforme apontaram, todas sabem o que é Arte e 

praticamente, as atividades citadas são as mesmas, todavia, é durante a ação com as crianças que 

percebemos quem as ouve, quem permite exploração e/ou criação, ou seja, quem apresenta maior 

ou menor dificuldade em lidar com essa situação autônoma e criativa das crianças. Uma vez que 

essas atividades não fazem parte da rotina, não acontecendo com certa regularidade, podem 

parecer um verdadeiro caos em um primeiro momento, tornando mais difícil a aceitação dessa 

proposta pela professora. Dando continuidade à análise dos conhecimentos e práticas das 

professoras, passemos agora para a Análise do Projeto Político Pedagógico da escola e 

planejamentos das professoras. 

 

 

4.1. O Projeto Político Pedagógico (PPP) 

 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 (1996), em seus artigos 12, 

13 e 14, prevê o compromisso dos estabelecimentos de ensino em elaborar e executar sua 

proposta pedagógica contando com a participação dos profissionais da Educação, que irão definir 

e cumprir o plano de trabalho para concretizá-la. Cada palavra que compõe o Projeto Político 

Pedagógico apresenta um significado que nos transmite muito sobre ele e assim, o PPP se 

fortalece como um documento basilar da Unidade Escolar. É Projeto, segundo Gadotti (1998), 

por que "necessita sempre rever o instituído", portanto parte do que já existe, de sua história, 

elabora ou reelabora os objetivos, metas que serão executadas e avaliadas constantemente. É 

político, por que nenhum projeto pedagógico é neutro, é preciso ter um rumo, um norte a seguir, 

adota-se, portanto, um posicionamento, fazendo-se escolhas. O projeto da escola não possui 

apenas um responsável, toda a comunidade escolar precisa estar envolvida na discussão e indicar 

os caminhos a serem seguidos para o bem comum: a aprendizagem dos alunos. Com isso, é 

pedagógico, pois um PPP que possui autonomia e gestão democrática tem um caráter educador. 

O PPP define a identidade da escola indicando quais caminhos ela irá percorrer. Envolve: 

gestores, professores, funcionários, pais, alunos e segmentos da comunidade.  

 De acordo com o acompanhamento da EMEIEF Caleidoscópio, percebe-se que o PPP é 

(re)construído pelo coletivo da comunidade escolar anualmente, discutindo e definindo projetos a 

serem trabalhados de acordo com os desejos, necessidades e sonhos apontados inicialmente pelo 
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grupo. No decorrer do ano, são feitas as avaliações e a (re)organização dos trabalhos, tornando-o 

dialógico e executável, ou seja, dando vida para que seja retomado sempre que se fizer 

necessário. Entretanto, o que podemos constatar, é que embora os planejamentos das professoras 

façam parte do PPP, não constam em seus apêndices. Acarretando apenas a análise dos objetivos 

de Arte para Educação Infantil e um planejamento que o grupo de professoras elaborou após os 

Encontros Formativos. Encontramos no PPP os Objetivos gerais e os específicos para o 2º ciclo 

inicial e final da Educação Infantil. Iremos destacar dentre os objetivos específicos, somente os 

que se referem à Arte Visual27. Os PPP de 2014 e 2015 apresentavam os mesmos objetivos, não 

sendo possível identificar se não houve discussão ou o grupo de professoras optaram por mantê-

los. Esses PPP foram realizados anteriormente à formação das AP em relação à infância, com 

foco em Arte. Comparando-os ao PPP de 2016 podemos observar: 

 

 

Quadro 8 - Objetivos específicos em Arte para a Educação Infantil - PPP 

PPP 2014 e 2015 (os objetivos mantiveram-se) PPP 2016 

Artes Visuais e Música ARTE 

 Identificar e nomear as cores; 

 Utilizar cores variadas em suas 

produções artísticas; 

 Acrescentar novos detalhes aos desenhos; 

 Criar objetos com massinhas; 

 Explorar diversos riscadores; 

 Realizar traçados com intenção de 

representar objetos, pessoas, ideias, palavras, 

histórias; 

 Desenhar a figura humana; 

 Participar de brincadeiras de faz de conta; 

 Assumir diferentes papéis nas brincadeiras; 

 Explorar diferentes formas de brincar; 

 Participar dos jogos e brincadeiras cantadas 

e ritmadas; 

 Expressar suas emoções, sentimentos e 

conhecimentos por meio de desenhos, pinturas, 

música, modelagens etc.; 

 Interessar-se pelas próprias produções, 

pelas de outros alunos e pelas obras de diversos 

artistas; 

 Respeitar e cuidar das produções 

 Desenvolver a capacidade criativa, 

comunicativa e expressiva dos alunos; 

 Desenvolver um olhar sensível em relação às 

características expressivas das artes presentes em 

seres vivos, objetos e paisagens naturais e artificiais; 

 Expressar sentimentos e emoções a partir de 

diferentes manifestações artísticas, produzidas por 

artistas ou de própria autoria; 

 Reconhecer e valorizar as produções artísticas, 

situando-as no tempo e no espaço; 

 Reconhecer-se como sujeito que cria, 

consciente de sua participação no ambiente; 

 Respeitar as diferenças individuais, aprendendo 

a conviver de forma cooperativa, construindo uma 

unidade dentro da diversidade; 

 Vivenciar a arte como expressão de sua 

individualidade, aprendendo a respeitar, conviver e 

aceitar todas as formas de manifestações artísticas.  

 Explorar diferentes materiais (inclusive os 

materiais não estruturados) e utilizá-los em suas 

produções artísticas. 

 Expressar-se através da música e dança. 

 Construir repertórios visuais, cada vez mais 

ricos, a partir da exploração das diversas formas, 

                                                 
27 Grifos Nossos. 
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individuais e de grupo; 

 Adquirir repertório musical e de canções; 

 Apreciar, perceber e expressar sensações, 

sentimentos e pensamentos, por meio de 

improvisações e interpretações musicais; 

 Construir instrumentos musicais e utilizá-

los em momentos livres ou organizados em grupos; 

 Desenvolver memória musical; 

 Identificar e reproduzir sons do mundo 

natural e cultural. 

texturas e cores do mundo, do acesso à obras 

artísticas produzidas ao longo da história da 

humanidade e àquelas produzidas na sua 

comunidade e na sua cidade. 

 Ampliar o conhecimento e a utilização de 

diferentes suportes, materiais, instrumentos, técnicas 

e procedimentos que irão favorecer a expressão por 

meio dessa linguagem. 

 Construir uma atitude de autoconfiança por sua 

produção artística e de respeito pela produção dos 

colegas. 

 Desenvolver a capacidade de percepção dos 

sons do próprio corpo, dos diversos seres, elementos 

da natureza e dos objetos e contextos do mundo 

natural e social. 

 Desenvolver a capacidade de apreciação 

musical, refinando o gosto e a sensibilidade em 

relação à música. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico - 2014, 2015 e 2016 

 

 

 Ao analisar os objetivos de 2014 e 2015, da forma como estão elencados, não 

conseguimos localizá-los em quais materiais ou documentos estão sustentados. Alguns objetivos 

revelam uma tendência tecnicista (FERRAZ e FUSARI, 2009), com práticas transmissivas e o 

ensino de técnicas, para o aperfeiçoamento do desenho, por exemplo. Percebemos a grande 

preocupação em ensinar cores, uma vez que aparecem em primeiro lugar nessa organização. O 

aprimoramento do desenho compreende grande importância, visto que está apontado em três dos 

tópicos (3º, 6º e 7º) do quadro 8. Contudo, as professoras também consideram como importantes 

no trabalho com Arte: a criação, o jogo e a brincadeira, termos que estão presentes dentre esses 

objetivos. Identifica-se assim, uma mescla de tendências pedagógicas. 

 Para a elaboração do PPP de 2016, houve discussão, reflexão e consulta a vários materiais 

de estudos sobre Educação Infantil, dessa forma verificam-se mudanças significativas nos 

objetivos após esse processo. Os objetivos foram ampliados, dedicando-se todos os tópicos para a 

Arte Visual de forma a almejar novas possibilidades. Comparado aos PPP anteriores, a Arte 

visual dividia com a música seus objetivos e percebe-se que a preocupação com as cores deixou 

de ser um objetivo em si mesmo. Após os Encontros Formativos, cada professora ou grupo de 

professoras elaborou um planejamento subsidiado pelos conceitos trabalhados nos Encontros 

Formativos: leitura de imagem, a partir de diferentes obras de arte; educação integral; criação; 

produção com diversidade de materiais e outros elementos importantes para a Educação Infantil. 

No último Encontro, as professoras puderam registrar quais foram seus avanços, facilidades e 
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desafios com os trabalhos artísticos desenvolvidos com as crianças, cujos registros se encontram 

no apêndice C - Avaliação, mais adiante. Podemos inferir que todas as participantes ficaram 

satisfeitas com os avanços obtidos, salvo as diferenças de concepções presentes no grupo. Um 

dos grupos destacou como diferencial o aprofundamento nas leituras de imagens, observando e 

dialogando com as crianças possibilidades de enxergar nas entrelinhas das imagens. 

 

 

 

4.2. A Arte na Educação Infantil: transitando entre a resistência e a ressignificação das 

práticas  

 

 

 Após a leitura flutuante e análise dos materiais coletados, foram organizadas as seguintes 

categorias: 

 

 

Tempo/Espaço 

 

 

 Conforme constatamos no capítulo I deste trabalho, a educação é refém de disputas 

ideológicas conduzidas por interesses econômicos e políticos vigentes (ROMANELLI, 1978). 

Souza (1998) confirma e complementa a ideia, destacando os reflexos dessas manobras políticas 

e econômicas, materializados na escola: 

 

 

Se é fato que a educação cumpre finalidades determinadas pela sociedade, não é menos 

verdade que os projetos, os discursos, as teorias pedagógicas materializam-se no 

cotidiano da escola; é nesse âmbito que a intercessão de subjetividade e práticas 

cadencia ritmos, ritualiza comportamentos, intercambia experiências, configura formas 

de agir, pensar e sentir e possibilita a identidade/diferenciação da escola no conjunto das 

instituições sociais. Dessa forma, o questionamento que se volta para os aspectos 

internos da instituição educativa - a distribuição do tempo e do espaço escolares, a 

organização dos programas e as práticas - indica uma mudança na forma de praticar e 

escrever a história da educação na qual tais elementos tornam-se imprescindíveis para se 

compreender a construção social e cultural das instituições escolares. (p.19) 

 

 

 

 A organização do tempo e espaço nas Unidades Escolares é fundamental. O tempo 

aparece como complicador nas práticas das professoras, quer seja no momento de planejamento e 

execução das propostas, quer seja nos momentos de formação permanente e em serviço. A 
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professora Mary traz, em sua avaliação dos Encontros Formativos, a dificuldade da falta de 

tempo, quando salienta que, "Acredito que a proposta poderia ter sido melhor aproveitada se não 

tivesse ficado tão corrido os nossos encontros". (Professora Mary, Apêndice C - Avaliação).  

 O tempo, ou melhor, a falta dele não é uma novidade da contemporaneidade. O pintor 

espanhol Goya, conhecedor do iluminismo, movimento que destaca a razão como verdade, já o 

retratou de forma bastante chocante e curiosa. Pintou Saturno (ou Cronos) devorando um filho. 

Como poderíamos interpretar na mitologia grega, o Deus do tempo nos engolindo.  

 

 

Imagem 10 - Saturno devorando seu filho, Goya, entre 1819 e 1823 
 

 

 Fonte28 

 

 

 

 

 

  Ao abordar a mitologia grega, conforme a lenda: O Deus do tempo seria destruído por um 

de seus filhos. Logo, ele se antecipa e devora seus filhos, um a um, para que a profecia não se 

concretize. Porém, um de seus filhos, Zeus, que é protegido por sua mãe Reia, sobrevive e 

consuma a profecia, destruindo-o. Nessa metáfora, podemos dizer o quando o tempo do relógio 

não é o mesmo que o nosso tempo ou o ritmo de cada um. Segundo Buoro (2009), nós já 

perdemos contato com o nosso tempo interno, nosso "tempo de duração" (BERGSON apud 

BUORO, 2009) foi vencido pelo tempo cronológico. E esse tempo cronológico nos engole a cada 

                                                 
28 Disponível em: <https://www.suapesquisa.com/artesliteratura/saturno_devorando_filho.htm>Acesso em 14 de set.2017. 
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minuto. Visto que no cotidiano, nas escolas sempre há queixas da falta de tempo para realizar as 

propostas. Segue um relato de uma professora em relação a sua tentativa em respeitar o tempo 

das crianças, porém enfrenta desafios que lhe são apresentados, como por exemplo, a expectativa 

de bons resultados no final também é corroborada com gestores que cobram resultados, 

planejamento cumprido no tempo determinado, entre outros. A professora Tarsila denuncia sob 

quais pressões ainda precisa resistir: 

 

Aqui eu me sinto mais à vontade. Eu sempre falo pra Frida, ela está aí. Olha Frida eu não 

estou correndo. Olha Frida eu estou atrasada em relação... Às vezes eu falo pra ela, eu 

prefiro assim porque às vezes não dá, são 28 (alunos). Eu vou dar um trabalho naquele 

dia, às vezes não deu para eu dar para os 28. Às vezes eu levo três dias para dar o mesmo 

trabalho. Aí elas me deixam à vontade, mas também a gente tem que pensar assim tem 

instituição que não te deixa à vontade. Entendeu?  Às vezes, você tem aqui três salas de 

3º ano, você está em um ponto e ela e ela já estão em outro. Quando te chamam, não vão 

querer analisar sua aula, como você deu sua aula. Infelizmente, não estou falando daqui, 

e onde eu estou lá, a gente trabalha quase que igual, mas eu sinto ainda uma pressão, não 

no infantil, mas no fundamental de estar cumprindo sim o planejamento. Por que na hora 

que pega o seu Diário, semanário e o caderno da criança, tem que estar "batendo".  

Entendeu? Eu concordo plenamente com você, eu acho que não é sempre, mas você tem 

que fazer, vai trazer mais sabedoria, mas infelizmente, dependendo da Instituição que 

você se encontra e você precisa unir o útil ao agradável,  você tem que andar um pouco 

nas normas. Concordo com você, não precisa correr. Por que naquele dia mesmo que 

você ficou só naquilo ali, mas olha quanto que a criança vai aprender... (Tarsila, 

Encontros Formativos, 25.08.2016.) 

 

 

 Outra relação importante com o tempo é a representação de Dalí, em sua obra A 

Persistência da Memória, cujos relógios dobrando em si mesmos, nos mostram outro ponto de 

vista sobre o tempo: como o tempo da modernidade é breve, esquivando-se num piscar de olhos, 

escorrendo por nossos dedos. Bauman (2001) também acrescenta a fluidez do tempo em nossa 

sociedade contemporânea, destacando como tudo é fugaz, tudo passa tão rápido, e muitas vezes 

adentramos nesse ciclo vicioso, e não nos damos conta do tempo se esvaindo e assim, vamos 

seguindo, correndo, porque não podemos perder tempo. Outras vezes, não conseguimos nos 

desprender de questões sólidas que já não cabem mais nesse mundo contemporâneo. Tudo 

acontece aceleradamente, as relações também não se solidificam, nada parece ter importância, 

tudo é efêmero.  

 Diante desse contexto, se nos deixarmos levar pela fluidez do tempo, nem ao menos 

paramos para pensar, há que se refletir, como evitar que o tempo nos "engula"? Permitindo que 
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os horários e a rotina pré-estabelecidos sobreponham-se ao que realmente é importante? O que 

estamos priorizando, uma vez que tudo é tão fugidio? Quais são nossas escolhas? É grande nossa 

responsabilidade. Considerando que professoras e crianças estão em convívio, mais tempo na 

escola do que em família, precisamos proporcionar momentos prazerosos, desafiadores e 

significativos para todos. Pois, nossas escolhas podem deixar marcas profundas, tanto negativas 

quanto extremamente positivas na vida das crianças. 

 

Imagem 11 - A persistência da memória, Dalí, 1931 

 

 

 Fonte29 

 

 Abaixo segue depoimento da professora Margaret (Apêndice C - Avaliação) em relação a 

seus desafios em se organizar com o tempo e sua avaliação depois dos Encontros Formativos, os 

quais ampliaram seu olhar e esclareceram suas dúvidas: 

 

 

Quadro 9 

Desafios/dificuldades - antes dos Encontros Desafios/dificuldades após os Encontros 

 

"Planejar e desenvolver atividades significativas 

para a faixa etária em que realmente pudessem 

"A cada sugestão, discussão e atividade, realizada 

era possível reavaliar as propostas, as estratégias e 

objetivos de forma a ajudá-los nos avanços. 

                                                 
29 Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-persistencia-da-memoria-salvador-dali/> 

Acesso em: 20 de set.2017. 
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realizá-las com autonomia". 

 

"Tempo para organizar espaços e tempo para a 

realização das atividades". 

Acredito que os alunos conquistaram progressivos 

avanços". 

"Consegui me organizar melhor nesses aspectos 

(tempo)". 

Fonte: Questionário - Apêndice C – Avaliação 

 

 Em relação à organização do Tempo e Espaço da EMEIEF Caleidoscópio, a Equipe 

Gestora - EG tem demonstrado muito interesse em incentivar o trabalho das professoras dentro de 

uma proposta diferenciada, dando suporte e apoiando sempre  que necessário. Ações feitas pela 

Assistente Pedagógica (AP): a) dar continuidade ao planejamento da rotina (temporal) para uso 

efetivo dos espaços desde o ano anterior e, b) a reorganização do Ateliê. O objetivo dessa 

reorganização do espaço visa o incentivo à frequência das professoras nesse espaço, facilitando o 

acesso e a agilidade no uso. A AP dispôs os materiais de tal forma para que fossem facilmente 

visualizados e identificados, contando com diferentes opções de escolha em uma expressiva 

variedade de materiais, e sua devida reposição. Essa organização foi elaborada no planejamento 

coletivo, realizado durante as Reuniões Pedagógicas Semanais - RPS, nas quais todas as 

professoras participam e são ouvidas. Dessa forma, as professoras expuseram suas opiniões 

quanto às suas necessidades e das crianças em relação aos materiais que deveriam ter/estavam 

faltando, o que estava dificultando o acesso, dentre outras questões pertinentes. 

 Essa organização do espaço, diferente de um espaço detentor de uma ordem somente 

disciplinatória, sustenta-se na pesquisa de Souza (1998), cuja constituição encaminha-se em 

oposição a um espaço reprodutor do ideário e imaginário sociopolítico do século XIX, mas com 

características diferenciadas, possibilitando escolhas, autonomia e criatividade de forma atrativa e 

desafiadora para as crianças. Ao contribuir para a (re)construção da identidade dessa Unidade 

Escolar, revela sua concepção e proposta pedagógica.  

 Diante dessa intenção, a Equipe Gestora propõe a retirada de um pouco da mobília (mesas 

e cadeiras) das salas de Educação Infantil, pretendendo uma melhor circulação das crianças, 

permitindo a criação de propostas diferenciadas e coerentes com uma prática emancipatória, rica 

em vivências. Todavia, depara-se com a resistência ou dificuldade em lidar com corpos não 

aprisionados em cadeiras e mesinhas, pois no imaginário de algumas professoras predomina a 

necessidade de que todas as crianças fiquem sentadas em suas respectivas cadeirinhas, 

evidenciando uma rede de signos e representações condizentes à escola, à sociedade e à cultura 
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do século retrasado, adeptos a um ensino padronizado, homogêneo e uniforme. A professora 

expõe seu desacordo quanto à quantidade de mesas que não correspondem à quantidade de 

crianças: "[...] grande dificuldade que senti o ano todo por não ter mesa na sala para todos os 

alunos e isso me desestimulou para desenvolver um trabalho melhor com meus alunos [...]" 

(Professora Mary, Avaliação - Apêndice C). 

 Refletindo sobre a Educação Infantil, cujas crianças precisam de diferentes experiências, 

propostas que articulem as diferentes linguagens para se desenvolverem de forma integral, 

podemos afirmar que mesas e cadeiras para todas as crianças não garantem um trabalho de 

qualidade. Como proporcionar práticas emancipatórias num espaço onde ficam sentadas e todas 

as crianças realizando as mesmas atividades? Kishimoto (2001) confirma essa ideia anunciando 

como os espaços revelam concepções: 

 

Como no ensino fundamental, há filas para entrar, carteiras alinhadas, nucas atrás de 

nucas, mesinhas de quatro a seis lugares, onde apenas a proximidade física une as 

crianças. Não há cooperação, expressão de necessidades individuais e coletivas. 

Prevalecem atividades iguais para todas as crianças, contrariando as propostas de 

autonomia, expressão e identidade infantis. (p.8) 

 

 Salas vazias ou muita diversidade de materiais também não asseguram um trabalho de 

qualidade, o que importante acima de tudo, conforme vimos no capítulo 2.3 com Albano (2013), 

é a atitude do professor, em proporcionar e impulsionar as experiências e descobertas das 

crianças, que fará a diferença em suas aprendizagens e construção de memórias. Esse trabalho de 

grande responsabilidade requer desafios para a professora da Educação Infantil. 

 As professoras Anita, Marysia e Tarsila trazem em suas avaliações, as facilidades 

encontradas para qualificarem seus trabalhos, relacionaram como pontos facilitadores a nova 

organização do ateliê feita pela AP e o incentivo e suporte da EG em relação ao trabalho com a 

Arte:  

 

"Ter um ateliê na escola, com inúmeros materiais, além do projeto que para mim foi 

norteador". (Professora Anita, Encontros Formativos, 2016).  

"O fácil acesso ao ateliê e a organização do mesmo". (Professora Marysia, Encontros 

Formativos, 2016). 

"Acesso ao ateliê. Diversos materiais. Apoio da parte da coordenação e direção". 

(Professora Tarsila, Encontros Formativos, 2016). 

 

 



125 

 

Arte como transgressora de paradigmas  

 
Imagem 12 - A mulher de cabelos verdes, Anita Malfatti, 1915-1916 

 

 
Fonte30 

 
 

 Em dezembro de 1917, anterior à Semana de Arte Moderna, a pintora Anita Malfatti 

"choca" a sociedade com sua exposição em São Paulo. Suas obras: A mulher de cabelos verdes e 

o Homem amarelo quebram paradigmas e dialogam com a Arte das crianças ao buscarem em 

seus "despropósitos" a sua legítima natureza. Transgridem modelos e padrões induzidos, 

utilizando-se de sua capacidade fértil de fantasiar, estabelecendo relações, ultrapassando limites, 

recriando novas possibilidades, novas leituras de mundo. Suas atividades imaginativas e 

simbólicas, que estão sempre presentes em suas brincadeiras, também se expressam em suas 

atividades artísticas. Meninos e meninas são criadores de cultura, criam formas de registrar e de 

se relacionar com os diferentes elementos encontrados no meio em que vivem, e ao interagirem 

com eles recriam e legitimam a cultura da infância. Segue relato da professora Anita, cujo projeto 

desenvolvido por ela, por Marysia e Tarsila, rendeu bons frutos em relação à vivência com a 

Arte. Elas trabalharam vários movimentos da Arte, nesse relato o foco é sobre a pintura rupestre e 

apropriação pelas crianças, do termo surreal: 

 

Anita: Teve uma história que nós lemos, daquele livro Mistura bicho, uma coisa assim. 

E durante a história os bichos se transformavam e se misturavam. Então as crianças iam 

mostrando a história e eles diziam, nossa prô, olha é surreal. Eu falei: gente!  Mas por 

                                                 
30 A Mulher de Cabelos Verdes. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2048/a-mulher-de-cabelos-verdes>. Acesso em: 11 de out. 2017. 
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que é surreal. Por que não existe, eles diziam. Eles captaram a ideia. Isso foi demais. 

Até a forma de fazer a tinta. Pegamos a terra, misturamos, fizemos com eles essa 

mistura, pra chegar nesse tom. Eu falei e agora? A gente usa mesa, naquela época tinha 

mesa? Não, como a gente pode usar? A parede... Qual parede? Vamos lá fora. Vamos 

fazer de conta que essa é a nossa caverna. Colocamos os papeis no muro da escola e ali 

eles produziram, como se fosse naquela época, ao ar livre, sem pincel, podiam usar 

gravetos ou a própria mão. Foi assim, foi rico. (Encontros Formativos, 12.12.2016) 

 

 Percebe-se na fala da professora a satisfação em ter realizado o trabalho e os resultados 

conquistados paralelamente aos Encontros formativos. Ouvir as professoras, falar sobre suas 

práticas artísticas na Educação Infantil com seus pares é essencial, pois a dificuldade em 

aceitarmos as produções infantis é ainda muito marcante. Em nossas formações o quanto nos 

debruçamos em leituras e reflexões para desvendar as curiosidades e expressividades infantis? 

Mais uma vez a premência da formação permanente se confirma. 

 

 

Elemento figurativo X Produção/criação  

 

 Kandinsky (1996), como já discorremos no capítulo 1.3, além de pintor, também escreveu 

sobre a Arte e assim com seu pensamento e sua Arte revelava que a pintura é sua apresentação, 

não precisa fazer representação ou realizar uma produção figurativa. Ele, precursor do 

abstracionismo, nos traz outro olhar para a Arte e também para a expressão das crianças. Quebra 

modelos e padrões que se preocupam com o produto final, revelando uma extrema necessidade de 

visualizar uma Arte próxima da realidade e assim apresenta extrema resistência em aceitar novas 

possibilidades. É o que acontece com as professoras acompanhadas durante a pesquisa, embora 

elas tenham ampliado o olhar sobre o trabalho com a Arte, não conseguiram desprender-se do 

elemento figurativo. Mesmo que nas propostas finais este elemento tenha sido escolhido pelas 

crianças, o que demonstra avanço, pois não foi trazido pronto pela professora e sim criado pelas 

crianças.  

 

É que a gente misturou um pouco. Vai até do autorretrato. A gente falou, vai dar só 

livre? Vamos dar umas figuras junto. Aí a Anita trouxe a ideia de trazer o desenho. 

Então a gente fez junto, porém foram três momentos, não só a contextualização, mas 

essa parte de fazer esse autorretrato, de observar. Aqui (aluno) estava todo de azul, a 

roupa inteira. Aí ele foi lá e pintou. (Professora Marysia, Encontros Formativos, 

12.12.2016) 
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 Em outro recorte teórico, Albano (2010), na relação com a Arte é desejável ir além de 

apenas trabalhar a sensibilidade e a criatividade. Pensando em rever nossas práticas, muitas vezes 

ações tão confortáveis, há que se tomar um grande susto ou mesmo nos deparar com algo que nos 

choque, algo que não passe despercebido, como por exemplo, um quadro pintor catalão Tàpies 

(1923-2012), que traz uma proposta, que não só dialoga com a gestualidade infantil, em seus 

traçados aparentemente puros, mas que traz uma simbologia que vai além de uma representação 

cristã, como a cruz31 que pode significa morte, mas ao mesmo tempo pode significar a morte de 

algo que já não serve mais, ou seja, se desprendendo de algo, deixando que aquela certeza 

cristalizada se cale e deixe aflorar outras percepções, outros olhares. Albano (apud SILVA, 2003) 

confirma essa metáfora quando nos diz: "Constatei que em toda prática de caráter iniciático - seja 

em grupos tribais - seja em outras formas de organização social - está sempre presente o tema do 

sacrifício que, levando a uma morte simbólica, promove o renascimento, num estágio superior de 

consciência".  

 A imagem é um texto que nos diz muitas coisas, o que entendemos vai depender do quão 

próximos e abertos ao diálogo estamos, por isso, Gaillard explanando sobre Jung (apud 

ALBANO, 2010, p. 30) discorre a respeito da leitura de uma obra de Arte, "Propõe que diante de 

uma obra de arte, a atitude junguiana é fazer uma pausa, tão longa quanto for necessário, para 

emergir tudo que for preciso ser descoberto. Realmente, o termo apropriado é deixar acontecer". 

Assim, para fazer efetivamente uma leitura de imagem, de uma obra, precisamos dar um tempo e 

contemplá-la, dando tempo para ela se comunicar, dizer algo sobre nós, ou para nos mobilizar ou 

não em nossas impressões, sentimentos e emoções.  Para quem tem uma visão muito pragmática 

do que um bom trabalho em Arte Visual será mais complicado aceitar elementos não figurativos 

nas produções infantis, Por isso, a dificuldade em manter a produção da criança sem uma 

intervenção figurativa (conforme as propostas oferecidas pelas professoras, tanto no início 

quando no último planejamento).  

 Voltando às metáforas pictóricas, deixemo-nos encantar pela cruz que marca territórios, 

nas obras de Tàpies e com essa nova percepção, possamos rever e marcar novos territórios, 

territórios esses de práticas que respeitem as individualidades e as necessidades reais das 

                                                 
31 “A cruz é mais do que um sinal de morte no cristianismo. É desde um símbolo universal das coordenadas de espaço até como 

marcamos território, uma marca de destruição ou negação” Antoni Tàpies (apud SILVA, 2003). 
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crianças, permitindo que tenham autonomia, criatividade e criticidade, que possam recriar e 

cultivar a cultura da infância. Afinal, formações que nos fazem ler ou repetir ou que foi dito ou 

falado não nos transforma, nem tão pouco transforma nossas práticas, pois elas não foram 

efetivamente apropriadas por quem as estão reproduzindo. Se os territórios não forem marcados, 

ocupados, alguém ou outras concepções ou práticas os ocuparão, portanto uma boa educação 

artística pode ocupá-los de uma maneira mais legítima. 

 

                                             Imagem 13 - Sardana (Circle of Feet), Tàpies, 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
                                                 Fonte32 

 

 

Desenho pronto X Escolher o que desenhar/pintar  

 

 

 Na história, houve momento em que a pintura era a cópia fiel de uma pessoa, visto que os 

pintores eram contratados para pintar a nobreza. Entretanto, com o surgimento da fotografia, 

questionamentos e novos conceitos sobre a Arte se instauraram. Benjamin (1987) expressa muito 

bem a troca do artista pelo técnico: "No momento em que Daguerre conseguiu fixar as imagens 

da câmara obscura, os técnicos substituíram, nesse ponto, os pintores" (p.97). Essa concepção de 

pintura/desenho como cópia da realidade, se faz presente atualmente, na expectativa e imaginário 

de grande parte das professoras da Educação Infantil. Revelam essa concepção ao valorizarem 

somente o produto final, dando ênfase à semelhança da produção da criança ao objeto de origem 

ou nomeado por ela. 

                                                 
32Disponível em: <http://icelandreview.com/stuff/reviews/2012/04/06/antoni-tapies-grains-universal-dust> Acesso em: 20 de 

out.2017. 
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 Para o psicólogo Arnheim, segundo Barbosa33 (Informação verbal), a seleção é o primeiro 

alicerce do processo criativo, precisamos deixar a criança fazer sua escolha sobre o que quer 

pintar ou desenhar para que possa viver esse valor que faz parte da criatividade. Quando trazemos 

desenhos prontos prejudicamos esse importante processo criador. Em um dos Encontros 

Formativos, as professoras fizeram em um primeiro momento, um desenho livre, e em seguida 

um desenho direcionado. Ao serem questionadas após a vivência, todas relataram a dificuldade 

em desenhar quando a orientação foi desenho livre. Segue a fala da professora Tamara que 

representa essa dificuldade encontrada por elas: "Eu achei que foi difícil você desenhar assim, 

sem uma direção, sem alguma coisa assim, porque talvez para uma criança seja mais fácil, mas 

assim... o que vem na cabeça, é difícil, ainda mais na agitação, não vem nada na cabeça". 

(Encontros Formativos, 23.08.2016).  

 Como podemos perceber, conforme esclarece Arnheim, se a seleção do que 

desenhar/produzir é o primeiro alicerce do processo criativo, quando não deixamos o sujeito 

escolher, esse processo fica lesado, conforme podemos constatar na fala da professora, ela achou 

difícil escolher, pois em suas vivências sempre teve quem a conduzia, sempre foi direcionada, 

portanto teve ausência desse valor e a criatividade não se construiu, revelando sua dificuldade 

expressada. 

 A professora Tarsila sinaliza que em seu início de carreira, trabalhou em instituições que 

exigiam o trabalho com modelos prontos, cuja insatisfação e não aceitação dessa concepção se 

fazem presentes em sua fala e atitude: 

 

[...] Outros lugares, escola particular também, já trabalhei. A escola que eu trabalhei, não 

é assim mais, eu acho. Mas ela mandava eu por assim na lousa, o modelo. Eu que tirei. E 

eu era nova, mas não achava certo. Eu tirava, aí minha patroinha passava e falava: “Você 

não põe, né?” Eu dizia: “Você já viu meu trabalho? Veja meu trabalho para a senhora 

ver”. E ela falava: “Tá bom, mas cuidado, tá?” Mas Eu aprendi muito. Na época eu 

precisava. Tinha que seguir as normas. (Profa. Tarsila, Encontros Formativos, 

25.08.2016) 

 

                                                 
33 BARBOSA, Ana Mae. Pioneira da Arte-Educação, Ana Mae Barbosa reforça: "Todo artista tem o que ensinar". Portal Aprendiz 

- Aprender na cidade. Entrevista 12/08/2016. Cidade Educadora - Cultura - Educação Integral. Disponível em: 

<http://portal.aprendiz.uol.com.br/2016/08/12/Pioneira-da-arte-educacao-ana-mae-barbosa-reforca-todo-artista-tem-o-que-ensinar 

/ >  Acesso em: 22 de out.2017. 
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 Para registrar a satisfação dos avanços nos trabalhos desenvolvidos seguem abaixo, no 

quadro 10, os depoimentos de professoras sobre como eram a produção das crianças antes e após 

os Encontros Formativos (Avaliação - Apêndice C): 

Quadro 10 

Antes Depois 

“Trabalhos mais prontos. Pouco tempo 

dedicado a essas aulas (Arte). Poucos 

materiais. Sempre trabalhos feitos em sala. 

Visão limitada, pouca pesquisa”. 

Professora Tarsila 

“Ampliou a maneira de trabalhar (Arte). Prática 

constante e priorizar no planejamento. Produção foi 

evoluindo a cada dia. Espaços diversos. Mais 

criatividade. Trocas de práticas e ações”. 

Professora Tarsila 

“Mais procedimental, ensinando a 

utilização de materiais”.  

Professora Anita 

"Além do trabalho procedimental, houve mais ênfase 

na leitura e estuda da imagem/obra”. 

Professora Anita 

 

"As produções eram sempre iguais, com 

desenhos feitos da mesma forma e quando 

havia atividade diversificada, os alunos 

apresentavam pouca criatividade”.  

Professora Margaret 

 

“Com propostas e objetivos mais claros, além do 

planejamento de atividades interativas e 

interdisciplinares, os alunos começaram a explorar 

mais os diversos materiais, qualificando suas 

produções”. 

Professora Margaret 

“Eram feitas em sua maioria com materiais 

básicos: giz de cera, lápis de cor e 

canetinhas”.  

Professora Tamara 

 

“Hoje, eles utilizam materiais diversificados, podem 

ser criativos em seus registros como desejam. Há 

maior exposição de materiais para que eles 

escolham”. 

Professora Tamara 

Fonte: Questionário: Apêndice C - Avaliação 

 

 Diante desses depoimentos, podemos verificar alguns resultados positivos dos Encontros, 

uma vez que em seus discursos defenderam a importância do trabalho com Arte para as crianças 

(vide quadro 6) e em suas práticas percebe-se mudanças quando proporcionam mais autonomia, 

opções de escolha, permitindo que meninos e meninas criem e se expressem nesses momentos. 

 

Arte como técnica  

 

 

 Percebe-se na fala de algumas professoras, a definição ou necessidade de trabalhar técnica 

nas atividades artísticas. Essa necessidade ou certeza é justificada pela forma como nos 

apropriamos da Arte em nossa educação. Resgatando a história, conforme o capítulo 1.1, 

momento em que, em meados de 1970, o que conduzia os trabalhos com a Arte eram os livros 

e/ou manuais recheados de técnicas para serem trabalhadas, o planejamento era feito por listas de 
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atividades de técnicas artísticas, que ao serem concluídas eram "ticadas" e ditas contempladas. 

Constata-se que esse resquício ainda perdura nas práticas, embora apareça de forma ampliada ou 

agregada a outras oportunidades. Segue conversa em um momento de um Encontro Formativo 

em que uma das professoras se reporta à técnica: 

 

Pesquisadora: [...] então vocês falam de atividades, fala mais um pouquinho dessa 

atividade do artista, como vocês fariam se vocês conhecessem ou vocês iriam estudar... 

Anita: A gente pega um Artista, não vou me reportar a um... Primeiro quero saber a 

técnica que ele usa, como ele usou isso, que forma, que tipo de tinta, que material... 

Frida: que suporte... 

Anita: que tipo de suporte, há condições de a gente transferir isso para a criança 

reproduzir, se não há? Como fazer isso? Entendeu... Então assim... Isso é um ponto, às 

vezes quando a gente trabalha em artes também, o que acontece, a gente na educação 

infantil, a gente tem que passar, dar a ideia que você trabalha com diversos suportes com 

diversos materiais, diversas tintas, então, desde o carimbo, desde a pintura com o 

cotonete, desde a pintura com... Enfim, com giz, se é no chão, se é em cima da mesa, se 

é na parede, por quê? Pra mostrar que os artistas também tinham essa liberdade. E que 

eles também têm essa liberdade de criar, que não é aquela coisa estática. Só reproduzir... 

(Encontro Formativo, 2016) 

 

 Considerando que nosso objetivo não é demonizar as técnicas, nesse relato, percebe-se 

que a professora pensa em propor muitas opções para as crianças, traz seu entendimento que a 

criança, na Educação Infantil, precisa explorar diferentes materiais, diferentes técnicas. Com 

tudo, precisamos refletir como as estamos entendendo e, o que é mais importante: qual é a nossa 

postura diante delas. Segundo Ostetto e Leite (2004): 

 

[...] a arte tem seu status próprio e que não deve ficar a serviço da educação ou nela 

enclausurada. Portanto, essa disciplina a que nos referimos, presente nos cursos de 

pedagogia, deve ser marcada não pelo ensino de técnicas - como era comum nos antigos 

cursos de formação de nível médio, mas por experiências estéticas significativas para 

aquele em formação. (p.12 e 13) 

 

 Albano (2015) faz relevantes reflexões sobre como trabalhar a Arte: "Partindo do 

princípio de que Arte não se ensina, mas se aprende, passei a me questionar como propor uma 

didática para o ensino da arte, que preservasse o caráter transgressor inerente à natureza desta 

área" (p. 2 e 3). Realizar discussões e reflexões como Albano nos encoraja, ainda está um pouco 

distante do que as professoras conseguem planejar ou prever. Embora tenham feito boas reflexões 

e reconheçam que as crianças gostam e precisam da Arte, as professoras apresentam necessidade 

de um trabalho linear, do desenvolvimento do desenho ou da pintura de forma paulatina, com 
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receio de deixar a criança se expressar. Apegadas ao produto final realizam o trabalho de maneira 

ainda restrita: 

 

Que nem, a gente expõe todos, elogia dentro da habilidade de cada um. E com o tempo 

vai mostrando a evolução da criança. De quando ela começou, que ela só fazia fundo. A 

gente começou assim, até eu estava com dificuldade, aí as meninas falaram vamos fazer 

fundo. Eles veem com as figuras, depois a gente introduz eles desenhando, e agora eu 

tenho alunos que com 4 (anos), fez 5 agora no finzinho, que faz um bom trabalho, não é  

só o fundo, a pintura básica, eles  já  estão fazendo risco daquele desenho que eles 

querem representar. Que nem ela falou do surrealismo, teve gente que criou coisas, 

desenhou do lado e nomeava. É importante isso. (Professora Tarsila, Encontros 

Formativos, 12.12.2016)  
 

 

 Considerando a importância do trabalho com a Arte em suas próprias expressões e 

especificidades (ALBANO, 2015; OSTETTO e LEITE, 2004), nota-se no discurso do trabalho da 

Professora Anita uma forma global de trabalho, descobrindo na Arte outras linguagens. "Se a 

gente pensar em arte, se a gente for trabalhar na questão, né, de explorar arte, artista, técnica, 

enfim, tudo isso. Ali tem história. Ali tem história". (Encontros formativos, 08.2016). 

Entendemos que Ferraz e Fusari (2009) trazem possibilidades que a Arte Visual nos oferece e que 

talvez, pela sua amplitude torna-se também complexa a apreensão pelas professoras: 

 

As obras artísticas são construções poéticas por meio das quais os artistas expressam 

ideias, sentimentos e emoções. Resultam do pensar, do sentir e do fazer, que por sua vez 

são mobilizados pela materialidade da obra, pelo domínio de técnicas, e os significados 

pessoais e culturais. São, por isso, constituídas de um conjunto de procedimentos 

mentais, materiais e culturais. Podem concretizar-se em imagens visuais, sonoras, 

verbais, corporais, ou são apenas manifestações das próprias linguagens, como expressão 

e representação de algo. (p.20). 

 

 Dessa forma, compreendemos a técnica como algo importante para que o sujeito que cria, 

que produz, a conheça, ou seja, que ele tenha a oportunidade de experimentar diversos materiais 

por várias vezes e que na medida em que vai experimentando e conhecendo, ele vai escolhendo o 

que mais lhe interessa, expondo suas preferências e transformando-as em um estilo próprio. 
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Quebrando paradigmas ou resistindo  

 

 Verificamos que nos Encontros muitas discussões foram feitas e cada uma das professoras  

apropriou-se de sua maneira, algumas reagiram de forma ativa com as contribuições, colocando-

as em prática, já outras, pouca mudança ocorreu. Segue depoimento da professora Ligia, após os 

Encontros Formativos, em relação à disposição dos materiais para as crianças e como fazia 

interferências: 

 

Passei a me embasar melhor para contextualizar de forma mais rica. 

Antes: Procurava disponibilizar alguns materiais, muitas vezes direcionando. 

Depois: Passei a disponibilizar mais materiais para explorarem e utilizarem de forma 

mais livre, cada um com sua criatividade e habilidade. 

Passei a utilizar imagens mais complexas e 'chamar' a atenção do olhar das crianças, 

quando as mesmas não percebiam o que estava mais 'oculto'. (Profa Ligia, Apêndice C- 

Avaliação). 

 

 Para contemplar as necessidades das crianças da Educação Infantil determinadas pela 

legislação (LDB/96), a qual prescreve a Educação integral para o desenvolvimento de todas as 

suas potencialidades, o professor precisa ter clareza de seu papel como autoridade e como 

mediador na construção e busca de conhecimentos. A sala de aula é também um espaço de 

criação em potencial, isso vai depender da gestão e propósitos do professor. Todas as 

experiências, convergindo com seus diferentes saberes darão suporte ou trarão melhor significado 

durante os processos de criação, para atribuir sentido a esses (novos) conhecimentos. Como um 

parceiro experiente, é papel da professora realizar interferências na produção, ou seja, 

incentivando a reflexão sobre o objeto, a investigação e novas descobertas, provocando 

movimento e aprofundamento na busca e criação de conhecimentos.  

 Essas práticas precisam acontecer com regularidade, precisam fazer parte do cotidiano, se 

não for diário, ao menos semanal ou quinzenal. Não podem ser eventos, atividades esporádicas. 

Pois, quanto mais a criança vivencia certo tipo de experiência ou determinada linguagem, mais e 

melhor ela conseguirá criar e se comunicar por meio dessa linguagem. Se oferecer opções de 

escolha, com diferentes materiais alternativos para as crianças é considerada uma atividade 

desumana para o professor, quão desumana será a negação dessas práticas, cujo direito lhes é 

assegurado pela legislação? Freire (1996), cujo repúdio ao não cumprimento dos direitos das 
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crianças, das minorias, dos oprimidos, nos inquieta com a reflexão de que tipo de professora 

desejamos ser? Mantenedora ou transformadora de uma sociedade excludente?  

 
Daí o caráter desesperançoso, fatalista, antiutópico de uma tal ideologia em que se forja 

uma educação friamente tecnicista e se requer um educador exímio na tarefa de 

acomodação ao mundo e não na de sua transformação.  Um educador com muito pouco 

de educador, com muito mais de treinador, de transferidor de saberes, de exercitador de 

destrezas. (p.162) 

 

 As imagens não são neutras, e sim carregadas de diversas concepções e maneiras de 

interpretar o mundo. Assim, realizar leitura de imagens provoca reflexões, a criança mobiliza 

vários conhecimentos ao se deparar com uma imagem, aciona seus conhecimentos, memórias, 

estabelece diferentes conexões e a ressignifica. Três professoras apontam o que foi mais 

significativo para elas dos Encontros Formativos ao relatarem como organizaram o trabalho ao 

longo dos Encontros: 

Anita: Nós trabalhamos com o projeto sítio e foi contextualizado. Por que,  a gente 

passou desde a Arte da pré-história, com a Arte rupestre até com artistas 

contemporâneos como foi o Vik Muniz. Nós fizemos um apanhado. E Todas essas obras 

a gente tentou fazer essa leitura de imagem, a apreciação da imagem. 

Marysia: Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Não teve uma etapa. 

Anita: O que foi legal, que os Encontros trouxeram,  no meu caso, foi a questão da 

leitura assim  de imagem, mas com um olhar um pouco  mais apurado. Que talvez nós 

estávamos muito assim ó, é assim, essa é a obra, olha só, olha o material, as cores...Mas, 

não, depois desse olhar mais apurado, exploramos o que tem por trás, então  algumas 

questões nós inserimos a mais. Tanto que na obra do Vik Muniz, foi muito isso, a gente 

trouxe várias obras, tanto dele trabalhando com alimentos como trabalhando com a 

questão da sucata. E eles viram, nomearam que tipo de alimento era, do que era feito, 

como eles achavam que estava: em pé, deitado, enfim. 

Marysia: Por que ele usava aqueles materiais? 

Por que será que ele usava aqueles alimentos. Poxa, o alimento, será que ele deixava ali 

exposto ou tirava umas fotos porque o alimento estraga, foi muito legal porque eles 

tiveram essa percepção. O que você trouxe de mais legal, pra mim e para as meninas 

também é esse feeling, de perceber a imagem, introduzir mais questões para que eles 

enxergassem melhor. 

Marysia: Assim, dá sentido. Dá sentido para o que eles estão fazendo. (Encontros 

Formativos, 12.12.2016) 

 

 No entanto, não basta fazer leitura de imagens para assegurar o trabalho com Arte Visual, 

é preciso oportunizar também momentos de criação, pois criar/produzir é uma forma de 

transformar ideias em formas visuais. Essas diferentes interações potencializam a capacidade de 

compreensão de diferentes significados. Aqui, iremos complementar a ideia de produção/criação 

apontando a vivência com as professoras, em um dos Encontros, no qual a proposta foi o 
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manuseio do fubá para produzir uma criação, a pesquisadora coloca fubá em um prato para cada 

professora. Seguem as falas desse momento: 

 

Marysia: Desenha qualquer coisa? 

Pesquisadora: O que você quiser... Pode ser figurativo, abstrato, o que vocês quiserem... 

Pesquisadora: Percebam a textura, vocês podem perguntar pra eles: o que é isso, o que 

acham que é isso [...] [...] o papel, ele só dá uma possibilidade pra gente: o chapado e 

quando a gente usa outras coisas, um material não estruturado, eu vou chamar o fubá de 

material não estruturado, ele possibilita uma tridimensão. Olha a Tarsila fazendo uma 

coisa em relevo assim, que bacana. Eu te dei um bolinho e te inspirou? 

Tarsila: Inspirou mesmo, na hora que você jogou eu já pensei... na hora que você pôs e 

ficou assim e você falou que podia fazer assim, já deu umas dicas, né? Não precisa ser só 

desenhar com a mão...                                

Silêncio - professoras produzindo 

Pesquisadora: A gente não precisa fazer as coisas sempre quietinho, a gente pode falar 

sobre. Que sensações vocês têm mexendo no fubá? 

Marysia: Gostoso, eu queria fazer uma praia, mas como eu vou fazer uma praia? Lembra 

areia. 

Tarsila: E aqui o prato como é azul, o fundo, aqui é o mar. Na areia, você ia andando e 

chega numa ilha, em algum lugar. 

Marysia: Quando vou para a praia adoro mexer na areia. Quando eu peguei assim, eu 

lembrei. Tem gente que tem nojo, eu não tenho não. 

Tarsila: Quando ela jogou aqui, eu lembrei de uma montanha (Encontros Formativos, 

2016) 

 

 Esse movimento que a professora também vivencia sua produção é importante para que 

ela entenda sobre a Arte em si e o que ela pode propiciar. Como a professora pode ampliar as 

experiências das crianças se ela nunca as vivenciou. Albano (2013) confirma e complementa a 

ideia: "É possível o generalista lecionar arte, desde que tenha experimentado sua própria criação" 

(p.17). 

 

Professor pesquisador  

 

 

 A categoria de Professor pesquisador diz respeito a um dos preceitos de Freire (1996) para 

que haja docência, pois não há como se ensinar aquilo que não se sabe, partindo dessa premissa, 

precisa-se estudar e pesquisar para que se possa dialogar com os alunos sobre determinado 

assunto ou  organizar propostas para que vivenciem. Freire confirma: 

 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um 

no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 

busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
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constatando intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade. (p.32) 

 

 

 Durante um dos Encontros, a professora Tarsila deu seu depoimento em relação a seu 

conhecimento sobre artistas/pintores e como ela acredita que deva acontecer a aprendizagem e as 

práticas artísticas das professoras, bem como faz uma denúncia de práticas reprodutoras sem 

sentido que visam passar o tempo das crianças: 

 
Mas você tem que ir em busca...Você vai ter que estudar.. Eu não sei todos os artistas. 

Mas você falou um, eu posso pesquisar outro, ela pode pesquisar outro, chegar aqui e 

compartilhar. Você pode pesquisar por que fizeram essa festa, da onde que veio, que 

origem tem, dependendo do grau, da idade, e aí a gente vai aprofundar mais. É assim,... 

Nossos amigos, alguns, eles não querem fazer isso, eles não querem... É muito mais fácil 

xerocar e dar um menino dançando, o que não é errado em certos momentos, eu não 

acho. Mas que é só mais isso que a gente vê. (Encontro Formativo com as professoras, 

04.08.2016) 

 

 É fundamental que a professora tenha uma postura de pesquisadora, saiba com clareza 

aonde quer chegar com seus alunos, no entanto, humildade também é um predicado muito 

importante no sentido de assumir o que não sabe, pois somente quando assume, estará aberta a 

buscar e avançar. Porque se não assume, constrói uma barreira entre ela e a criança, mascarando, 

normalmente de forma autoritária, apoiada na insegurança do seu não saber e da dificuldade em 

reconhecê-lo. Visando articular a fala das professoras com esses conceitos explorados, segue o 

discurso da professora Tarsila em um Encontro sobre sua pesquisa e conhecimentos adquiridos 

com o projeto desenvolvido: 

 

Antes eu faria isso, mas não daria tanta ênfase em ficar falando quem foi o pintor. Por 

quê? Então agora, a contextualização é maior é mais apurada. Você vai atrás primeiro, 

pesquisar, no meu caso, eu não sei todos, lógico, mas aprendi, bastante. Via na internet. 

Procurava. Eu também ficava com conhecimento para que eu pudesse fazer as perguntas. 

Do projeto, então eu pesquisava, cada semana que ia mudando, às vezes eu levava um 

pouco mais de tempo, devido eles serem menores (4 anos), levava às vezes duas 

semanas, aí eu pesquisava e falava, ah já sei. Aí vem as ideias também pra gente que é 

professor. A gente pensa que não vai conseguir, mas consegue. (Encontros Formativos, 

12.12.2016) 

 

 Quando a professora assume, janelas se abrem para novas descobertas, novas curiosidades 

e o dialogo se instaura. A professora Anita fala da importância de estar fundamentado, traz a 

prática tradicional e uma prática que trabalha nas diversas interfaces: 
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Anita: O interessante é que é assim né, quem está fundamentado tem tudo...  Quando 

você é muito tradicional, como você vai dar história? Você pega o livro e vai dar para 

eles essa reprodução. A partir do momento que você pesquisa, e que você traz outros 

elementos, abrange, e ai não é só história em si, aí que entra a interdisciplinaridade. (3º 

Encontro Formativo, 2016) 

 

 

 À luz dos preceitos de Freire (1996), encontramos subsídios quando indicamos que o ato 

de ensinar nos remete à curiosidade, pois ninguém consegue dar aquilo que não tem, ou seja, 

ninguém consegue ensinar, quanto mais encantar, se não o sabe. É a curiosidade que nos 

impulsiona a questionar, a investigar, a buscar novos conhecimentos, novos saberes, é a partir 

desse interesse pela aprendizagem que consigo aproximar-me dela. Quais buscas eu realizo para 

desvendar as curiosidades que me movem? Uma busca que alcança verdades provisórias ou que 

abre outras portas, outras buscas. E a cada busca, minha criticidade está mais apurada e dessa 

forma, consigo investigar admitindo hipóteses, eliminando outras, até chegar ou não em algo que 

atenda minhas necessidades daquele momento. 

 
Satisfeita uma curiosidade, a capacidade de inquietar-me e buscar continua em pé. Não 

haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a transitividade 

de nossa consciência. 

Quanto mais faço estas operações com maior rigor metódico tanto mais me aproximo de 

maior exatidão dos achados de minha curiosidade. (FREIRE, 1996, p.98 e 99) 

 

 Trazendo Tardif (2002) para dialogar conosco, entendemos que sua concepção 

complementa a ideia acima, ele acredita que "ensinar supõe aprender a ensinar" (p.20). 

Entretanto, dá um destaque à aprendizagem do saber-ensinar construída nos diferentes contextos 

em que o sujeito percorreu, sobretudo o educacional como discente:  

Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas salas de aula e nas escolas 

- e, portanto, em seu futuro local de trabalho - durante aproximadamente 16 anos (ou 

seja, em torno de 15.000 horas). Ora, tal imersão é necessariamente formadora, pois leva 

os futuros professores a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a prática do 

ofício de professor, bem como sobre o que é ser aluno. Em suma, antes mesmo de 

começarem a ensinar oficialmente, os professores já sabem, de muitas maneiras, o que é 

o ensino por causa de toda a sua história escolar anterior. Além disso, muitas pesquisas 

mostram que esse saber herdado da experiência escolar anterior é muito forte, que ele 

persiste através do tempo e que a formação universitária não consegue transformá-lo 

nem muito menos abalá-lo (ibid. p.20) 

 

  

 Conforme seu esclarecimento, ressaltamos o quão importante é o papel da professora, 

uma vez que provoca profundas marcas em seus alunos, positivas ou nem tanto. No depoimento 
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de Tarsila, ela destaca que não gostava de História, mas quando teve uma professora que a fez 

enxergar a História de outra maneira, conseguiu aprender. 

 

 [...] acredito eu que deve ter discussões antes da gente fazer alguma coisa, então eu acho 

que deve ter nesse sentido, agora se a gente trabalhar com fundamento, né, e como ela 

falou, respeitando... É maravilhoso. Só que quem que passa história pra nós? Eu mesma 

fui uma pessoa, Anita, que eu fui aprender história depois, eu não gostava. Porque era só 

decorar, decorar... Não e quando a professora chegou e... Você sabe Tarsila por que foi 

criado 8 horas de trabalho? e como era antes?... Então tudo isso, eu fui... Olha a 

história não é chata, a história é legal. Mas você tem que ter alguém que te passe isso, e 

nós vamos passar isso pra eles, e acredito que, e espero que na continuidade, seja 

passado assim. (Professora Tarsila, Encontros Formativos, 2016) 

 

 Na avaliação dos Encontros, algumas respostas das professoras na busca de 

conhecimentos em relação à Arte foram surpreendentes, atingindo assim, de certa forma o 

objetivo proposto em encantá-las para mobilizá-las e impulsioná-las a novos caminhos, novos 

saberes e novos fazeres:  

 

Com as formações, obtive mais ideias, apurei o olhar e consequentemente transmiti esta 

mudança para os pequenos. [...] contribuições que me motivaram a buscar mais 

conhecimentos no meu novo curso: Licenciatura em Artes. (Professora Anita, Avaliação 

- Apêndice C) 

O gosto se fortifica à medida que se tem mais informações e trocas de experiências. 

(Professora Margaret, Avaliação - Apêndice C) 

Hoje serei uma professora melhor, aprendi muito com as orientações e o jeito de 

trabalhar [...] que trouxe propostas enriquecedoras. Obrigada pela ajuda, parceria e por 

ter aberto “novos horizontes” dentro de mim. (Professora Frida, Avaliação - Apêndice 

C) 

  

 

 

 

 

4.3. Especialista ou formação permanente? 

 

 

 Retomando ao que concerne à hipótese levantada: Considerando que a criança aprende na 

interação com o outro e com o meio em que vive, necessitando, portanto, de experiências 

significativas nas diferentes linguagens para seu desenvolvimento integral. Sendo o professor um 

profissional pesquisador, com um perfil competente e polivalente não necessita ser um professor 

especialista em Arte para desenvolver um trabalho de qualidade na Educação Infantil.  
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 Com exceção da Frida, todas as professoras colocaram-se favoráveis a presença de um 

especialista em Arte na escola, conforme podemos confirmar no quadro abaixo, cujas questões 

foram respondidas nos primeiros Encontros com as professoras: 

 

Quadro 11 

Tarsila "Acho bom, pois não temos formação. Ele viria nos ajudar". 

 

Marysia "Acho que com o que trabalhamos no dia a dia, nós conseguimos realizar propostas com 

a arte de forma contextualizada, mas seria bom se tivesse um professor especialista que 

compreende melhor esse universo". 

 

Anita "Penso que este professor especialista seria mais uma ponte entre formação e o professor 

em sala de aula, pois nós, professores polivalentes, somos estudiosos e pesquisadores e 

este apoio seria para acrescentar o nosso trabalho para com os pequenos". 

 

Lygia "Sim, pois mesmo sendo professora polivalente, acabamos tendo dificuldade em abordar 

corretamente todas as artes visuais, por isso a importância de um professor especialista 

nesta área". 

 

Tamara "Embora sejamos profissionais polivalentes e desenvolvemos um trabalho que envolve 

artes visuais, assim como as outras áreas da Arte, um professor especialista pode 

desenvolver com mais técnica e mais aprofundamento alguns conteúdos. Nós professores 

polivalentes, precisamos ao menos de formações, que possam nos nortear para um 

trabalho mais qualificado". 

 

Mary "Acredito sim que é fundamental e muito mais rico para a aprendizagem dos alunos 

quando temos um profissional especialista, pois sua experiência e formação podem 

acrescentar muito mais no desempenho dos pequenos". 

 

Margaret "Apesar de planejar atividades que sejam interativas e interdisciplinares, acredito que um 

especialista na área possa qualificar o trabalho, tanto meu (pois poderia aprender junto) 

quanto dos alunos". 

 

Frida "Não, acredito que o próprio professor pode desenvolver um ótimo trabalho com as 

crianças, vejo a arte como algo maior, talvez um professor especialista traga mais a 

técnica do que as formas de expressão". 

 
Fonte: Questionário - Apêndice B – Hipótese 

 

 

 

 Quando as professoras são questionadas da necessidade de outro profissional para realizar 

o trabalho em relação à Arte com as crianças, fica claro ao se expressarem, a urgência de 

formação qualificada. Elas sinalizam que não se sentem preparadas para realizar o trabalho como 

acreditam que deveriam. O discurso da professora Lígia, em sua Avaliação após os Encontros 
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formativos (Apêndice C), confirma esse desafio juntamente com a falta de tempo: "É um trabalho 

que deveria ser feito em forma de formação contínua, dentro das escolas para todos os 

professores, pois nem sempre temos tempo para participar disso fora do nosso horário de 

trabalho". 

 No entanto, realizando uma análise da posição de cada professora em relação ao professor 

especialista podemos destacar que há entre elas (professoras: Tarsila, Anita, Marysia, Tamara e 

Margaret - vide quadro acima) as que se colocam na posição de aprendizes da Arte e pensam o 

trabalho em parceria com esse especialista, com diálogos e trocas que venham agregar. "Tem que 

conversar com o professor também para ir ao encontro do que ele está trabalhando. Se ele estiver 

na escola, ele tem que fazer junto, não fazer sozinho. Assim como a gente também, em parceria". 

(Professora Marysia, Encontros Formativos, 12.12.2016). No entanto, a professora Tarsila faz um 

depoimento relatando seu conceito sobre os especialistas que teve contato: 

 

O que me surpreendi é que Eu não sou específica da área de Arte, e não precisa. Sabe 

por quê? Muitos que são, pela prática, a gente têm exemplos que são negativos, é isso 

que eu fico chateada, por que assim, como eu acompanho alguns em uma outra 

instituição. Você fica ali, no caso a gente não pode sair. Antigamente a gente podia (sair 

da sala), agora não.  O especialista, olha o nome:  especialista.  Você pensa que você vai 

aprender algo com esse especialista. Porque é até legal, eu gostei de aprender. Mas 

muitas coisas, é que nem ela falou até vai pelo lado negativo, porque é aquela coisa que 

você falou tudo sempre a mesma coisa, tudo muito pronto. Aqui a gente expõe de todo 

mundo, eu achei isso muito interessante. Tem professor que é assim... Escolhe a dedo, eu 

tenho 20 (alunos), só que tem uns que tem mais facilidade e talvez um aluno que, 

realmente ele se sobressai na Arte. Aí põe aquele, cinco daqui, cinco dali e dos outros  

não coloca. Eu acho que isso desestimula, se eu já não tenho essa habilidade, vamos 

supor assim, se você não me ajuda, não me incentiva, eu posso não falar pra você, como 

eu sou aluno, mas acho que isso já quebra ali. E você deixar exposto, eu acho 

interessante. (Encontros Formativos, 12.12.2016) 
 

 

 No entanto, a concepção de um momento livre para a professora polivalente, deixando 

toda a responsabilidade do trabalho com a Arte para o professor especialista, revela-se uma 

concepção de educação que compartimenta a Educação Infantil. Considerando a precária ou 

ausente formação artística da professora da Educação Infantil, recorremos à Buoro (2009) para 

ratificar a ideia: 

 

Mas que forma de conhecimento é essa disseminada pelas teses positivistas, que 

privilegia a Ciência em detrimento do conhecimento próprio da Arte? Que tipo de 

conhecimento científico é esse que especializa e fragmenta tanto o saber humano? Será 
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que todo esse progresso de que desfrutamos no final do século XX não exagera ao 

privilegiar o desenvolvimento do homem em áreas de estudo tão especializadas?(p.29) 

[...] Deve-se ampliar as fronteiras positivistas da Ciência, que têm norteado a busca de 

conhecimento de forma fragmentada e especializada, a fim de recuperar o homem como 

ser global. Para tanto, é preciso resgatar a dimensão do homem como ser social e 

cultural, leitor e intérprete, criador e criatura. (p.31) 

 

 

 Em seus depoimentos, essas professoras sinalizam a urgência de formação permanente, 

envolvendo as diferentes linguagens, pois suas formações iniciais não contemplaram suas 

necessidades. Quando elas reclamam pela formação em Arte, considerando que todas são 

formadas, só 02 (duas) não têm pó-graduação e já possuem certa experiência, isso revela que 

consideram a importância dessa linguagem na formação dos sujeitos, e assim seus discursos 

confirmam:  

 

Embora sejamos profissionais polivalentes e desenvolvemos um trabalho que envolve 

artes visuais, assim como as outras áreas da Arte, um professor especialista pode 

desenvolver com mais técnica e mais aprofundamento alguns conteúdos. Nós 

professores polivalentes, precisamos ao menos de formações, que possam nos nortear 

para um trabalho mais qualificado. (Professora Tamara, Apêndice C - Avaliação) 

 

 

 Vimos na história da educação com Souza (1998) que no currículo da formação de 

professoras não constam disciplinas relacionadas à Arte, ou melhor, a formação do professor não 

é e nunca foi suficiente para contemplar as necessidades de uma professora da Educação Infantil 

que assegure tanto para ela, o direito à formação, quanto para as crianças uma formação integral, 

no sentido de formação de corpo inteiro, levando em conta todas suas dimensões: intelectuais, 

físicas, emocionais, culturais e sociais. Buoro (2009) confirma essa integração e nos alerta que: 

 

 
Deve-se ampliar as fronteiras positivistas da Ciência, que têm norteado a busca de 

conhecimento de forma fragmentada e especializada, a fim de recuperar o homem como 

ser global. Para tanto, é preciso resgatar a dimensão do homem como ser social e 

cultural, leitor e intérprete, criador e criatura. A obra de arte parece ser um objeto 

especialmente facilitador desse resgate, não só porque aglutina múltiplas formas do 

saber, mas principalmente porque uma obra de arte não é apenas objeto de apreciação 

estética; é fruto de uma experiência de vida desvelada pelo processo de criação do artista 

e pelo sistema de signo da obra. Partilhamos da sua criação quando no momento da 

leitura somos interpretantes, criando signos-pensamentos, habitando a obra, recriando-a. 

(p.31). 
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 Em um dos Encontros sobre a avaliação de sua prática a respeito da leitura de imagem, 

umas das professoras, que trabalha com fundamental no Estado e lá existe o professor 

especialista, conta um pouco sobre como acontecem as aulas de Artes com esse especialista: 

 

Pesquisadora: Lá separa, não é? (No Estado) 

Tarsila: Lá tem a prô (de Artes). Eu noto sim, que ela pergunta. Ela põe uma obra, eu 

fico observando, ela dá uma perguntada assim, mas ela é "rapidona". Depende da 

prática, depende do professor, entendeu? Ela pergunta alguma coisa, mas ela não 

esmiúça tanto não. Então, agora, no meu caso, eu melhorei. 

Pesquisadora: Interessante que você observou uma prática dela. Não como crítica... 

Tarsila: Não, é boa professora. Mas é assim, é 50 minutos. Tem um prazo determinado 

para cumprir o que está no planejamento. Então o professor cai nisso também não é? A 

gente não pode julgar a aula. Eu não sou a professora de Arte, ela que é. Mas assim, eu 

observo que ela faz, não tão esmiuçado assim, mas faz. Eu aprendi agora a esmiuçar um 

pouquinho mais. (Encontros Formativos, 25.08.2016) 

 

 

 

 Retomando o texto do professor especialista no capítulo 2.4, como já vimos, não é 

exigência ter esse especialista na Educação Infantil, pois consideramos que nessa faixa etária 

todas as vivências são importantes. Kishimoto (2001) nos alerta sobre a importância da infância, 

pois com a urbanização e industrialização, a infância da criança foi encurtada, voltando-se para a 

concepção de um pequeno aprendiz, que não pode perder tempo, precisa aprender técnicas, dessa 

forma, não é ouvido e sequer tem sua participação. Isso denota uma educação compartimentada, 

que fragmenta a criança e supõe especialistas para trabalhar com cada área de conhecimento. A 

professora Tarsila que trabalha em outra rede com especialista afirma que: "Eu que tenho 

especialista em sala, o que acontece? A gente acaba deixando para o especialista. Já tem a aula, 

são duas vezes por semana, eu acabo me voltando para a alfabetização". Ela concorda com um 

professor especialista, para que juntos, possa aprender mais e trabalhar em parceria, relata que 

falta didática para as professoras, ela acredita que ter didática é um facilitador no processo ensino 

e aprendizagem, assim como ouvir o aluno e ajudá-lo em seus desafios. Também fala sobre o 

especialista, em sua visão: 

 

Mas eu sou uma pessoa assim, eu dou oportunidade. Acho que um aluno que pergunta 

três vezes, se você não der atenção ele não vai aprender, tirando alguns que tem outras 

dificuldades, que tem outros diagnósticos que não dá e a gente sabe pela prática. Às 

vezes a gente fica pensando: A didática faz muita falta para os professores. Acho muito 

interessante o professor que tem a didática ela pode dar aula para quem quiser, para 
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pessoas mais velhas, etc. Ela vai ter uma didática. Você tem uma didática. Se você é só o 

especialista, acho que se especializa muito, mas às vezes fala de um jeito que o aluno 

não entende. Às vezes um amiguinho entende e passa pra você. Eu sinto isso. As 

crianças deveriam perguntar... (Professora Tarsila, Encontros Formativos, 25.08.2016) 

 

 

 A professora finaliza seu depoimento fazendo reflexões sobre ser professora, 

independentemente de ser ou não especialista: 

 

 

Eu, sinceridade, se a gente fizesse esse trabalho, o especialista, lógico, a gente tem que 

admirar sim, porque se ele for um especialista que ele vá colocar em prática.  Eu não sei 

se aprende isso na faculdade. Eu acredito que dê para fazer um ótimo trabalho. E você se 

especializando, você vai ter mais... Eu não sinto, que nem ela, a necessidade de eu ser 

um especialista pra eu aprender, porque vamos supor, se ela me traz uma prática, ela já é 

uma especialista e vai passar para mim um ensinamento, poxa eu vou pegar, vou atrás, 

vou criar. Não há necessidade. Se eu quero, se estou indo atrás por algum objetivo, ideal. 

Só que, eu falo para as meninas, hoje eu não sou muito boa nessas coisas de informática, 

mas na pesquisa, eu sento e fico e dali já vai em outro, tem bastante sites né. E uma 

passa para a outra, é de fácil acesso. Assim, eu não acho que o especialista é menos não, 

ele até tem grandes conhecimentos, mas se ele não puser em prática. Pra falar a verdade, 

eu posso não ter e se eu aprendo, como eu pus capacitação aí, não sei se foi isso que 

você deu. Mas se tiver mais, esses cursos, abrem a nossa mente. Ter mais cursos ligados 

a isso, mesmo que for de um dia. A gente aprende muito. Naquele um dia você aprendeu 

um pouco e dali você tem vontade de aprender mais. Aí o professor tem que ir em 

busca.(Professora Tarsila, Encontros formativos, 12.12.2016) 

 

 

 Diante do que foi apresentado, entendemos que a necessidade de conhecimento sobre Arte 

na Educação Infantil é fato e devido à fragilidade nas formações docentes, ocorre por vezes, 

insegurança e resistência a esse trabalho, ocasionando equívocos e a sua própria ausência. 

Portanto, confirmamos a necessidade urgente, sinalizada pelas professoras, da formação 

permanente ou da parceria de um especialista para significativas reflexões e discussões sobre as 

práticas docentes em Arte, visando qualificar e potencializar o trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

Considerando a importância da Educação Infantil, visto que é no decorrer desse período 

que a criança constrói a base de sua essência humana, portanto a qualidade de suas vivências para 

o seu desenvolvimento integral é essencial e essa responsabilidade cabe aos adultos que a cercam. 

Na escola, é compromisso de todos os envolvidos e boa parte dessa responsabilidade é da 

professora de Educação Infantil. Diante dessa perspectiva, não podemos admitir que os direitos 

dos pequenos sejam omitidos ou negligenciados. Cada ano mal trabalhado será um tempo 

irreversivelmente perdido, uma vez que a criança nunca mais terá aquela idade. 

Arte constitui um dos eixos essenciais na Infância, pois é por meio dela que a criança se 

expressa, amplia suas possibilidades de inserção e participação nas práticas sociais, assim como a 

compreensão do mundo ao seu redor, dessa forma, é essencial proporcionar experiências 

artísticas significativas, nas quais o adulto compartilhe o controle da organização dos tempos e 

espaços com as crianças, e juntos, descubram as possiblidades que a Arte potencializa em seus 

saberes e fazeres. 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola específica, durante um período demarcado, 

com determinadas pessoas, consequentemente obtivemos algumas pistas e reflexões que talvez 

não ocorressem se a pesquisa tivesse acontecido em outro espaço e ocasião, com pessoas 

diversas. Possivelmente, teríamos diálogos distintos e outros caminhos percorridos que nos 

levariam a diferentes indícios e reflexões.  

Acumulando os papeis de pesquisadora e coordenadora da escola, a pesquisadora 

enfrentou grande desafio que esteve presente durante boa parte do percurso, o qual a direcionou 

para um estudo intenso na análise dos conteúdos, visando efetivar o distanciamento necessário 

para a pesquisa. Para responder às questões que foram propulsoras desta pesquisa-intervenção 

sobre os conhecimentos e as práticas das professoras em relação à Arte visual, as possibilidades 

de formação permanente e em serviço para desdobramentos em seus fazeres, resgatamos na 

história resquícios que estão cristalizados nos conceitos do ensino de Arte das professoras e 

também compreendemos o quão deficitária é a formação inicial dessa profissional desde seus 

primórdios. Assim, verificamos que os conhecimentos construídos pelas professoras durante seus 
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percursos pessoais, acadêmicos e profissionais trazem marcas significativas que refletem em suas 

práticas.  

Diante das fragilidades nas formações iniciais, permanentes e culturais, constatamos que 

as práticas vigentes ainda estão muito próximas das práticas atuantes no século XIX: atividades 

isoladas que são reproduzidas para todos os alunos e controle centrado na figura do professor.  

Quando observamos práticas que se aproximam de experiências emancipatórias que 

permitem a partilha das crianças na organização e escolha de diferentes materiais, incentivo à 

criatividade, entre outras, as professoras mostram-se resistentes em se desprenderem dos 

elementos figurativos nas produções das crianças. Por mais que discursem que acreditam nas 

potencialidades das crianças e que a Arte é importante, as professoras necessitam de figuras 

concretas nos trabalhos finais dos pequenos, mesmo que a figura seja feita ou escolhida por eles.  

Por ser um universo grandioso relacionando-se com o ser humano em sua integralidade, 

em seu pensar e fazer, a Arte interage e dialoga com outras linguagens, no entanto, ela também 

precisa ser entendida como uma linguagem que possui especificidades e com objetivos que 

nenhuma outra possui. Quando utilizamos a Arte a serviço de algo que não seja ela própria, tem-

se a compreensão de uma concepção utilitarista. Portanto há que se insistir em um trabalho na 

Educação Infantil que não apenas utilize a Arte na Educação e sim que valorize a expressão nas 

diversas linguagens da criança, dessa forma articulando a Educação e a Arte na infância, 

legitimando a cultura da infância por meio da Educação pela Arte.  

Compreendendo a criança e buscando a coerência em atender suas necessidades e desejos, 

não podemos insistir em uma educação anacrônica. Como é possível professoras com formações 

fragilizadas e compartimentadas formarem sujeitos inteiros? Também não podemos compactuar 

com práticas que não respeitem os direitos das crianças. Os Encontros Formativos possibilitaram 

ouvir as professoras, dialogar, construir novos conhecimentos e potencializar aprendizagens no 

coletivo. Após os Encontros realizados, provisórias transformações foram apontadas pelas 

professoras em seus discursos e práticas. 

Quatro participantes mostraram-se satisfeitas com os Encontros e com o apoio da Equipe 

Gestora para a realização de um trabalho diferenciado com Arte Visual. Esse grupo também 

sinaliza que foi “tocado” pela Arte, manifestando encantamento com suas possibilidades e 

potencialidades. Demonstram interesse em aprender mais sobre o tema. Três professoras afirmam 
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já possuir os conhecimentos discutidos e em razão dos Encontros, houve uma lembrança e 

aprimoramento do trabalho.  

Quatro participantes revelam que para realizar propostas diferenciadas com as crianças 

existem grandes desafios, as professoras apontaram a necessidade de auxílio em momentos de 

vivências que permitem às crianças maior autonomia ao usarem diferentes materiais, realizarem 

escolhas, trabalharem de forma mais livre e criativa. Para tal dificuldade, foram levantadas 

algumas possibilidades possíveis: apoio da Equipe Gestora e de outros funcionários para 

auxiliarem na organização desse trabalho. Vale lembrar que ouvir as professoras é essencial, no 

entanto, tendo em vista a criança como prioridade, precisamos nos atentar para nossas 

responsabilidades, uma vez que as crianças são sujeitos de direitos, assegurados por lei.  

 Com a pesquisa-intervenção, houve uma aproximação das participantes entre si e com a 

pesquisadora. Frente à troca de experiências, a percepção de suas angústias; seus saberes e 

fazeres; o contexto de formação no qual estamos inseridas e os respectivos reflexos que 

acometem as Escolas, nota-se que existem muitas varíaveis para que o trabalho com Arte na 

Educação Infantil tenha qualidade, dentre eles: A formação inicial, a formação permanente e em 

serviço, a consciência da professora em busca de sua autoformação e a  responsabilidade com a 

educação de crianças de 4 e 5 anos.  

Como vimos nesta pesquisa, por meio da formação permanente é possível refletir sobre a 

prática em momentos coletivos, incorporando os saberes aos fazeres. Aproximando-se de práticas 

emancipatórias; favorecendo a educação integral das crianças; possibilitando criação, criticidade 

e acesso a conhecimentos para todos e com experiências coerentes para a educação da infância. 

Dessa forma, a professora requer fortalecimento em sua formação. Tendo em seu cerne o perfil 

de professora pesquisadora, que mantém acesa a chama da curiosidade e encantamento, e junto 

com as crianças, compartilhe aprendizagens significativas, valorizando e produzindo cultura. Por 

conseguinte, deverá assegurar os direitos das crianças em acessar uma educação mais humana, 

democrática e de qualidade. 

 O investimento cuidadoso na formação dessa professora é quesito primordial e urgente, 

implicando além de conhecimentos acadêmicos e culturais, atitudes legítimas à função de 

professora da infância. Um professor especialista seria bem-vindo para fazer parte da formação 

permanente das professoras nas Reuniões Pedagógicas Semanais, momento em que acontecem 

reflexões das práticas pautadas por teóricos que dialogam com as concepções do grupo e que 
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discutindo sobre a aprendizagem das crianças, ressignificam os saberes das professoras, 

qualificando-se seus fazeres. Um parceiro experiente pode contribuir bastante no 

acompanhamento e potencializar o trabalho com vivências sob um olhar diferenciado para a 

infância e a Arte. No entanto, se a responsabilidade pelas práticas com a Arte for deixada 

somente nas mãos desse especialista, toda a discussão dessa pesquisa se desvanece, visto que 

dessa forma descumpre-se um preceito básico da Educação Infantil: uma educação integral com 

interface nas diferentes linguagens.  

Em análise mais profunda, constata-se que as professoras sentem-se inseguras, devido à 

formação inicial insuficiente para trabalhar com a Arte na Educação Infantil e um especialista 

viria contribuir, tornando-se parceiro para qualificar o ensino e aprendizagem em Arte das 

crianças e professoras. Elas solicitam também mais formações permanentes e em horário de 

serviço. Duas delas ficaram tão motivadas que almejam buscar a especialização em Arte, como 

segunda graduação. 

A pesquisa constata a presença efetiva da Assistente Pedagógica em parceria com a 

Diretora na gestão escolar. Organizam momentos coletivos de discussões e formações essenciais 

para as práticas educativas, reorganizam os espaços escolares como o Ateliê, visando a partir das 

reflexões sobre o uso e intervenções necessárias nesses espaços, facilitar o trabalho das 

professoras e garantir o acesso a um espaço atraente e as experiências das crianças nas diferentes 

linguagens. Durante a pesquisa, outros questionamentos surgiram. Como garantir que os direitos 

de todas as crianças sejam assegurados por meio da Educação pela Arte?  

Ainda que a Equipe Gestora revela-se presente no acompanhamento, formação e apoio às 

professoras dessa Unidade Escolar, não é suficiente para contemplar as todas as necessidades 

formativas da professora de Educação Infantil e das demais professoras da rede de ensino. Assim, 

faz-se necessário assegurar que todas as professoras tenham acesso à formação permanente, 

visando práticas que valorizem a cultura da infância e que sejam permeadas e movidas por 

questões importantes: Que professsora desejo ser? Alguém que mantém as práticas atuais, em 

uma sociedade excludente, autoritária e desumana ou uma educadora que se aproxima de práticas 

emancipatórias? 

 A necessidade de políticas públicas para qualificar a formação inicial é fundamental para 

que a formação permanente retome seu papel e não necessite mais ter a função de formação 

básica. Sabemos que a condução de políticas públicas para a Educação vem em benefício e são 
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conduzidas pela economia e por interesses políticos. Aproveitemos o movimento da 

reorganização da Base Nacional Comum Curricular para acompanharmos as mudanças e 

reivindicarmos a qualificação das formações das professoras da Educação Infantil. Sem 

professoras efetivamente qualificadas, sem um investimento na formação inicial e permanente 

dessas professoras, não serão somente essas profissionais as maiores prejudicadas. Mas, um 

coletivo de crianças, cidadãos hoje e homens no futuro próximo, de um país que terá um alto 

preço a pagar, uma vez que não valoriza o que realmente importa na Educação. 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

Nome: Tarsila do Amaral 

Idade: 50 anos 

Formação: Magistério ( x )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu (   ) - NÃO 

Pós-Graduação Stricto Sensu (   ) - NÃO 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Oficinas na 

rede estadual. 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 3 ANOS 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Sim. Rede Estadual. 

QUANTO TEMPO: 27 anos 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? 5 

anos rede particular “ O Bosque” e agora 3 anos Município de Santo André  

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

27 anos no Ensino Fundamental – (séries 3º/5º/1º) – Estado. 
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 APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Tarsila do Amaral 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? 

Tudo o que vemos; ou seja, tudo o que podemos apreciar ou avaliar usando a visão: teatro, dança, 

pintura, colagens, gravuras, cinema, fotografia, escultura, etc. 

2) POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES NO CURRÍCULO DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL? 

Desenvolver a percepção da criança, abrir horizontes que ampliem as diversas formas de como 

eles possam se expressar; criando novas possibilidades deles interagirem. Criar interesse pelas 

diversas áreas que a arte visual inclui. 

3) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Podemos trabalhar: Releitura, pintura, colagem, desenho livre; etc. Usando diversos materiais e 

técnicas. 

4) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? 

Em 2016 íamos ao ateliê uma vez por semana e focávamos neste momento o uso de tintas e 

outros materiais; mas como já mencionado acredito que a maioria dos trabalhos desenvolvidos 

mesmo que não no ateliê envolvia arte visual. 

5) EXISTE UM PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Sim. O projeto envolve como já mencionado fazer uso do espaço do ateliê e ampliar este trabalho 

com propostas que ampliasse o universo da criança com apresentação de diversos artistas e novas 

técnicas.  Sítio do Pica pau amarelo 

6) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Poucas 

7) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Não sei muito. Quero aprender 

8) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Acho bom, pois não temos formação. Ele viria nos ajudar. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE?     Tarsila do Amaral 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

-Trabalhos mais prontos 

- Pouco tempo dedicado a 

essas aulas. 

- Ampliou a maneira de trabalhar 

(Arte); 

- Mais pesquisas para apropriar-se 

do que e como trabalhar; 

- Prática constante e priorizar no 

planejamento. 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

- Poucos materiais; 

- Sempre trabalhos feitos 

em sala. 

 

- Produção foi evoluindo a cada dia; 

- Espaços diversos; 

- Mais criatividade; 

- Trocas de práticas e ações. 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

 

- Visão limitada; 

- Pouca pesquisa. 

 

- Uma visão mais ampla de obras; 

-Conheci mais a vida e as produções 

artísticas. 

DESAFIOS 

 

 

 

 

- Uso de materiais: tinta, 

água, espaços; 

 -Falta de ideias de por 

onde começar. 

- Número de alunos; 

- Falta de auxiliar. 

- Uso constante de materiais; 

- Mais ideias para executar o 

trabalho. 

 

- Trabalho com todos; dando 

atenção a cada um em diversas 

atividades. 

FACILIDADES 

 

 

 

- Apreciação de Arte. - Acesso ao ateliê; 

- Diversos materiais; 

 - Apoio da parte da coordenação e 

direção. 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

 

 

 - Capacitações. 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

Nome: Marysia Portinari 

Idade: 25 anos 

Formação: Magistério (  )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu (   ) - NÃO 

Pós-Graduação Stricto Sensu  (   ) - NÃO 

 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 4 ANOS 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Estágio na prefeitura de São Caetano 

( 1 º ano ) 

QUANTO TEMPO: 1 ano 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Prefeitura de Santo André, 4 anos 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Estágio – Prefeitura de São Caetano 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Marysia Portinari 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

São formas de expressão de sentimentos, emoções e experiências através de pinturas e desenhos 

ou qualquer criação com diversos materiais. 

São importantes porque permitem que as crianças expressem seu mundo. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Desenhos e pinturas com diversos suportes e papeis, parede, chão e materiais, tintas, lápis 

canetinhas, giz, etc. 

3) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Desenhos livres todos os dias e outras propostas uma vez por semana. 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Minhas vivências foram bem "pobres". Geralmente era desenho livre e pintar atividades prontas e 

no máximo colar gliter e lantejoulas. 

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Tenho facilidade em trabalhar com propostas livres. Dificuldades em explorar obras de pintores, 

por exemplo. 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Acho que com o que trabalhamos no dia a dia, nós conseguimos realizar propostas com a arte de 

forma contextualizada, mas seria bom se tivesse um professor especialista que compreende 

melhor esse universo. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE?       Marysia Portinari 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Era mais simples e 

objetivo, o trabalho era 

feito de forma mais 

rápida com pouco tempo 

Ampliou o olhar para a importância 

de dar sentido ao que estamos 

trabalhando. Houve mais pesquisas 

para que esse momento fosse mais 

rico. 

 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

Pouca variação de 

materiais, espaços e etc. 

(uso apenas no ateliê) 

 

Apresentação de possibilidades, 

Apresentação dos materiais, 

Exploração de espaços e materiais  

(parque, parede). 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

 

Leitura de imagem 

simples 

 

Olhar mais sensível às obras, 

observando além da estética, 

questionando por trás de sua 

história. 

Apresentação individual de cada 

obra. Chamando atenção aos 

detalhes deixando que as crianças 

falem o que produziram. 

DESAFIOS 

 

 

 

 

Como trabalhar os 

artistas e suas obras. 

Continuar trabalhando Arte de 

forma significativa, fazendo uma 

articulação com outros conteúdos. 

FACILIDADES 

 

 

 

O Projeto do Sítio do 

Pica-pau Amarelo ajudou 

a nortear o trabalho com 

a Arte. 

A troca e parceria entre 

as professoras da 

Educação Infantil. 

O fácil acesso ao ateliê e a 

organização do mesmo. 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

- - 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

Nome: Anita Malfati 

Idade: 37 anos 

Formação: Magistério (   )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu ( x ) – Educação Inclusiva, Educação Infantil e Libras 

Pós-Graduação Stricto Sensu (   ) - NÃO 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Visitas em 

museus, Sesc – Sebastião Salgado ( Território do Brincar), exposições e cursos relacionados 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 3 ANOS. 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Sim, na Prefeitura de São Bernardo 

do Campo. 

QUANTO TEMPO: 12 anos. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? Em 

São Bernardo do Campo, Creche e Educação Infantil, 7 anos. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Em São Bernardo do Campo foram 5 anos e em Santo André foram 2 anos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 
APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Anita Malfati 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

Arte visual é uma vertente das inúmeras manifestações artísticas. Neste caso, entraria a pintura, 

fotografia, escultura, entre outras. 

É de suma importância as artes visuais na educação infantil, pois além de experiências, as 

crianças aprendem sobre história, sociedade, entre outros. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Pintura, fotografia, escultura, etc. 

3) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Penso que na Educação Infantil não há uma regularidade, pois as artes visuais estão presentes na 

rotina. Esta fase é de exploração, conhecimento e vivências e partindo disto, tudo o que é 

oferecido e produzido como material entre outros se torna arte. 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Na minha trajetória foram poucas as vivências, pois sempre estudei no estado e naquela época a 

arte em si nas escolas não eram vivenciadas, pois tudo era estereotipado e mimeografado. 

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Tenho dúvidas em relação ao trabalho com artes visuais 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Penso que este professor especialista seria mais uma ponde entre formação e o professore em sala 

de aula, pois nós, professores polivalentes, somos estudiosos e pesquisadores e este apoio seria 

para acrescentar o nosso trabalho para com os pequenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

 
Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE? Anita Malfati 

 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

Olhar mais objetivo e 

sistemático. 

 

Ampliou a maneira de olhar e 

experimentar a Arte. 

 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

Mais procedimental, 

ensinando a utilização de 

materiais. 

 

Além do trabalho procedimental, 

houve mais ênfase na leitura e 

estudo da imagem/obra. 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

 

No trabalho diário, havia 

a leitura, porém com 

menos ênfase. 

 

Com as formações, obtive mais 

ideias, apurei o olhar e 

consequentemente transmiti esta 

mudança para os pequenos. 

DESAFIOS 

 

 

 

 

 Promover os próximos projetos 

partindo da "realidade" das minhas 

crianças, concomitantemente com a 

Arte. 

Em alguns momentos faltaram 

materiais importantes como tinta 

(aquarela), giz pastel, carvão, entre 

outros. 

FACILIDADES 

 

 

 

 Ter um ateliê na escola, com 

inúmeros materiais, além do projeto 

que para mim foi norteador. 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

 

 

 Obrigada pelas contribuições que 

me motivaram a buscar mais 

conhecimentos no meu novo curso: 

Licenciatura em Artes 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

Nome: Lygia Clark 

Idade: 46 anos 

Formação: Magistério ( x )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu ( x ) - Educação Infantil 

Pós-Graduação Stricto Sensu (   ) - NÃO 

 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Exposição 

“Cuiabá 153 portões que falam”; Formações em RPS; Palestras com o tema e visita a museus. 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 20 ANOS e 8 Meses. 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Sim. Já trabalhei em escola particular. 

QUANTO TEMPO: 7 anos. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? Na 

rede particular e na Prefeitura de Santo André, 22 anos. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Na Prefeitura de Santo André, 5 anos. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Lygia Clark 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

São as diferentes formas de Arte: cerâmica, fotografia, escultura, entre outras. 

São importantes na Educação Infantil, porque auxiliam no desenvolvimento criativo de cada um 

trabalhando as habilidades. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

As práticas são modelagem, colagem, pintura, fotografia, explorando e construindo um olhar 

crítico de cada um, dentro de sua faixa etária.  

3) QUAL É SUA REGULARIDADE? ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Acontece com frequência. 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Minhas vivências foram dentro da escola como aluna e, depois através de pesquisas para 

desenvolver com as crianças. 

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Meu maior desafio, no início, foi lidar com o maior, digo, o número de crianças para aplicar a 

atividade. Atualmente está mais tranquilo. 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Sim, pois mesmo sendo professora polivalente, acabamos tendo dificuldade em abordar 

corretamente todas as artes visuais, por isso a importância de um professor especialista nesta 

área. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE?                Lygia Clark 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Procurava contextualizar 

de forma geral. 

Passei a me embasar melhor para 

contextualizar de forma mais rica. 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

Procurava disponibilizar 

alguns materiais, muitas 

vezes direcionando. 

Passei a disponibilizar mais 

materiais para explorarem e 

utilizarem de forma mais livre, cada 

um com sua criatividade e 

habilidade. 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

 

Normalmente apresentava 

imagens simples, 

trabalhando a questão da 

oralidade e releitura. 

 

Passeia a utilizar imagens mais 

complexas e "chamar" a atenção do 

olhar das crianças, quando as 

mesmas não percebiam o que 

estava mais "oculto". 

DESAFIOS 

 

 

 

 

Trabalhar com o número 

grande de alunos e 

sozinha, principalmente 

com materiais diversos. 

 

Trabalhar com 

modelagem, pois não 

tenho essa habilidade, 

então fica difícil passar 

isso aos alunos. 

Essa dificuldade / desafio ainda 

continua, pois algumas crianças 

ainda requerem um auxílio 

individual. 

 

FACILIDADES 

 

 

 

Para mim a facilidade 

maior é trabalhar a dança, 

pois é uma área que 

sempre gostei. 

 

 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

 

 

 

 

 

É um trabalho que deveria ser feito 

em forma de formação contínua, 

dentro das escolas para todos os 

professores, pois nem sempre 

temos tempo para participar disso 

fora do nosso horário de trabalho. 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

Nome: Tamara de Lempicka 

Idade: 27 anos 

Formação: Magistério (   )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu ( x ) - PSICOPEDAGOGIA, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO. 

Pós-Graduação Stricto Sensu  (   ) - NÃO 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Vivências de 

shows musicais, museus, cinema e mostras de artes. 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 4 ANOS. 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Na rede particular – Santo André. 

QUANTO TEMPO: 4 anos. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? 4 

anos de Educação Infantil (turmas de 2, 3 e 4 anos), na rede particular e municipal de Santo 

André. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 1 

ano no 4 º ano na rede municipal de Santo André. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Tamara Lempicka 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

Ao meu ver artes visuais englobam o que podemos ver. Fotos, obras de arte, esculturas. São 

expressões feitas por alguém. São importantes para os alunos desde pequenos para 

desenvolverem principalmente o senso crítico. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Mostro para os alunos como disparador de um determinado assunto para ser trabalhado. Obras de 

artes, fotografias e paisagens foram trabalhadas. 

3) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

A regularidade acontece de acordo com o tema, não existe projeto específico, mas ele completa 

todo o trabalho realizado no decorrer do ano. 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Tive pouquíssimo contato com artes visuais na escola. Depois de adulta tive mais contato com 

obras de arte e exposições, por exemplo.  

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Para trabalhar com as crianças precisei pesquisar sobre e estabelecer relações com os conteúdos. 

Foi um desafio, mas bem prazeroso. 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Embora sejamos profissionais polivalentes e desenvolvemos um trabalho que envolve artes 

visuais, assim como as outras áreas da Arte, um professor especialista pode desenvolver com 

mais técnica e mais aprofundamento alguns conteúdos. Nós professores polivalentes, precisamos 

ao menos de formações, que possam nos nortear par um trabalho mais qualificado. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE? Tamara de Lempicka 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

A contextualização 

acontecia, mas com base 

em textos literários. 

A Arte com obras, esculturas e 

fotografia são usadas hoje como 

disparadores de assuntos para 

melhor entendimento das crianças. 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

Eram feitas em sua 

maioria com materiais 

básicos: giz de cera, lápis 

de cor e canetinhas. 

Hoje, eles utilizam materiais 

diversificados, podem ser criativos 

em seus registros como desejam. 

Há maior exposição de materiais 

para que eles escolham. 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

Apreciação acontecia com 

leitura de textos e 

imagens. 

 

Hoje a leitura de imagem está 

melhor, mais qualificada. a capa e 

as ilustrações são melhores 

trabalhadas. Eles conversam 

bastante sobre. 

DESAFIOS 

 

 

 

 

Trabalhar o eixo de Arte 

de forma qualificada. 

 

 

Número alto de alunos em 

sala. 

Falta de alguns recursos. 

Buscar, através de pesquisas um 

pouco mais sobre o assunto a ser 

trabalhado. 

Conseguir realizar um trabalho 

qualitativo com número de alunos 

em sala. 

Número de alunos em sala de aula. 

Falta de auxílio para algumas 

propostas apresentadas. 

FACILIDADES 

 

 

 

A aceitação dos alunos 

em participar das 

propostas. 

A participação dos alunos nas 

atividades propostas. 

Apoio da equipe em algumas 

atividades pedidas. 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

 

 

A formação veio a 

acrescentar na prática. 

Deu ideias novas para 

serem trabalhadas. 

A Arte visual vem a contextualizar 

o trabalho com as crianças. 

Desenvolvem uma melhor 

compreensão acerca do conteúdo, 

assim como o senso crítico na 

análise de imagens, etc. 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

Nome: Mary Cassat 

Idade: 37 anos 

Formação: Magistério (   )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu ( x ) - GESTÃO ESCOLAR 

Pós-Graduação Stricto Sensu  (   ) - NÃO 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Mostra 

Cultural (exposição de quadros/artes visuais), Curso de formação com doutores da alegria 

(contação de história), contação de história com Bia Bedram. 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ:  2 ANOS 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Sim. Já atuei nas redes de Ribeirão 

Pires e Suzano. Atualmente leciono também na rede particular. 

QUANTO TEMPO: Desde 2005 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? 3 

anos em creche (Santo André), 1 ano em EMEI (Suzano), 3 anos em EMEI (Ribeirão Pires) 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 3 

anos (Suzano), 3 anos (rede particular) e 2 anos (Santo André) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Mary Cassat 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

As artes visuais acrescentam muito na formação dos pequenos, desenvolvendo além da 

coordenação motora, um novo olhar sobre o meio em que vivem, etc. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Releituras de obras de arte, confecção de obras a partir de materiais diversos, etc.; 

3) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Quanto à regularidade da proposta, acontecem a cada 15 dias ou mais, devido às dificuldades de 

estrutura, quantidade de aluno/professor. 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Vivências pessoais: na escola não tive muito incentivo ou estímulo por parte dos professores, 

embora sempre gostei de desenhar desde criança, fiz alguns cursos por conta própria, de desenho 

artístico (SENAI) e pintura em tela. 

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Sobre as facilidades em se trabalhar arte com as crianças posso relacionar ao fato de que 

particularmente gosto bastante dessa prática/disciplina o que favorece a aprendizagem dos 

alunos. Quanto aos desafios, acredito que são enormes, pois avalio como desumano e muito 

desgastante aplicar uma proposta com qualidade levando-se em consideração a quantidade de 

alunos/professor (28 alunos de 4 anos para 1 professor). 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Acredito sim que é fundamental e muito mais rico para a aprendizagem dos alunos quando temos 

um profissional especialista, pois sua experiência e formação podem acrescentar muito mais no 

desempenho dos pequenos. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE?                Mary Cassat 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularmente, gosto muito de Arte e a proposta apresentada 

pela Valquiria trouxe a memória alguns pontos que estavam 

"esquecidos" diante da minha rotina em sala de aula. Apesar da 

grande dificuldade que senti o ano todo por não ter mesa na sala 

para todos os alunos e isso me desestimulou para desenvolver 

um trabalho melhor com meus alunos, vivenciei com eles uma 

proposta bacana que teve um bom retorno quanto a utilização de 

materiais diversos como (canudinho, tinta, cola, areia colorida, 

papéis diversos, EVA, etc.). Embora essa atividade tenha sido 

bem desgastante devido ao tempo de execução (quase uma 

semana para que todos concluíssem), achei bem rico enquanto 

experiência para os alunos. Os alunos são bem participativos e 

interagem bastante, dando sugestões, questionando e sugerindo 

ideias nos momentos de releituras e a gente sempre se 

surpreende com a capacidade de observação deles. 

Sobre as dificuldades, volto a questionar a quantidade de 

alunos/professor o que muitas vezes se torna inviável aplicar 

algumas propostas, que considero relevante e bacana para a 

experiência dos alunos, levando em consideração nossa rotina 

de trabalhos, principalmente para os professores que dobram. 

Acredito que a proposta poderia ter sido melhor aproveitada se 

não tivesse ficado tão corrido os nossos encontros. 

 

 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

 

DESAFIOS 

 

 

 

FACILIDADES 

 

 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

Nome: Margaret Keane 

Idade: 42 anos 

Formação: Magistério (   )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu ( x ) - PSCICOPEDAGOGIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

Pós-Graduação Stricto Sensu (   ) - NÃO 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Exposição 

Cuiabá “Portões que falam”. 

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 9 ANOS 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Não. 

QUANTO TEMPO: - 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Rede privada (13 anos) e rede pública (20 anos) de Santo André. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Rede municipal de Santo André (7 anos). 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Margaret Keane 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

É a área do conhecimento que desenvolve habilidades para expressão de ideias e emoções através 

de manifestações artísticas, além de auxiliar  na ampliação dos saberes sobre esta área. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Desenhos, pinturas, esculturas, modelagem, colagem. 

3) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Semanalmente é reservado pelo menos dois dias para tais propostas. 

 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Quando criança e estudante, vivenciei muitas situações com artes visuais, tomando gosto pela 

área. 

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Apesar de apreciar, ainda sinto dificuldades para planejar e/ou adaptar propostas à faixa etária e 

necessidades. 

 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Apesar de planejar atividades que sejam interativas e interdisciplinares, acredito que um 

especialista na área possa qualificar o trabalho, tanto meu (pois poderia aprender junto) quanto 

dos alunos. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

                                                      APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE?          Margaret Keane 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZA

ÇÃO 

 

 

 

 

 

Na medida do possível procurei 

planejar propostas que 

ampliassem saberes, atendessem 

às necessidades e que pudessem 

ser exploradas em outras 

atividades. 

Com as discussões pude ampliar 

ideias de atividades sequenciadas 

relacionadas a temas pouco 

trabalhados na Educação Infantil, 

como a escravidão e etnia. 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

As produções eram sempre 

iguais, com desenhos feitos da 

mesma forma e quando havia 

atividade diversificada, os alunos 

apresentavam pouca criatividade. 

Com propostas e objetivos mais 

claros, além do planejamento de 

atividades interativas e 

interdisciplinares os alunos 

começaram a explorar mais os 

diversos materiais, qualificando as 

suas produções. 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

 

As apreciações de imagens 

ficavam mais restritas ao senso 

comum na Educação Infantil 

como autorretrato, desenhos e 

pinturas dos próprios alunos, 

além de artistas como Romero 

Brito, Ivan Cruz, etc. 

Foi possível ampliar o repertório e 

sugestões para desenvolver temas de 

outras maneiras que eu ainda não 

havia feito na Educação Infantil. 

DESAFIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Planejar e desenvolver atividades 

significativas para a faixa etária 

em que realmente pudessem 

realizá-las com autonomia. 

Tempo para organizar espaços e 

tempo para a realização das 

atividades. 

A cada sugestão, discussão e 

atividade, realizada era possível 

reavaliar as propostas, as estratégias  

e objetivos de forma a ajudá-los nos 

avanços. Acredito que os alunos 

conquistaram progressivos avanços. 

Consegui me organizar melhor nesses 

aspectos (tempo) 

FACILIDADES 

 

 

 

 

Por gostar dessa área (embora 

não tenha formação específica) 

facilita o desenvolvimento junto 

às crianças. 

O gosto se fortifica à medida que se 

tem mais informações e trocas de 

experiências. 

 

REFLEXÃO 

/ CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

 

 

Toda contribuição e troca de 

experiência são bem-vindas. 

Obrigada. 
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APÊNDICE A –  CARACTERIZAÇÃO DAS PROFESSORAS 

 

Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

Nome: Frida Kahlo 

Idade: 34 anos 

Formação: Magistério (   )           Graduação ( x )  - PEDAGOGIA 

Pós-Graduação Lato Sensu ( x ) -  PSICOLOGIA / VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Pós-Graduação Stricto Sensu  (   ) - NÃO 

 

OUTRAS EXPERIÊNCIAS EM ARTE (CURSOS, PALESTRAS, VIVÊNCIAS): Visita aos 

museus: Masp, Louvre, Festival de Dança da Joinville, músicas A Bela e a Fera, Os Miseráveis.  

 

QUANTO TEMPO TRABALHA NA REDE DE SANTO ANDRÉ: 14 ANOS. 

 

TRABALHA EM OUTRA REDE OU JÁ TRABALHOU? Sim, rede particular. 

QUANTO TEMPO: 5 anos. 

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

Sim, mais ou menos 7 anos ( Prefeitura de Santo André ).  

 

QUAL SUA EXPERIÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL? ONDE E QUANTO TEMPO? 

13 anos Ensino Fundamental – Prefeitura de Santo André e escola particular. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO - Frida 

 

1) O QUE SÃO ARTES VISUAIS? POR QUE AS ARTES VISUAIS SÃO IMPORTANTES 

NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

São formas de expressão de pensamentos, sentimentos para serem apreciados.  

Artes visuais são importantes no currículo da Educação Infantil para o desenvolvimento integral 

da criança, lida com as emoções, criatividade. 

2) QUAIS SÃO AS PRÁTICAS EM RELAÇÃO ÀS ARTES VISUAIS PARA AS CRIANÇAS 

DE 4 E 5 ANOS? 

Artes plásticas, pintura, escultura: dramatização, dança. O trabalho com arte na Educação Infantil 

envolve a exploração de diferentes materiais (tinta, tecido, lã, botões, tampinhas, caixas, massa de 

modelar, bolinha de isopor, elementos da natureza...) que são oferecidos para as crianças criarem 

em diferentes planos (na mesa, no chão, na parede, no espaço externo...). 

3) QUAL É SUA REGULARIDADE?ACONTECE COM QUE FREQUÊNCIA? EXISTE UM 

PROJETO? FALE UM POUCO SOBRE ELE... 

Nessa faixa etária, o trabalho com arte precisa acontecer no mínimo 3 vezes por semana. Nesta 

UE, as professoras da Ed. Infantil (período manhã) desenvolvem um projeto do Sítio do Pica-pau 

Amarelo, trabalham com expressão corporal e música. 

4) QUAIS FORAM SUAS VIVÊNCIAS EM ARTES VISUAIS? NA ESCOLA E NA VIDA 

PESSOAL 

Sempre gostei muito de arte, na escola participei de trabalhos envolvendo mais artes plásticas e 

um pouco de dramatização. Na vida pessoal minha experiência maior é com a dança.  

5) QUAIS SÃO SUAS FACILIDADES E DESAFIOS EM TRABALHAR ARTES VISUAIS 

COM AS CRIANÇAS? 

Quanto ao trabalho na escola com as crianças, venho pesquisando (lendo) como trabalhar co arte 

na Educação Infantil  e Ensino Fundamental para qualificar as práticas. 

6) CONSIDERANDO QUE A CRIANÇA APRENDE POR MEIO DA INTERAÇÃO COM O 

MEIO UTILIZANDO DIFERENTES LINGUAGENS, E QUE O PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL É POLIVALENTE, VOCÊ CONSIDERA IMPRESCINDÍVEL TER 

UM PROFESSOR ESPECIALISTA PARA TRABALHAR ARTES VISUAIS? 

Não, acredito que o próprio professor pode desenvolver um ótimo trabalho com as crianças, vejo 

a arte como algo maior, talvez um professor especialista traga mais a técnica do que as formas de 

expressão. 
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Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) - Uninove 

Orientadora: Profa. Doutora Francisca Eleodora Santos Severino 

Mestranda: Valquiria Bertuzzi Veronesi 

                                                     APÊNDICE C - AVALIAÇÃO 

HOUVE MUDANÇAS NO SEU TRABALHO COM ARTE?                   Frida 

QUAIS? ANTES DEPOIS 

CONTEXTUALIZ

AÇÃO 

 

 

 

Muitas vezes a prática era 

descontextualizada, a arte era 

vista como reprodução 

(percepção da Assistente 

Pedagógica da escola) 

A contextualização começou a fazer parte das 

propostas de arte, as professoras passaram a 

planejar as aulas, pensando numa sequência 

de trabalho "antes, durante e depois" e isso foi 

positivo. 

PRODUÇÃO DAS  

CRIANÇAS 

 

 

 

 

 

Muitas produções parecidas, 

pouca utilização de materiais 

diversificados. Trabalho com 

obras prontas. 

 

 

O grupo está utilizando outros tipos de 

materiais, espaços, a criatividade permeia o 

trabalho e a autonomia está em 

desenvolvimento. 

São mais observadoras do que a gente 

imagina, são espontâneas para falar, 

relacionam fotos que fazem parte da realidade 

com as propostas desenvolvidas. 

APRECIAÇÃO / 

LEITURA DE  

 

IMAGEM 

 

Acontecia pouco, esta 

apreciação muitas vezes era 

superficial. 

 

Não com todas as turmas, mas algumas sim; 

estão trabalhando com leitura de imagens, 

ouvindo mais as crianças, mediando a roda de 

conversa de forma positiva (leitura 

compartilhada da imagem) 

DESAFIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificar a prática 

pedagógica em Arte. 

 

 

 

 

Embora houvesse avanços, alguns professores 

ainda apresentam a prática distante da teoria 

(tem discursos bonitos que não condizem com 

a prática). 

Três professoras respeitam o ritmo das 

crianças, uma tem uma concepção divergente, 

as outras três estão aprimorando a prática (em 

processo). 

FACILIDADES 

 

 

Disposição de algumas 

professoras em qualificar a 

prática. 

Foi possível atingir 50% dos professores. 

REFLEXÃO 

/ 

CONTRIBUIÇÃO 

/DÚVIDAS 

Sempre gostei muito de Arte 

(plástica, música, dança, 

teatro), mas meu jeito de 

trabalhar ainda pode 

melhorar. 

Hoje serei uma professora melhor, aprendi 

muito com as orientações e o jeito de 

trabalhar da minha coordenadora Valquiria, 

que trouxe propostas enriquecedoras. 

Obrigada pela ajuda, parceria e por ter aberto 

"novos horizontes" dentro de mim. 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Eu, Valquiria Bertuzzi Veronesi, R.G. 18.590.911-5, aluna do Programa de Mestrado em 

Gestão e Práticas Educacionais (PROGEPE) da Universidade Nove de Julho (UNINOVE), sob 

orientação da Professora Dra. Francisca Eleodora Santos Severino, R.G. 4.357.170.  realizo 

pesquisa sobre Concepções e Práticas de Professoras da Educação Infantil no que se refere à Arte 

visual. Os questionários que serão aplicados e os dados coletados ao longo da pesquisa, assim 

como os encontros de formação que ocorrerão, servirão de base para compor o texto da 

dissertação que será produzida após esse processo. Todos os dados coletados serão tratados de 

modo confidencial sendo utilizados nomes fictícios tanto para as Professoras participantes como 

para a Unidade Escolar na redação do texto (dissertação) que apresentará a sistematização da 

pesquisa realizada. Coloco-me inteiramente a disposição através do e-mail 

valquiriabv@uol.com.br, e do telefone (11) 99958-2176 e também da minha orientadora (11) 

98084-3126, caso necessite de qualquer informação e/ou esclarecimento. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

                                  __________________________________________ 

Valquiria Bertuzzi Veronesi 

Mestranda 

 

 

 

 

Li as informação acima e concordo livremente em participar dessa pesquisa. 

Assinatura:______________________________________________________________ 

RG:__________________________________ 

Data:____/____/________ 

 

 

 

 

 

 



182 

 

APÊNDICE E - IMAGENS DAS PRODUÇÕES DAS CRIANÇAS DA EMEIEF 

CALEIDOSCÓPIO - AO LONGO DOS ENCONTROS FORMATIVOS 

 

Imagem: Construção com massinha e materiais alternativos 

 

 
Fonte: Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

 

Imagem: Produção Coletiva - Ivan Cruz - Resgate de brincadeiras 

 
Fonte: Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi 
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Imagem: Projeto Sítio do Pica pau amarelo - Pintura rupestre - tinta de terra - pintura com as mãos e/ou gravetos 

 

 
                                                       Fonte: Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi  

 

 

Imagem: Desenhos coletivos feitos pelas crianças: Visconde e Cuca e Pintura de fundo 

individual 

 

       
 

                                                               Fonte: Fotos Valquiria Bertuzzi Veronesi 
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Imagem: Inspiração em Vik Muniz - trabalhando com materiais alternativos 

 

    
 

 

  
     

   

 

                                                     Fonte: Fotos Valquiria Bertuzzi Veronesi 
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Imagem: Decorando o bolo do aniversário - proposta feita individualmente 

 

                                               
                                                        

                                                        Fonte: Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

 

Imagem: Temática: Cultura Afro - base: pintura com esponja e decoração com diversos materiais 

 

 
                                                   

                                                            Fonte: Foto Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 

 

 

 

 



186 

 

APÊNDICE F - ALGUNS MATERIAIS, VIVÊNCIAS E PRODUÇÕES DOS ENCONTROS 

FORMATIVOS COM AS PROFESSORAS 

Imagens para discussão sobre as temáticas: Festa Junina/Homens do campo, Cultura Afro-

brasileira e possibilidades do trabalho com a Arte. 

 

ARTE – ENCONTROS 

FORMATIVOS
VALQUIRIA BERTUZZI VERONESI

                      

Honoré Daumier, "O Vagão da Terceira 

Classe"

 
 

"As Respigadeiras"

                

ARTE - AUTORRETRATO
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Imagens: Manuseando e criando com fubá - produção das professoras 

 

            
 

    Livro: leitura de imagens                                        Imagens:Confeccionando máscaras 

                              
 

Ateliê (re)organizado 

 
                                         Fonte: Fotos Valquiria Bertuzzi Veronesi 

 


