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RESUMO 
 

SANTOS, Camila Antonia da Silva. A Estética na Educação Infantil: espaço 
de criação, significação e ressignificação. 2017. 52 f. Produto Acadêmico Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Educação 
Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

O presente trabalho busca mostrar a importância da valorização de uma 

estética na Educação Infantil voltada a aprimorar as potencialidades e 

descobertas das crianças, para isso é necessário um contexto educativo com 

práticas docentes ricas em estímulos e conscientes. Diante do atual panorama 

em que a Arte é coadjuvante de outras áreas de conhecimento, subjugada a 

passatempos e fins decorativos, é preciso concebê-la como meio de expressão 

e vivenciar o fazer artístico, valorizar mais o processo de criação do que o 

resultado final, desmistificar a arte como busca da perfeição. Arte é 

transformar, criar e reinterpretar o mundo. O trabalho tem como objetivos 

gerais: refletir de modo teórico e prático sobre a estética na Educação Infantil e 

valorizar as atividades realizadas pelas crianças. O presente trabalho 

aproxima-se das vertentes metodológicas do objeto de estudo inspiradas na 

pesquisa no/do/com o cotidiano, por propor a prática como lugar para 

desenvolver a teoria, e também da pesquisa-formação pelo fato do professor 

exercer o papel de pesquisador de sua prática. Dessa forma, essa pesquisa é 

de relevância para todos que atuam na Educação Infantil e possuem o objetivo 

de construir um trabalho em busca do desenvolvimento integral dacriança. Para 

isso, foram realizadas atividades sensibilizadoras que garantiram a autoria e 

criatividade da criança. As vivências e aprendizagens proporcionadas 

permitiram a construção de uma prática pedagógica consciente que articulasse 

arte, infância e estética, pautada na recusa da homogeneização e passividade, 

de forma a apreciar a criatividade das produções infantis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho realizado no Programa de Residência Docente (PRD) no 

Colégio Pedro II tem como finalidade pensar a questão da estética na Educação 

Infantil, atentando para a subjetividade das crianças, dando-lhes autonomia de criar 

segundo seu desejo, realçando sua autoria e criatividade, sem julgamentos prévios e 

interferências constantes do professor. Refletirei sobre o lugar das crianças na 

produção das atividades propostas pelo professor e como trazer para minha prática 

uma forma de trabalho mais autônoma, criativa, sensível e consciente. 

Pautada nos documentos oficiais como o Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil (1998), Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (1997), 

Orientações Curriculares para organização da sala na Educação Infantil (2013) e em 

autores que abordam a temática da estética como Ostetto e Leite (2012) entre 

outros, pretendo fomentar esse trabalho. 

É preciso enfatizar que vejo a sala de aula como um ambiente de 

aprendizagem que educa também pelo olhar, construído para e com a criança, 

valorizando suas potencialidades e refletindo o projeto realizado naquela turma. 

Descartando assim as decorações belíssimas, compradas ou feitas pelo professor e 

sem nenhum objetivo pedagógico para sua presença naquele espaço. 

Diante disso, concebi esse projeto para abordar a temática da estética na 

Educação Infantil e de alguma forma contribuir para mudanças na minha sala que 

refletia um ambiente adultocêntrico, de forma que se transforme em um lugar de 

múltiplas aprendizagens. 

 

  A escola em que trabalho é uma escola exclusiva de Educação Infantil: 

“Espaço de Desenvolvimento Infantil Eu Sou”. A escola atende a quatorze turmas de 

crianças entre quatro e cinco anos, em horário parcial, divididas em Pré-escola 1 

(quatro anos) e Pré-escola 2 (cinco anos). Trata-se de um espaço de médio porte, 

de dois andares, com três lances de escadas. No térreo encontra-se o parquinho, 

sala da brinquedoteca e sala de recursos que atende crianças com necessidades 

especiais. A área externa é grande, mas a metade foi inutilizada devido a uma obra 

não acabada da prefeitura.  No primeiro andar fica o refeitório, sala da direção, sala 
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dos professores, banheiro e um espaço que foi adaptado como sala de leitura.  No 

segundo andar ficam as setes salas de aula. Três delas possuem banheiro dentro e 

as outras quatro não, sendo necessário usar o banheiro do corredor com dois 

sanitários e uma pia para atender a todas as crianças. A equipe gestora conta com 

uma diretora geral, uma diretora adjunta e uma professora articuladora. Nosso 

público, em sua maioria, é oriundo do bairro da Praça Seca. 

A turma na qual fui regente no ano de 2016 é a Pré-escola I EI 26 (4 e 5 

anos), uma turma com vinte e três crianças sendo uma delas com diagnóstico de 

autismo, por isso o número reduzido já que o quantitativo padrão na prefeitura é de 

vinte e cinco. Para a maioria esse era o primeiro contato com um ambiente escolar, 

pois existe uma procura maior que a oferta de crianças querendo ingressar nas 

creches da prefeitura. Para esse grupo atendido por mim, tudo era novidade, 

estavam animados em estar em um ambiente escolar. Percebi que as crianças 

tinham dificuldade em compartilhar objetos e eram pouco autônomas, talvez por 

estarem acostumadas a ter sempre alguém para fazer tudo por elas. Trabalhei 

sozinha com a turma, já que na Pré-escola não há auxiliar, o que é um grande 

dificultador diante do grande número de crianças e a dificuldade do grupo na 

autonomia. 

As crianças desse contexto possuem oportunidades e experiências diferentes 

entre si. A maioria possui família que não tinha contato com artes visuais e que 

nunca havia ido a uma exposição de artes. Todas as crianças possuíam acesso aos 

meios audiovisuais de comunicação (celulares, tablets, televisão, computadores). 

Algumas crianças nunca tinham utilizado tinta e pincel, já outras, segundo o que os 

pais narraram, tinham o hábito de desenhar todos os dias. O processo gráfico desse 

grupo encontrava-se em desenvolvimento e muitos apresentavam insegurança ao 

fazer seus traços. 

Ingressar na Prefeitura em 2012 foi como cair de paraquedas em um mundo 

diferente de tudo que pensava, era a mais nova de toda equipe e a que não tinha 

experiência nenhuma com essa faixa etária. Eram vinte e cinco crianças pequenas, 

o assistencialismo imperava, era solicitado sempre ter controle das crianças e de 

tudo que elas faziam. Sempre acreditei e aprendi a valorizar os trabalhos realizados 

pelas crianças, entretanto estava imersa em um meio em que eram valorizados os 

trabalhos que seguissem uma estética pré-determinada pelos adultos, a xerox era 
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mais utilizada que o desenho livre e cada vez mais se tornava distante colocar em 

prática o que a teoria orientava. 

Depois do meu ingresso no Programa de residência Docente no Colégio 

Pedro II na unidade de Educação Infantil Realengo e as leituras realizadas sobre o 

tema foi possível desconstruir tais práticas com aporte teórico e passei a refletir e 

modificar meu olhar sobre o potencial das crianças. Acompanhei a turma 23, regida 

pelas professoras Camila Barros e Cristiane Clemente, em que o grupamento tinha a 

mesma faixa etária que minha turma na época. A experiência de ver de forma 

concreta um trabalho pautado em tudo que li foi de muita importância, pois vi unida 

ali a teoria e a prática.  

As Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil colocam os saberes 

e as experiências das crianças como ponto de partida para uma proposta 

pedagógica e classifica o currículo como “Um conjunto de práticas que buscam 

articular experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico” (BRASIL, 

2009). Pelo documento vemos a importância de valorizar a riqueza de elementos 

trazidos pelas crianças para a escola, entretanto o que encontramos na maioria das 

unidades de Educação Infantil, em especial no pré-escolar, é um modelo que visa 

preparar a criança para sua entrada no primeiro ano do ensino fundamental, visando 

uma alfabetização fora da época, com uma sequência de atividades que vão contra 

a tudo que é orientado pelos documentos referentes ao currículo desta faixa etária. 

No que se refere às Artes, encontramos a marca muito presente da 

escolarização, um ensino funcionalista descontextualizado de significado e de forma 

desarticulada. As atividades mais comuns apresentadas como artísticas nas 

unidades de Educação Infantil são folhas xerocadas com desenhos prontos, 

atividades motoras, carimbo das mãos para confecção de cartazes, entre outros 

tipos infundados de significado, tudo realizado com um tempo cronometrado e 

controlado por um adulto. As produções das crianças são destituídas de significado, 

sem a marca de autoria e criação, pois tudo é dado pronto sob uma perspectiva de 

que a criança não consegue fazer por si mesma. 

Devido ao excesso de uso de desenhos prontos, as crianças incorporam 

determinados padrões e passam a acreditar que é necessário fazer um desenho 

próximo aos modelos apresentados. Essa prática que visa resultados, propõe 
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apenas desenvolver o aspecto motor e servir de apoio para a escrita, ocasionando 

consequências nas crianças que podem se tornar inseguras, incapazes de criar, 

achar que há uma forma certa de fazer. Além disso, existe um tempo cronometrado 

para realização da atividade, um estereótipo a ser reproduzido, cores certas para 

serem usadas, os desenhos devem sempre ter o chão verde para árvore com tronco 

marrom e folhas verdes, o céu azul deve ter sol amarelo e assim por diante. A 

criatividade é vista como erro, já que distorce desse modelo. 

A Arte na Educação Infantil não pode mais ser mera coadjuvante de outras 

áreas e nem utilizada como passatempo ou mera decoração seguindo um modelo 

padrão. É preciso valorizar a criatividade e ter um olhar sensível para as produções 

infantis, resgatando nossa infância perdida. 

 

OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivos gerais: 

 

• Refletir de modo teórico e prático sobre a estética na Educação Infantil; 

• Valorizar as atividades realizadas pelas crianças. 

 

1.2. Objetivos específicos: 

 

• Pensar em novas hipóteses e novos desafios em olhar de forma mais 

intencional para o espaço como elemento provocador de aprendizagem; 

• Construir um ambiente para e com as crianças, criando possibilidades de 

exploração; 

• Respeitar a autoria das crianças permitindo que expressem suas próprias 

ideias em suas produções artísticas; 

• Possibilitar o desenvolvimento das potencialidades da linguagem artística 

infantil; 

• Contribuir para as discussões sobre a relação entre estética e prática 

pedagógica entre os professores e demais profissionais do campo estudado. 

 



13 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Este é um projeto sobre a estética na Educação Infantil, que busca mostrar 

a importância de valorizar e acreditar na potencialidade artística das crianças. De 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2010, p. 16): 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar 
os seguintes princípios: [...] Estéticos: da sensibilidade, da 
criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais. 

 

No cotidiano da escola, o professor pode e deve trabalhar tal princípio, 

adotando práticas pedagógicas como: desenvolver a sensibilidade ao apreciar as 

produções dos colegas; a criatividade ao ofertar diferentes experiências e 

possibilidade de criação; ludicidade ao valorizar mais o processo de produção do 

que o resultado final; e a liberdade de expressão ao possibilitar à criança ser 

autora de sua produção, escolhendo cores e formas. Oliveira (2001) aponta 

formas de operacionalizar os princípios no trabalho pedagógico na Educação 

Infantil através da adoção de certas medidas, como garantir diferentes 

experiências; valorizar o ato de criar; organizar momentos prazerosos e ao 

mesmo tempo estimulantes sem que haja competição e nem que possam causar 

problemas na autoestima; ampliar as possibilidades das crianças e oportunizar às 

crianças apoderar- se de diferentes saberes e linguagens.  

Percebe-se que o respeito aos princípios estéticos citado no documento não 

deve se relacionar apenas à produção das crianças, mas também à organização 

do espaço. Mesmo com esse entre outros documentos abordando tal tema, ainda é 

muito comum na Educação Infantil uma estética adultocêntrica, na qual o adulto 

considera seus próprios gostos e preferências, desconsiderando as escolhas das 

crianças. 

Na minha unidade, os trabalhos expostos nas salas eram muito parecidos, 

havia um mesmo projeto definido pela direção no início do ano letivo e um 

cronograma de atividades para serem abordadas mensalmente. Com isso, todas as 

atividades trabalhadas eram as mesmas e as produções seguiam muito 
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semelhantes. Pouco se percebia sobre a identidade daquela turma, já que seus 

interesses não eram considerados. 

No primeiro dia em que entrei no Colégio Pedro II (CPII), observei aquele 

espaço amplo e, ao entrar na sala, não vi decoração pronta. Percebia que todas as 

atividades expostas nas paredes eram produzidas pelas crianças, sendo até a 

borda do mural confeccionada com eles. Ao deixar aquele ambiente e chegar à 

minha unidade recheada de decorações prontas de EVA e trabalhos xerocados, de 

imediato pensei: que estímulos aquilo estava dando para as crianças? Era belo 

para nós adultos, mas e para eles? 

Nas salas do CREIR que visitava, logo ao entrar, era claro o projeto da 

turma e suas características que podiam ser percebidas nos cartazes expostos. 

Todos falavam sobre o tema do projeto e cada sala se diferenciava da outra. 

Houve uma reflexão sobre minha prática, comecei a ficar incomodada em 

reproduzir o tradicional. O que mais me inquietava era a falta da prática do ouvir as 

crianças. Entrava na sala e todas as decorações prontas me incomodavam, não via 

a “cara” da turma. A xerox para colorir perdeu aquele significado que eu tinha, eu 

desejava ver o desenho das crianças, ouvir suas ideias e me divertir com eles. De 

início, muitas crianças, tão podadas da sua criatividade ao longo dos anos de 

creche, não queriam desenhar. O que eu mais ouvia era “Camila, eu não sei 

desenhar isso!”, “Mostra como faz!”. Eu só pensava o quão prejudicial foram todas 

aquelas reproduções.  

Diante dessas duas realidades distintas, comecei a refletir sobre o papel da 

estética na Educação Infantil e sua influência no desenvolvimento da criança. 

Sabemos que devemos valorizar o trabalho das crianças, mas até que ponto 

interferimos nessas atividades para que elas se tornem, esteticamente, belas e 

harmônicas para nós? Qual a intencionalidade desse espaço? Através da visita a 

sala percebem-se as características da turma? As atividades são prontas ou 

construídas e montadas de acordo com as crianças? 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi iniciada através da inquietação gerada ao comparar duas 

realidades distintas de unidades de Educação Infantil: a do Colégio Pedro II, no 
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bairro de Realengo, gerenciada pelo governo federal, e o “Espaço de 

Desenvolvimento Infantil Eu Sou” no bairro da Praça Seca gerenciada pelo 

município do Rio de Janeiro. Apesar de ambas serem unidades que atendem 

crianças de quatro a cinco anos, as práticas pedagógicas destoavam, principalmente 

no que se refere ao uso dos espaços e à estética. Enquanto no CREIR do CPII 

encontramos uma estética visando à criança e a suas potencialidades, na minha 

unidade era mais comum ver produções realizadas pelos professores com uma 

pequena participação da criança.   

Visando mudar na minha sala essa prática, inspirada em tudo que vi no 

CREIR, resolvi me aprofundar no tema para ter arcabouço teórico no meu fazer 

educativo, buscando recriar minha prática pedagógica. Vale ressaltar, que não se 

trata de um processo de imitação, mas sim de emulação, ou seja, a partir da 

admiração de um modelo, buscar igualar-se ou superá-lo, mas de forma diferente e 

própria. Dessa forma, juntando o melhor de cada um, encontramos um 

aperfeiçoamento. 

Para atingir os objetivos da pesquisa, é preciso escolher caminhos para trilhá-

lo. Para delinear esse caminho recorri aos autores Prado e Cunha (2007); Moreira e 

Caleffe(2006), Ludke e Andre(1986), para indicar os procedimentos metodológicos e 

a vertente escolhida.  

Optei por uma pesquisa qualitativa que, segundo Ludke e Andre (1986), 

possui o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento. Esse tipo de pesquisa, segundo os autores, supõe um contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente investigado; o material coletado 

tem caráter descritivo; o processo de pesquisa é mais visado que o produto; há um 

dinamismo interno das situações; e a análise dos dados tende a ser um processo 

indutivo.  

Inicialmente, houve uma observação do espaço do CREIR que é destacada 

na pesquisa qualitativa, pois possibilita “um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado, permitindo que o observador chegue 

mais perto” (LUDKE;ANDRE, 1986). A partir da observação e leitura de textos sobre 

o tema, coloquei em prática tudo que foi absorvido durante o processo.  

Uma das vertentes metodológicas próxima do objeto de estudo da minha 

pesquisa foi a no/do/com o cotidiano abordada por Prado e Cunha (2007, p. 33) que, 

propõe a prática “[...] como locus de teoria em movimento”, ou seja, a prática como 
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lugar de desenvolver a teoria. A aplicação de tal vertente se deve pelo fato de 

abranger a complexidade do espaço escolar e possibilitar intervenção, não se 

restringindo em explicar fenômenos, nem buscar alcançar uma totalidade, uma vez 

que compreende a coprodução do sujeito.  

Os resultados apresentados no serão como expostos, debatidos, 

confrontados, negociados, transformados, não pretendendo alcançar a verdade 

irrefutável, pois a pesquisa assume-se como parcial e provisória (PRADO e CUNHA, 

2007). 

É importante ressaltar que como exerço o papel de professora e 

pesquisadora, ou seja, observo e pesquiso minha própria prática, buscando novos 

caminhos, a pesquisa assume também a proposta de pesquisa-formação, que 

segundo Longarezi(2013, p. 215) “representa um processo de superação de formas 

convencionais de pesquisa e de formação”. 

 A autora aborda a questão de que historicamente às pesquisas sobre 

educação reduziram os professores a objetos de estudo. Apesar de todo benefício 

dessas pesquisas, encontramos o pesquisador como aquele que tem um olhar de 

fora e critica as práticas observadas, tornando-se porta-voz do professor e esse tem 

sua própria voz silenciada. Tentando superar esse tipo de pesquisa, a autora cita 

Bueno (2010apud LONGAREZI, 2013, p. 216) sobre o desafio de pensar novas 

formas de investigação colocando uma relação mais orgânica entre suas atividades 

de pesquisa e ensino, consolidando pesquisa e formação. 

 

Nessa perspectiva, a formação continuada se conduz mediante a 
promoção de situações em que os próprios educadores possam 
desenvolver e produzir saberes sobre suas práticas, articulando-os 
com as teorias educacionais mediante processos de investigação e 
colaboração em seus espaços de trabalho.  
 

 

É desafiador questionar a própria prática e colocar em exercício o que é 

aprendido. Foi um processo árduo e rico de desconstrução, de questionamentos e 

de diálogo. Muitas das minhas práticas estavam enraizadas e, através das leituras 

realizadas nesse processo de pesquisa, pude refletir e reinventar, possibilitando às 

minhas crianças e a mim mesma, experiências sensíveis e de encantamento. 

Garrido e Brzezinski (2008) abordam a reflexão da própria prática como 

“pesquisa na prática” em que o profissional “[...] toma consciência de sua forma 

intuitiva e tácita de atuar. Introduz o pensar no fazer. Torna sua ação lúcida, não 
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rotineira, atenta e sensível. ” (p. 155). Nesse tipo de pesquisa, o professor-

pesquisador ressignifica sua prática, cria estratégias de ação, tornando objeto de 

pesquisa o próprio processo de intervenção com natureza de investigação reflexiva. 

 

O professor-pesquisador, ao intervir, muda a realidade que estuda. E 
ele próprio também se modifica: passa a ter outra compreensão da 
situação. Por sua vez, os outros agentes também mudam a 
realidade, como resposta às inovações introduzidas. Cria-se uma 
espiral de mudança que precisa ser investigada, para poder ser 
aperfeiçoada. (GARRIDO; BRZEZINSKI, 2008, p.156). 

 

 

As autoras levantam a importância de tal método, pois, uma vez que o 

trabalho será público e visa também ao desenvolvimento profissional, cabe ao 

professor fundamentar, sistematizar e descrever, de forma metódica com registros e 

documentos, sua pesquisa.  

As etapas da minha pesquisa foram inicialmente predeterminadas, porém, 

devido às demandas do grupo e às minhas observações, foram ocorrendo algumas 

mudanças necessárias. Os caminhos me levaram a registros escritos e fotográficos, 

além de conversas não só com as demais professoras da minha unidade, mas 

também com as crianças, que estranharam a mudança na prática proposta por mim.  

As estratégias metodológicas foram: a observação da unidade em que atuo e 

da unidade de Educação Infantil do Colégio Pedro II (CPII); a reflexão sobre essas 

realidades; leitura e levantamentos de autores que abordam a temática; e, por fim, a 

aplicação na escola de origem de tudo que foi estudado durante o processo. 

A primeira etapa se baseou em refletir sobre minha prática e pesquisar sobre 

a arte, estética e o espaço da Educação Infantil. A partir das leituras realizadas 

foram surgindo inquietações sobre o papel dominante de trabalhos realizados pelo 

professor nas decorações dos espaços e também durante a confecção de cartazes. 

Durante esse processo, fui traçando um paralelo entre as práticas da minha unidade 

e as realizadas no Centro de Referência em Educação Infantil do Colégio Pedro II. 

Com isso, logramos chegar à segunda etapa: a leitura sobre o conceito de estética e 

a pesquisa de autores que abordam o tema. Na terceira etapa, dá-se o relato de 

algumas atividades práticas na instituição em que leciono, atreladas a aportes 

teóricos.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para potencializar as expressões das crianças, devemos considerá-las em 

sua totalidade, estar atentos a elas, ter sensibilidade, sempre considerando a 

pluralidade de formas de enxergar o mundo. Entretanto, é uma tarefa difícil para 

muitos professores. Ostetto e Leite (2012, p.17) abordam esse tema, trazendo à 

tona uma reflexão sobre a formação que deva ser: 

 

[...] uma abordagem que vise ampliar olhares, escutas e movimentos 
sensíveis, despertar linguagens adormecidas, acionar esferas 
diferenciadas de conhecimento, mexes com o corpo e alma, diluindo 
falsas dicotomias entre corpo e mente, ciência e arte, afetividade e 
cognição, realidade e fantasia.  
 

 

Sendo assim, para que a criança tenha um espaço para se expressar é 

necessário que o educador oportunize esse momento. A estética tradicionalmente 

usada na Educação Infantil é composta, geralmente, por decorações prontas ou 

feitas pelo professor e trabalhos de arte feitos de forma diretiva e dirigida, com 

objetivo de materializar um produto bonito para o olhar do adulto, desvalorizando a 

criatividade e coordenação motora em desenvolvimento da criança. As produções 

acabam por serem feitas em grande parte pelo adulto, valorizando-se o produto e 

não o processo. Tais práticas não condizem com as orientações do Referencial 

Curricular Nacional da Educação Infantil e nem com os pesquisadores da área 

instruem. 

Romper com essa prática tradicional, causa estranhamento no início, pois vai 

de encontro a um trabalho muito reproduzido na maioria de unidades, públicas e 

particulares. Contudo, esse estranhamento inicial abre caminho para o novo: novos 

olhares, novas histórias, novas experiências. Como consequência desse novo olhar, 

abrimos possibilidades para a expressão da criança e sensibilização do docente a 

respeito das diferentes formas de se expressar. 

 

o cotidiano escolar opta por hierarquizar modos de dizer o mundo e a 
nós mesmos. Opção que acaba por naturalizar a sutileza das 
diferenças entre o que vemos, falamos e escrevemos para 
configurarmos imaginários e percepções singulares com outros 
(RICHTER, 2008, p.28). 
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Na sensibilização do olhar e da escuta, o docente assegura um espaço para a 

criança criar, desempenhando o papel de mediador, e não, de dominador. Como 

mediador, cabe “ampliar fazeres, enriquecer a expressividade e a autoria das 

crianças” (OSTETTO; LEITE, 2012, p.34). 

É necessário desprender-nos das reproduções tradicionais, possuir novas 

leituras e oportunizar a nós mesmos experimentar o novo, rever ações, refletir sobre 

nossa prática e avaliar-nos, buscando novos trajetos quando necessário. 

 

1.3. A  estética na Educação Infantil 

 

A palavra estética, segundo o dicionário Aurélio (2010, p.230), significa “[...] 

ciência que trata do belo em geral e do sentimento que ele desperta em nós [...]”. 

Em sua etimologia, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa 

(MACHADO,1977) originária da palavra grega “aisthetiké”, refere-se ao sentir ou 

compreender pelos sentidos. 

  Diante do seu sentido, podemos entender que se trata da percepção, da 

sensibilidade e da compreensão. Nota-se a subjetividade do conceito, já que em 

cada indivíduo pode ser despertado um sentimento diferente. Diante disso, não há 

espaço para um julgamento, e sim para compreensão. 

A estética está presente nas crianças antes mesmo de ingressarem em uma 

unidade de Educação Infantil. Ela está no nosso cotidiano, ainda mais com a forte 

cultura do audiovisual, em que cada vez mais cedo crianças são expostas a 

computadores, tablets, celulares, televisões, entre outras mídias. A criança, ao 

ingressar no espaço educacional, deve ampliar experiências, percepções e construir 

novos conhecimentos de forma lúdica, desencadeando novos sentidos e 

significados. 

Kramer (2009) abordou a questão da presença de uma cultura escolar na 

Educação Infantil, adquirida, originária e difundida pela própria escola, na qual 

encontramos uma padronização de práticas e do próprio espaço seguindo um 

mesmo modelo: 

 

A reprodução de um modelo de pré-escola explicitou-se também na 
padronização de objetos presentes nas salas de educação infantil, 
confeccionados em um mesmo estilo, e de materiais, como chamada 
de madeira, escaninho para os nomes, cabideiros para mochilas, 
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calendário, janela do tempo, espelho para a criança se ver de corpo 
inteiro. (KRAMER, 2009, p.134). 

 

Essa forte presença da cultura escolar de padronização dos espaços revela 

uma falta de valorização da identidade do grupamento daquele espaço, o qual  não 

vê naquele lugar espaço propício a valorizar suas características, suas produções e 

seus desejos. É preciso conceber que a criança é um ator social(um sujeito que 

produz cultura) e que o trabalho pedagógico vai muito além de aprender coisas, 

sendo antes um processo de  aprender com as coisas. 

Kramer (1999) aponta especificidades da infância como a criação, fantasia e 

imaginação e o reconhecimento das crianças como cidadãs que “[...] produzem 

cultura e são nela produzidas” (p.272). O Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998) também compreende esse olhar para a infância como uma 

fase dotada de direitos e necessidades, caracterizando as crianças como “seres que 

sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio” (p.21). Já a Resolução nº 5 de 

2009 concebe a criança como: 

 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p. 14). 

 

Com a reflexão dos textos supracitados, conclui-se que a homogeneização do 

ambiente na Educação Infantil vai na contramão do que se entende por infância, 

uma vez que já na primeira infância a criança exerce sua cidadania. 

Muitos documentos oficiais defendem uma educação estética pautada na 

sensibilidade e valorização das produções das crianças. O Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (1998) é um dos documentos mais importantes 

utilizados por profissionais desse segmento. Ele aponta objetivos essenciais na 

formação da criança como sujeito, dentre os quais encontramos a percepção 

estética e o pensamento artístico no desenvolvimento infantil. Sua leitura nos leva a 

uma reflexão histórica sobre as Artes Visuais e a divergência entre teoria e prática: 

 

A presença das Artes Visuais na educação infantil, ao longo da 
história, tem demonstrado um descompasso entre os caminhos 
apontados pela produção teórica e a prática pedagógica existente. 
Em muitas propostas as práticas de Artes Visuais são entendidas 
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apenas como meros passatempos em que atividades de desenhar, 
colar, pintar e modelar com argila ou massinha são destituídas de 
significados. (BRASIL, 1998, p.86) 

 

 

Ainda é muito comum o uso de desenhos livres e massinha, por exemplo, 

como entretenimento, sem nenhum objetivo ou atenção do professor. Muitas vezes 

as crianças querem mostrar o desenho e são ignoradas, como se não houvesse 

importância naquela atividade. Nesses momentos, o professor encontra-se 

realizando outro afazer, como olhar a agenda ou fazer o diário. O mesmo não ocorre 

quando o professor oferece uma folha com atividades de contar, por exemplo. Ele 

senta-se à mesa para fazer com a criança, dando-lhe toda atenção e todo o suporte 

necessário. Por que não fazer o mesmo com a massinha? Por que não sentar com a 

criança e brincar com ela?  

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil aponta que muitas 

pesquisas foram desenvolvidas com princípios que reconheciam a importância da 

arte na infância como manifestação espontânea e autoexpressiva, desenvolvendo 

na criança seu potencial criador e sua sensibilidade. O centro da proposta era a 

criança e como ela pode se desenvolver através da Arte. Contudo, muitos 

profissionais desconsideraram o potencial da criança, valorizando uma estética 

adultocêntrica: 

 

Outra prática corrente considera que o trabalho deve ter uma 
conotação decorativa, servindo para ilustrar temas de datas 
comemorativas, enfeitar as paredes com motivos considerados 
infantis, elaborar convites, cartazes e pequenos presentes para os 
pais etc. Nessa situação, é comum que os adultos façam grande 
parte do trabalho, uma vez que não consideram que a criança tem 
competência para elaborar um produto adequado. (BRASIL,1998p. 
86) 
 

O documento supracitado também faz referência sobre o uso das Artes 

Visuais como um reforço de aprendizagem. Notam-se as Artes, muitas vezes, 

reduzidas a um recurso para o ensino de outros conteúdos, considerados mais 

importantes, por exemplo, aprender a letra A e pintar a árvore, ou cobrir o pontilhado 

com tinta para fixar a memorização de letras e números. Desse modo, a produção 

artística fica vazia de sua própria proposta, tornando-se coadjuvante ou mero 

passatempo. O RCNEI ressalta que as Artes Visuais devem ser entendidas como 

uma linguagem com estrutura e características próprias, possuindo três aspectos de 
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articulação para aprendizagem: o fazer artístico, a apreciação e a reflexão. Ao 

conceber o desenho como linguagem, estamos dando significado a essa produção. 

Já quando utilizamos desenhos prontos, impressos, estamos negando essa 

linguagem e o processo de criação.  

É importante afirmar que o trabalho com Artes Visuais na Educação Infantil 

não deve buscar o ensino técnico para formar artistas, mas sim propiciar elementos 

para o desenvolvimento da sensibilidade e para o conhecimento da arte como 

linguagem que permita se expressar, apreciar, produzir e refletir. Para isso, é 

necessário o respeito às peculiaridades, à faixa etária e à etapa de desenvolvimento 

da criança, formando um trabalho integrado de pensamento, sensibilidade, 

imaginação, percepção, intuição e a cognição, visando ao desenvolvimento das 

capacidades criativas das crianças. (RCNEI, 1998)  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes (BRASIL, 1997) foram feitos 

voltados para o ensino fundamental - primeiro ao nono ano – não citando a 

Educação Infantil. Todavia, muitas das suas reflexões são relevantes para esta 

pesquisa pelo teor dos conceitos que englobam Artes e a Educação, permitindo-

nospensar em aplicá-los nas crianças pequenas, ainda que não tenham sido 

pensados para essa etapa, nem levem em consideração as especificidades dessa 

fase. Ele aborda aspectos importantes para o desenvolvimento artístico: 

 

 A educação em Artes propicia o desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética que caracterizam um modo próprio 
de ordenar e dar sentido à experiência humana: o aluno desenvolve 
sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 
artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes 
culturas. (BRASIL,1997, p.19) 
 

Nesse documento, encontramos uma proposta pautada na valorização do 

processo de criação da criança e uma crítica ao modelo de escola tradicional, que 

priorizava modelos prontos para serem reproduzidos ou coloridos. “É importante 

salientar que tais orientações trouxeram uma contribuição inegável no sentido da 

valorização da produção criadora da criança, o que não ocorria na escola 

tradicional.” (Idem, p.15) 

Entretanto, segundo o documento, diante de uma falta de formação, essa 

proposta acabou distorcida e se tornando, em alguns casos, mecanizada, sem um 

objetivo e com professor passivo. Muitos profissionais adotavam o lema de aprender 



23 
 
 

a fazer, fazendo, alegando que o importante era o processo de criação, sem fazer 

intervenções muitas vezes necessárias e nem acompanhando esse processo da 

criança. Dessa sorte, observamos uma banalização e simplificação de uma proposta 

sólida inicial, esvaindo por uma má interpretação e por falta de formação de alguns 

professores, que unisse teoria e prática.  

 

A questão central do ensino de Arte no Brasil diz respeito a um 
enorme descompasso entre a produção teórica, que tem um trajeto 
de constantes perguntas e formulações, e o acesso dos professores 
a essa produção, que é dificultado pela fragilidade de sua formação, 
pela pequena quantidade de livros editados sobre o assunto, sem 
falar nas inúmeras visões preconcebidas que reduzem a atividade 
artística na escola a um verniz de superfície, que visa as 
comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar. 
(BRASIL,1997, p.25) 

 

No documento encontra-se um relato de uma prática muito comum e 

preocupante, que deu origem a este trabalho: o excesso de desenhos prontos para 

serem coloridos na infância no lugar do desenho criado pela criança. 

 

Em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, o desenho 
mimeografado com formas estereotipadas para as crianças 
colorirem, ou se apresentam “musiquinhas” indicando ações para a 
rotina escolar (hora do lanche, hora da saída). (BRASIL, 1997, p.26) 
 

O foco principal na Educação Infantil é a criança e seu amplo 

desenvolvimento. A arte propicia a ela potencializar sua criatividade e sua 

imaginação, ampliando sua visão de mundo. O RCNEI volume 3, aborda sobre Artes 

e sua importância: 

 

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a 
sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por meio da 
organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como 
tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura etc. o 
movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a 
continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da criação 
artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, 
intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de 
interação e comunicação social, conferem caráter significativo às 
Artes Visuais (BRASIL, 1998 p.85). 

 

Nas Orientações para organização da sala na Educação Infantil (SME, 2013), 

temos muitas explanações sobre como deve ser o ambiente, entre elas, destaca-se 
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a valorização das atividades realizadas pelas crianças que as paredes devam ser 

decoradas com “trabalhos das crianças expressam a identidade de cada uma e a do 

grupo”. (Idem, p. 03) 

Entretanto, na prática, em muitas instituições o que encontramos são 

decorações prontas e atividades com uma participação tímida das crianças, ao 

pintarem desenhos com cores próximas à realidade, empobrecendo a produção. O 

professor determina o que cada criança vai fazer e como vai fazer. Tal explanação 

nos revela como ainda vigoram práticas retrógradas em que os ambientes seguem 

uma padronização e valorizam o adulto. 

Ostetto(2014) faz uma crítica ao distanciamento da teoria, presente nos 

documentos oficiais como nas Diretrizes Nacionais, com a prática que transforma a 

Arte em algo caricato: 

 As diferentes linguagens estão nas Diretrizes Nacionais, mas, na 

prática a arte não é um elemento do currículo. Ela aparece no 

trabalhinho, na atividade para as datas comemorativas, um enfeite, 

um babadinho... (p.18) 

 

A presença de tal prática deturpada, resume a Arte em coadjuvante e a 

criança como reprodutora de modelos pré-estabelecidos. É necessário que o 

educador aprecie a cultura infantil e, para que isso aconteça, é essencial que sejam 

expostas as produções das crianças, independentemente de estarem ou não 

encaixadas aos padrões estéticos adultos (OSTETTO; LEITE, 2012). Uma vez que, 

quando olhamos essas produções, percebemos as aptidões, especificidades e 

potencialidades, além do processo de construção da criança.  

Criar um ambiente para e com as crianças é muito importante para a 

construção da identidade, autonomia e independência das crianças e adultos.  

 

1.4. O papel do professor na Educação Infantil 

 

A educação estética é um ato pedagógico composto por vivências sensíveis e 

práticas conscientes que desencadeiam reflexão e a produção de significados. Essa 

experiência proporciona vivências e descobertas, desenvolvendo a sensibilidade, a 

percepção, a criatividade e o respeito à individualidade e à autoria. Com a arte 

aprendemos a sentir, a ver e a ouvir, integrando saberes e experiências, sendo 
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autores do nosso conhecimento. Ao perceber a complexidade da estética na 

Educação Infantil, o professor adota um trabalho diferenciado que leva 

sensibilização do olhar no seu trabalho com crianças. 

E quando o resultado é mais valorizado que o processo? A brincadeira com a 

arte tem o mesmo sabor quando é direcionado pelo professor a todo momento? É 

divertido para criança ter que representar fielmente a realidade em seus desenhos 

sem poder ousar nas cores e formas?  Ao avaliar uma atividade de uma criança sob 

ponto de vista adultocêntrico, não a estaríamos fadando a uma insegurança de 

criar? Para responder essas perguntar é preciso, primeiramente, sair do modo 

mecânico de olhar para avaliar, predefinir metas e esperar que seus objetivos sejam 

alcançados. Essas medidas provocam um afastamento de experiências sensíveis, 

minimizando as trajetórias individuais das crianças ao padronizar seus trabalhos, 

não respeitando a singularidade. Ao sensibilizar o olhar, saímos do superficial 

“feio/bonito, gosto/não gosto” e partimos para uma análise mais profunda que visa o 

desenvolvimento integral da criança e aprecia as produções infantis. 

É preciso perceber que o professor coparticipa do processo artístico da 

criança, devendo ir além da mediação, tornando-se interlocutor do processo, afim de 

ampliar o repertório de vivências e cultura da criança nas suas múltiplas linguagens 

através de situações propicias e desafios. (OSTETTO,2014). 

 

A autora também afirma sobre os perigos do professor ofertar desenhos 

prontos para as crianças, que acabam por podar possibilidades de pensamento, 

experimentação e autoria, tornando-se meras consumidoras. 

A reprodução de práticas ultrapassadas e equivocadas, mas ainda tão 

comuns, revela a desvinculação da Arte com o currículo da Educação Infantil, e uma 

necessidade de reflexão da criança como um sujeito ativo em sua aprendizagem e 

descobertas. 

Em concordância com Ostetto (2014) quando afirma que determinar uma 

ação sem reflexão prévia transforma a prática em um manual para o professor 

seguir, torna ainda mais complexo o papel do professor. Não basta apenas conhecer 

a teoria e aplicá-la na prática, é necessário compreender. E como afirma a autora, o 

maior desafio de ser professor de Educação Infantil é ser professor sem dar aula. 
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1.5. A interferência do professor nos desenhos 

 

“Cadê o chão?” “O desenho vai ficar voando?” “Não vai desenhar o céu?” 

“Quero bem colorido!” Essas são frases comuns que revelam a grande interferência 

do professor nas produções das crianças.  

Desenhos realizados com tempo determinado, crianças sendo apressadas, 

material escasso, professor avaliando o que está sendo feito, tema determinado pelo 

professor entre outras problemáticas presentes em muitas salas de Educação 

Infantil, fazem cada vez mais o repertório dos desenhos serem empobrecidos, 

tímidos e massificados pelo cotidiano que aprisiona a ousadia na criação. 

 

A condução e a interferência da professora nas produções infantis 
apresentam-se como limitadoras da imaginação criadora. Se de um 
lado ela estimula as crianças a detalhar seus desenhos e 
representações, de outro os vincula à realidade, dá um tratamento 
realista, segundo uma lógica que não é pertinente ao mundo visual e 
às representações artísticas, nem à forma como as crianças 
desenham.  (Kramer, 2009, p.131) 
 

Sonia Kramer (2009) ressalta que alguns professores direcionavam as 

produções das crianças a uma lógica do adulto, isso desencadeava a uma redução 

das significações dadas por elas.  

Existe uma prática muito comum nas instituições de Educação Infantil que é o 

registro escrito nos desenhos, ou seja, “traduzir” os desenhos realizados pelas 

crianças. Ao fim da atividade, normalmente, o professor faz perguntas do tipo: “O 

que você desenhou?”, “O que é isso? ”. Tal prática é reproduzida, revelando a forte 

presença da transição da narrativa visual para a linguagem escrita, marca da cultura 

da escolarização. Cada traço é apontado e a criança deve responder o que é. A 

cada resposta é puxada uma seta e é escrito o que a criança narrou. Mas por que 

perguntar e registrar o que a criança fez? Por que invadir a produção da criança de 

forma tão invasiva e sem autorização? Ostetto e Leite (2012) levantou sobre essa 

questão o fato de uma possível necessidade de controle por parte do adulto que ao 

legendar os desenhos argumentam estar inserindo a criança a escrita. 

 

(...) olhar um desenho de criança sem decifrá-lo não apenas confere 

à criança um conhecimento próprio e distinto daquele dos adultos 
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como ainda ressignifica as relações hierárquicas de poder entre 

adulto e crianças. (Ostetto e Leite; , 2012, p 73). 

 

O desenho da criança pode contar uma história, nesse caso, Ostetto e Leite 

(2012) sugere ao professor escrever no verso sem utilizar palavras soltas para 

identificar cada figura. Outro ponto que a autora coloca é mudar a pergunta de “O 

que é esse desenho? ” para “Qual a história do seu desenho?”. Com isso, caso a 

criança deseje falar, irá organizar o pensamento para poder expressá-lo, algo muito 

mais eficiente para seu desenvolvimento que dizer palavras soltas. 

A autora ainda nos traz a reflexão se teríamos nós, professores, o direito de 

invadir a produção pessoal da criança, escrevendo nos espaços o que foi 

desenhado, sendo que o mais respeitoso é usar o verso para registrar. O adulto 

parece querer ordenar tudo, silenciando a voz da criança e seu processo de criação. 

(OSTETTO, 2011) 

O professor com uma visão adultocêntrica parece não entender o processo 

criativo da criança, seu desejo de experimentar, sua habilidade motora em 

desenvolvimento e quer impor aos pequenos seu gosto, sua ordem. Para isso o 

adulto interfere diretamente na produção da criança com suas legendas, com suas 

cores, com seus desenhos prontos e com seus retoques. Tal prática restringe todo 

processo que está sendo desenvolvido. 

Se buscamos ampliar repertórios de vivências e experiências nas crianças 

considerando as múltiplas linguagens, é preciso ir contra a cultura escolarizante que 

visa somente ao produto final e que acaba por uniformizar. A criança é capaz de agir 

e de reagir de modo singular, é ativa, possui capacidade criadora carregada de 

novas significações com percepções singulares. 

 

RESULTADOS 

 

 

1.6. Desconstrução, construção e reconstrução profissional 

 

Quando ingressei na Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2012, não tinha 

experiência nenhuma com crianças, ainda mais tão pequenas como na modalidade 

de Educação Infantil. Estava fazendo faculdade de Letras na UERJ e minha 
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formação de professores realizada no Ensino Médio, na modalidade de Curso 

Normal, foi muito superficial quanto a essa faixa etária. Nos estágios realizados, a 

maioria em escolas particulares, a prática vista por mim era a mesma que tive 

quando criança: desenhos prontos para serem coloridos e, ao final, serem avaliados 

pelo professor.  

A chegada em uma turma de maternal, grupamento de crianças com dois 

anos, com vinte e cinco crianças curiosas e cheias de energia, foi um processo difícil 

no qual fui aprendendo a trabalhar na prática. Acabei por reproduzir o que aprendi e 

vivenciei. Ao chegar em uma turma de pré-escolar em 2015, desenvolvi uma grande 

auto cobrança. Olhava ao redor e via minhas colegas ofertarem atividades de cobrir 

pontinhos, apresentar letras e era a forma que eu aprendi. A arte era secundária das 

outras áreas de conhecimento: cobria-se a letra A e pintava-se a abelha; contavam-

se as bolinhas da joaninha e depois se pintavam. Só que as crianças eram maiores 

que as práticas que eu reproduzia. Os desenhos propostos para eles pintarem era 

tão pouco que desenhavam no verso. Ao olhar a riqueza daqueles traços e ouvir as 

histórias narradas, sentia a necessidade de mudar e aprofundar meu conhecimento 

sobre a Educação Infantil, especialmente, na área de Artes. 

Senti necessidade de conhecer mais esse universo que escolhi e no qual me 

encontrei profissionalmente. Minha formação no Curso Normal de Formação de 

Professores do Ensino Médio, realizada no Colégio Estadual Professor José Accioli, 

contemplava com maior destaque os anos iniciais do Ensino Fundamental, talvez 

pelo fato de na época- me formei no ano de 2008- não existir um concurso no 

município do Rio de Janeiro específico para professores de Educação Infantil. Até o 

ano de 2010, nas creches municipais, os profissionais que atendiam as crianças até 

três anos, só tinham que possuir o Ensino Fundamental, sem formação específica, 

indo contra a determinação das Leis de Diretrizes e Bases para a Educação (LDB 

9394/96).  

Ao descobrir o PRD – Programa de Residência Docente- ofertado pelo 

Colégio Pedro II vi um curso que era exatamente o de que eu precisava, porquanto 

consolidava teoria e prática. E assim começou um processo de desconstruir muitas 

práticas que eu fazia, construí novos saberes e por fim reconstruí uma nova 

profissional com novas possibilidades de trabalho. 

O primeiro momento desse processo foi de reflexão diante de tudo que vi no 

CREIR e de todas as sensações despertadas pelo visual daquele ambiente. A partir 
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de leituras realizadas ao longo desse período de PRD (Programa de Residência 

Docente), inquietudes geradas e diálogos com colegas de profissão, cheguei à 

conclusão da importância de possibilitar novas experiências sensíveis e criativas 

para as crianças. Como Ostetto e Leite (2012) afirma, a partir da sensibilização de 

tudo que estava vivenciando tive meu repertório teórico e prático ampliado, busquei 

aplicar na minha turma experiências mais significativas em sua relação com a arte e 

consequentemente, houve maior criatividade e, pois, maior autoria. 

 

Sensibilizar o movimento, o olhar e a escuta do professor contribuirá, 
sobretudo, para torná-lo um sujeito mais aberto e plural, mais atento 
ao outro, ampliará seu repertório e, consequentemente, seu acervo 
para a criação – uma vez que só se cria a partir da combinação de 
diversos elementos que se tenha –, tornando sua prática mais 
criativa, autoral e significativa (OSTETTO; LEITE, 2012, p. 23). 

 

Contudo, esse novo caminho trilhado não foi tão simples, pois requereu 

mudanças de práticas que estavam enraizadas em meu cotidiano e que eram 

reproduzidas sem uma reflexão do que estava sendo feito e nem do porquê era feito 

daquela forma. Ostetto (2006) afirma que encontrar-se com a arte requer ousadia, 

atitude e coragem para ser autor e criador. De fato, é preciso muita ousadia, atitude 

e coragem para romper com as práticas comuns e fazer, por exemplo, um mural 

elaborado pelas crianças sem a intervenção maciça do professor. É preciso lidar 

com olhares de críticas por parte de outros professores e ter um conhecimento 

teórico sobre o que se está fazendo. Romper com o tradicional causa 

estranhamento, mas é necessário experimentar o novo, desconstruir, construir e 

reconstruir sua prática com um novo significado e com maior sensibilidade.  

 

1.7. Recriar a prática pedagógica: tecendo novas possibilidades 

 

Aprendi que o professor necessita sempre estar atualizado e buscar 

conhecimento. É preciso se recriar e descobrir novas possibilidades. Por mais que 

existam orientações para o currículo, a falta de formação profissional acaba sendo 

um obstáculo. 

Muitas vezes, na agitação do nosso cotidiano, acabamos por agir de forma 

mecânica e reproduzindo práticas tradicionais, as mesmas atividades, a mesma 

forma de trabalho mesmo com um grupo diferente, ignorando a singularidade da 
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criança e a riqueza que exista na pluralidade. Assim, vai-se perdendo a 

sensibilidade do olhar, a escuta, os belos detalhes das crianças e o quanto elas têm 

a expressar. Para modificar esse cenário, é preciso tecer novas possibilidades.  

A seguir irei explicitar algumas atividades realizadas durante o ano de 2016, 

aplicada sob a proposta do PRD, baseada em tudo que li, refleti e vi no CREIR. 

 

 

1.8. Explorando o Calendário 

 

Buscando possibilitar novas experiências estéticas, por fim rever muitas de 

minhas práticas, resolvi fazer algumas mudanças na sala de forma que refletissem a 

personalidade da turma e valorizassem as suas produções. O primeiro passo foi 

substituir as decorações compradas pelas atividades das crianças. O uso de 

desenhos prontos como decorativos de salas na Educação Infantil é muito comum, 

na minha unidade, não era diferente. 

 

O que se observa, via de regra, é que os professores se apoderam 
dos espaços, decorando-os e organizando-os a partir de uma visão 
centralizadora da prática pedagógica, excluindo as crianças disso. 
Na educação infantil, encontramos, com frequência, paredes com 
bichos da Disney, figuras da Mônica e Cebolinha, “caprichosamente” 
colados, sem nenhuma interferência das crianças que habitam o 
espaço. Entre as consequências que isso acarreta, poderíamos citar 
uma ‘infantilização’ do processo de aprendizagem, como se as 
crianças não pudessem trabalhar com outros enredos que não 
esses, e como se elas não pudessem ter vontade própria. (Horn, 
2004,p.37) 
 

Observei no CREIR que tudo era confeccionado com as crianças, inclusive o 

calendário, feito com cartolina e decorado com desenhos feitos por elas. Refletindo, 

percebi que as crianças participaram ativamente de todo processo de construção, 

tornando a atividade mais significativa e abordando várias áreas de conhecimento 

de forma integrada, não se restringindo em saber o dia, o mês e o ano em que 

estamos. Antes, eu utilizava o calendário pronto da sala manipulado apenas por 

mim, colocando seta na data correspondente ao dia. Conversei com as crianças 

sobre a possibilidade de confeccionarmos juntos um calendário. Utilizando uma 

cartolina e folhas de ofício, as crianças escreveram os dias em pequenos quadrados 

recortados previamente por mim e colaram na cartolina. Por fim, colocaram o mês. 

Todos os dias durante a roda de conversa inicial, uma criança desenhava no 
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número correspondente. Nas segundas, também eram feitas os dias anteriores – 

sábado e domingo- assim como ocorria nos feriados e pontos facultativos. 

Percebi que houve grande interesse e maior atenção no momento de realizar 

o calendário. Todos queriam desenhar no dia. Certa vez, uma professora ao entrar 

na sala foi cercada por um grupo de crianças que quis mostrar a ela o calendário 

dizendo: 

P (4 anos): Olha nosso calendário! Hoje fui eu que desenhei no sábado que 

foi antes “do ontem” e não é hoje por que hoje é segunda. Também tem o domingo 

que a Isadora fez. O domingo foi ontem e também não é hoje. 

 

Fotografia 1: Calendário antigo 

 

Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

Fotografia 2 – Construção do Calendário 
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Fonte: Elaborada pela autora, 2016, 

1.9. Luneta 

 

Uma rotina muito comum na minha prática é a leitura de um livro próximo ao 

horário de saída. Certa quinta-feira, peguei sem escolha prévia, o livro “Como 

surgiram os vagalumes”. Durante a leitura do livro uma criança relatou que para ver 

o céu “de bem pertinho” só com uma luneta. As demais crianças não conheciam o 

instrumento.  

As crianças receberam muito bem a proposta realizada a partir da fala de 

uma criança durante a leitura da história. 

L. (4anos): “Os vagalumes são pequenos e as estrelas também para ver de 

pertinho tem que usar uma luneta” 

M. (5 anos) “ Luneta? O que é isso? ” 

L: (4anos): “É aquele negócio que se usa para ver o céu de perto” 

 

Nesse momento, partindo do interesse das crianças, sugeri as crianças que 

fizéssemos nossa própria luneta. Solicitei aos pais rolos de papel para confecção. 

No dia seguinte, uma criança pediu para eu ler de novo o livro e aproveitei para 

mostrar imagens de lunetas que trouxe impressas e expliquei sua função. As 
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crianças perguntavam quando iam fazer “o negócio para ver o céu de perto”. Na 

segunda-feira, as crianças fizeram uma releitura a partir das ilustrações do livro e 

como já havia levado rolos de papel suficiente, confeccionamos nossa luneta. As 

crianças pintaram os rolos de acordo com seu gosto, com muito entusiasmo, com 

total liberdade na escolha de cores, realçando sempre sua autoria. A ansiedade era 

tanta que não queriam esperar a tinta secar. Após secar, com minha ajuda, colaram 

papel celofane em sua ponta. Fomos ao pátio para observar o céu e brincar com 

nosso objeto. As crianças ficaram encantadas com suas lunetas e comparavam as 

cores usadas e perguntavam entre si o porquê da escolha. 

 

Privilegiar os percursos e não os resultados. Isso significa não dar 

espaço a situação puramente exibicionistas, mas a momentos 

expressivos, comunicativos, a não-produções ou a produções 

imperfeitas, das quais emergem a carga comunicativa e a instintiva 

busca do signo (TESTONI RAGAZZI, [2000?], p.8 apud OSTETTO; 

LEITE, 2012, p.34). 

 

 Constatei que muitas crianças tinham conhecimento sobre os planetas e 

durante a exploração livre no pátio com a luneta, eles brincavam e um grupo falava 

que eram astronautas, ETs e usava a luneta como espada. Outro grupo já 

imaginava que estavam vendo no céu uma fada, uma princesa e heróis. A criação 

deste objeto, possibilitou a expressão das crianças, puderam expor seus 

conhecimentos prévios, descobrir novas experiências, colocar para fora sua 

imaginação e criatividade. 
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Fotografia 3: Capa do livro 

 
Fonte: Retirada do site da livraria folha 

 

 

Fotografia 4: Confecção da Luneta 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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Fotografia 5: Confecção das lunetas 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

 

Fotografia 6: Brincadeira no pátio com as lunetas 

 

Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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1.10. Livro 

 

Todos os anos, minha unidade realiza na última semana do mês de novembro 

– dia de ação de graças - um momento chamado “tempo de agradecer”, no qual 

todas as turmas realizam um trabalho de reflexão e em um dia predeterminado todos 

se reúnem para que cada turma apresente para as outras algo que foi feito naquela 

semana - música, teatro entre outros- e por fim há uma divisão de pão ou biscoito. A 

maioria das turmas realizou a proposta com um teor religioso, ensaiando músicas 

religiosas com as crianças, mas eu quis propor algo diferente, que fosse mais 

coerente com o em que eu acredito, já que considero que a escola pública é laica. 

Acho importante abordar alguns valores na Educação Infantil como solidariedade, 

amizade, gratidão, entre outros; mas acredito em algo construído ao longo do ano. 

Nesse período quis abordar a temática fazendo um levantamento sobre o  que eles 

achavam que era gratidão, sua importância e, principalmente, o que eles queriam 

agradecer. Cada criança desenhou o que queria agradecer e propus que 

juntássemos e fizéssemos um livro. Algumas crianças agradeceram a Deus, outras à 

família, muitas ao Papai Noel, devido à proximidade com o Natal, outras ao 

coelhinho da páscoa e até ao super-herói. Cada criança narrou o motivo de sua 

escolha. 

 

As crianças ficaram muita animadas e o momento de mais euforia foi quando 

solicitei que eles escrevessem seu nome na contracapa pois eram os autores e 

ilustradores do livro. Em toda leitura de livro sempre leio o nome do autor e ilustrador 

e quando há foto no livro mostro; às vezes, assim que acabo de ler o título as 

crianças já perguntam quem escreveu e quem desenhou. No momento de 

apresentar o livro às outras turmas, as crianças estavam empolgadas esperando o 

momento de chegar no seu desenho. Ao falar o motivo de sua escolha, as crianças 

que agradeceram a Deus e à família receberam sorrisos dos adultos que ouviam, 

enquanto os que escolheram Papai Noel, coelhinho da páscoa receberam olhares 

de reprovação e rótulos de interesse, por agradecer algo que receberam em troca. 

Tais avaliações vão contra o RCNEI (1998), que orienta “buscar entender o 

processo de cada criança, a significação que cada trabalho comporta, afastando 
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julgamentos, como feio ou bonito, certo ou errado, que utilizados dessa maneira em 

nada auxiliam o processo educativo. ”(p.112) 

 

Fotografia 7: Capa do livro da Gratidão 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

 

Fotografia 8: Escrita do nome 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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Fotografia 9: Agradecimento a família 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

 

Fotografia 10: Agradecimento ao Papai Noel 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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Fotografia 11: Agradecimento ao Coelhinho da Páscoa 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

 

Fotografia 12: Agradecimento a Papai do Céu 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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Fotografia 13: Agradecimento ao Super herói 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

 

 

1.11. Romero Britto 

 

Esta atividade surgiu de forma espontânea a partir de uma observação feita 

por um aluno. Certo dia, ao chegar à sala, um aluno viu na parede exposta a pintura 

de desenhos de Ivan Cruz de brincadeiras infantil realizado pela turma do contra 

turno.  Diante da observação, uma criança fez uma pergunta que despertou minha 

atenção: 

L (4 anos): Isso é do Romero Britto? 

Fiquei surpresa de ele conhecer o pintor, conversei que era de outra pessoa e 

mostrei o livro do Ivan Cruz para a turma. Não satisfeito, enquanto mostrava as 

imagens, ele falava: 

L: Eu gosto é do Romero Britto. 

As crianças ficaram curiosas e perguntaram quem era. Diante da curiosidade, 

lembrei que na escola havia um livro com ilustrações do pintor chamado “Urso da 

Amizade”, procurei e mostrei a eles. No dia seguinte, trouxe uma foto de Romero 
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Britto e as crianças esboçaram uma surpresa ao ver que era um adulto. Questionei o 

porquê de tal surpresa e a resposta foi: 

“Mas ele não desenha como gente grande, ele faz colorido igual a gente” (L. 

4anos). 

Fiquei admirada com a resposta e instiguei por que um adulto não poderia 

pintar colorido. 

“Pode pintar, ué! Mas não pinta! Pinta cada coisa de uma cor.” (M.C 4 anos) 

A partir das afirmações das crianças foi possível perceber como já entendem 

que existe uma padronização e noção de cor em desenhos de adultos. Realmente, 

Romero Britto traz um universo infantil em suas obras, recheadas de cor e formas, 

universo esse que muitas vezes perdemos como o tempo. 

Mostrei outros quadros dele e sugeri que escolhêssemos por meio de votação 

um para confeccionarmos coletivamente. O quadro escolhido foi “ O abraço”.  Como 

a votação foi acirrada e muitas crianças queriam fazer outros quadros, sugeri que 

cada um depois fizesse o que mais gostou individualmente. Fiz uma proposta 

diferente em que eu mesma não sabia se daria certo. Dei total liberdade para 

pintarem e se organizarem. Em um primeiro momento, eles ficaram retraídos, 

perguntavam qual cor pintar, qual parte que cada um ia fazer, mas conversei para 

eles fazerem do jeito que eles quisessem. Eu me afastei um pouco, sentei em uma 

cadeira e apenas observei. Então começaram timidamente a abrir os potes de tinta e 

pintar, algumas crianças davam coordenadas a outras. Foi uma experiência muito 

rica, pois não esperava tamanha organização das crianças, respeitaram o espaço do 

outro – nenhuma criança pintou em cima do que o outro tinha feito-  a escolha de 

cores e alguns comandos das crianças entre si como não usar o pincel com força 

para não rasgar o papel. A felicidade era nítida.  

Outro fato interessante, foi que uma professora viu a produção exposta e 

disse que estava engraçado. Uma criança percebeu imediatamente a ironia e disse: 

P (4 anos): O nosso desenho “tá” muito lindo. Muito mais bonito que aquele 

bolo que sua turma fez. 

O bolo que ela se referia era um desenho de um bolo xerocado pintado pelo 

grupamento daquela professora que estava exposto no mural. Na mesma hora, a 

professora disse que havia gostado e achado lindo, mas era tarde demais. Aquele 

sentimento despertado me fez refletir sobre duas coisas: primeiro, como a visão 

adultocêntrica ligada a estética é maléfica e um desperdício, pois se eu 
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determinasse as cores e como iria ser feito, perderia a observação da organização 

que as crianças tiveram, sua interação, gostos e imaginação. Segundo, como a 

produção livre deles é feita com sentimento e amor.  

A releitura do quadro de Romero está lá exposta na parede, eles sempre 

sorriem quando olham e dizem que é a coisa mais linda que fizeram.  

 

Fotografia 14: Releitura Coletiva 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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Fotografia 15: Releitura Coletiva 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 

 

Fotografia 16: Releitura Individual 

 
Fonte: Elaborada pela autora,2016. 
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CONCLUSÃO 

 

Com esta mudança no olhar, consegui aproximar a teoria da prática, 

propiciando uma maior autonomia, confiança e criatividade nas crianças e também 

em mim. Percebi na minha turma uma maior segurança ao realizar as atividades e 

também uma participação ativa em todos os momentos, buscando sempre se 

posicionar e com uma postura crítica de tudo que ocorria ao redor. Eles passaram a 

sentir a sala como sua, participar mais da organização, dando sugestões e ideias. O 

ambiente ficou com mais vida, a minha prática se tornou mais significativa e 

sensível.  

Essa experiência foi um grande desafio, pois tive que rever muitas práticas e 

me aprofundar no tema que foi muito precário na minha formação docente. 

Pesquisar, observar e aplicar na minha própria prática foi uma tarefa complexa mais 

ao mesmo tempo prazerosa, já que vi senti um amadurecimento profissional. 

As inquietações me fizeram buscar novos caminhos, refletir e por em prática 

tudo que absorvi nesse trajeto, como afirma Perrenoud (2001, apud Horn, 2004, 

p.80) “[...] formação do profissional é articulada no processo de ação e reflexão de 

sua prática; portanto, não existe momento em que é considerada concluída”. Ser 

educador requer um trabalho diário de desconstrução e reconstrução. É preciso 

estar aberto para novas práticas e reflexões.  

No percurso da pesquisa, me deparei uma vasta crítica sobre o uso de 

desenhos prontos e de decorações prontas para embelezar a sala. Apesar de anos 

de críticas e inúmeras orientações e documentos que falam sobre o tema, percebi 

que poucas mudanças ocorreram. Horn (2004) cita que os pressupostos de Wallon 

colocam a estética e a criatividade como alimentos do espírito, cabendo a decoração 

da sala de aula, entre outros elementos, como influenciadora da sensibilidade 

estética da criança. 

Richter (2008, p.16) enfatiza sobre a importância de o professor refletir e sair 

do superficial, propiciando situações para a criança criar: 

 

 Sublinhar a importância do papel da imaginação criadora, a partir 

das possibilidades do fazer transformador sobre a matéria colorida 

na infância, supõe destacar a necessidade de lançar outros olhares 

ao cotidiano da educação infantil em busca de alternativas que 

superem um fazer pedagógico superficial e empobrecedor no campo 

do conhecimento gráfico-plástico infantil. Tal superação passa 
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necessariamente por uma provocação à capacidade de reflexão de 

todo profissional da educação desafiado a imaginar outros modos de 

agir na intenção de promover situações com as crianças que 

favoreçam aprendizagens na especificidade do pensamento visual 

como diferença irredutível a outros modos de organizar o ato de 

pensar. 

 

Uma prática pautada na sensibilidade recusa a homogeneização e 

passividade, e visa ampliar as possibilidades; provocar sentidos e reflexões; articular 

arte, infância e estética; enxergar as particularidades e valorizar o plural. São as 

diferenças que revelam as percepções individuais e compõem a riqueza de seremos 

únicos. 

Nesse caminho, apesar de me sentir mais segura do que estava fazendo, tive 

alguns obstáculos, entre eles, retirar as decorações prontas da sala, já que dividia 

sala com outra professora que não compartilhava das mesmas ideias que eu. O 

mural e cartazes feitos pela minha turma não eram muito apreciados pelos adultos, 

mas as crianças ficaram muito satisfeitas, o que me motivava a prosseguir. Alcancei 

meu objetivo geral de integrar teoria e prática e valorizar as atividades das crianças.  

É notável a importância uma pesquisa desenvolvida dentro e para um Espaço 

de Desenvolvimento Infantil, instituição pública, realizada por um professor que viva 

diariamente aquela realidade, tornando possível recriar sua prática e construir novas 

possibilidades. 

Esta pesquisa não se encerrou, paulatinamente ocorrem mudanças e surgem 

novas questões. Não busquei mudar a forma de trabalho de minhas colegas de 

unidade, mas plantar nelas a semente de buscar novas práticas que valorizem o 

grande potencial das crianças, partindo de dentro para fora. 

No ano de 2017 continuei com a mesma proposta em uma turma diferente, 

pois queria prosseguir com os avanços e não encerrar esse trabalho como uma 

simples pesquisa que alcançou seu objetivo. Pelo contrário, continuo buscando 

novas formas de olhar e sentir a Educação Infantil e toda a riqueza que tem a 

infância e todas as possibilidades desse universo. 
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