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INTRODUÇÃO 

 Refletir sobre os fazeres e saberes do professor de 

artes plásticas da Rede Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro, na sua chegada à Educação Infantil, faz-se 

necessário, uma vez que sua experiência maior é no 

Ensino Fundamental. A ideia deste texto é compartilhar 

experiências e vivências desenvolvidas com as crianças 

da pré-escola, sob a ótica da linguagem das artes 

plásticas.   

Inicialmente apresentamos algumas características da criança de 4 e 5 

anos, 1embora saibamos da singularidade de cada uma. Concebemos essa 

criança enquanto protagonista do seu processo de aprendizagem que inclui 

relações entre: a criança e ela mesma, a criança e seus pares, a criança e o 

professor, e a criança e o seu contexto sócio-histórico.  

Em seguida, abordaremos aspectos metodológicos dos fazeres artísticos 

dentro de um contexto contemporâneo que situa a arte como campo de 

conhecimento. Na educação infantil, as artes plásticas não podem ser 

compreendidas apenas como uma forma de comunicação, mas principalmente, 

como desenvolvimento do ser integral e da experimentação estética e artística 

na dimensão do sensível. 

Fez-se necessária uma breve retrospectiva acerca do ensino das Artes 

Plásticas na educação, de modo a contextualizarmos algumas práticas que 

permanecem cristalizadas diante de uma visão contemporânea sobre o 

assunto. Neste sentido, essa breve reflexão histórica busca situar o professor 

de Artes Plásticas, na compreensão de que os saberes sempre são datados. 

Entretanto, a concepção de arte atual caracteriza-se pela necessidade de levar 

as crianças a entenderem criticamente a sociedade e a cultura ao seu redor. 

Sendo assim, o trabalho educativo precisa estar inserido na dinâmica da 

escola em função do projeto político pedagógico. Por isso, é fundamental 

estabelecer relações de parcerias, como, por exemplo, a partir do eixo temático 
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“As Cores do Mundo”, que é uma das possibilidades de desenvolvimento de 

um tema elaborado pela escola com a participação das artes plásticas.  Essa 

parceria e a inserção do Professor de Artes Plásticas na prática pedagógica da 

escola é uma oportunidade valiosa de oferecer maior acessibilidade ao fazer 

artístico e às suas múltiplas imbricações, além da ampliação de nossas 

possibilidades de atuação na busca de um fazer comprometido com a criança 

da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. 
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1  A CRIANÇA DA PRÉ ESCOLA 

 

Antes de iniciarmos a conversa sobre as 

crianças de 4 e 5 anos, é importante chamar atenção 

para o fato de que elas apresentam uma  diversidade 

em suas histórias de vida. Subsidiadas pelo 

pensamento contemporâneo sobre a infância, 

estamos trabalhando com uma concepção de criança 

que não apenas consome cultura, mas é produtora de 

cultura e sujeito de sua aprendizagem (Sarmento, 

2007, s.p.).  

Outro aspecto importante a considerar é o modo como as crianças se 

constituem em sujeitos singulares, na e pela linguagem, imersas nas práticas 

culturais de seus grupos sociais e na interação com os demais sujeitos. 

Portanto, o contexto sócio-histórico junto com a história de vida compõe os 

aspectos fundamentais na formação das subjetividades, ou seja, do modo de 

pensar, sentir e agir dos sujeitos. Algumas das características comentadas a 

seguir são pontos marcantes e comuns nessas faixas etárias. 

A criança de 4 anos 

  

 1. Algumas fontes de expressão 

 

A criança de 4 anos apresenta uma grande conquista em relação ao 

desenvolvimento da  linguagem verbal. Já a utiliza como um recurso para 

recordar experiências passadas ou combinar o futuro próximo. Não está mais 

presa ao contexto imediato, descobrindo aspectos, sentimentos e experiências 

comuns em relação aos colegas e a outras pessoas. A linguagem acompanha 

as ideias mais complexas e conduz a novas ideias. O vocabulário ampliado 

possibilita indagações constantes, mas nem sempre há tempo para escutar as 

respostas. 

A criança já tem um vocabulário bem desenvolvido, o que possibilita 

uma maior empatia pelos colegas e favorece a resolução de conflitos através 
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de conversas e argumentos, assim como aumenta a sua capacidade de 

partilhar e aguardar a sua vez. Às vezes após uma briga, o arrependimento é 

imediato, o que pode ser seguido de um abraço. Ela apresenta momentos de 

extrema sensatez – impressionando os adultos quanto ao seu nível de 

maturidade – mas, em outros momentos, age como uma criança menor (Salek, 

2012, p. 92). Essa oscilação no comportamento é reforçada pelo adulto, 

quando diz que ela é crescida para tal atitude e não o é para outras iniciativas.  

Na idade de 4 anos, a criança tem prazer em aprender palavras e 

informações. No entanto, nem sempre consegue ordenar as informações 

novas, o que a leva a apresentar um modo peculiar de tratá-las, introduzindo o 

pensamento mágico que lhe serve tanto para explicar os fatos, como para 

apaziguar seus sentimentos conflitantes. O pensamento mágico, também 

possibilita à criança a preservação de sua capacidade de sonhar e inventar o 

seu futuro, de modo a ter condições de enfrentar a realidade à sua volta. 

Também utiliza como recurso o seu amigo imaginário que, às vezes, possui as 

habilidades desejadas pela criança. 

 

Em relação aos desenhos, podemos assinalar que do mesmo modo que 

observamos peculiaridades que pertencem a determinadas faixas etárias, 

percebemos o mesmo para os desenhos infantis. É importante ressaltar que 

temos uma vasta bibliografia sobre o desenvolvimento do grafismo infantil. Por 

exemplo, nesta idade os desenhos podem apresentar cenas com mais 

detalhes. De acordo com Vigotsky, a criança desenha o que conhece do objeto, 

não o que vê. 

 

1.2 A vontade de saber 

 

Os pequenos tornam-se mais curiosos e os professores podem buscar 

desenvolver projetos de trabalho a partir desse interesse, de modo que as 

crianças possam ser sujeitos de sua aprendizagem. A maior independência da 

criança favorece que o professor incentive a sua participação na organização 

da sala, no planejamento e na avaliação do dia. 
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Lisa Miller (1992:42-43) chama a atenção para a aprendizagem 

constante das crianças, tendo como título o item: “Fazer e fabricar, ajudar e 

consertar”. Ela nos diz que as crianças aprendem o tempo todo. É interessante 

observar que “coisas que temos como certas são novidades para elas e uma 

fonte de contínuo interesse”, como por exemplo, um passeio de metrô, uma 

viagem de trem, alimentar os coelhos, limpar o banheiro; “tudo pode e é 

analisado em detalhe.” Pode também construir com sucata juntamente com um 

colega ou observar funcionários consertando a rua “Todas essas coisas se 

harmonizam com o interesse profundo e permanente da criança de quatro anos 

de saber como funcionam e são feitas de coisas”. Elas têm grande imaginação 

e vivacidade. Prosseguindo, a autora acrescenta: 

Elas não só estão descobrindo como o mundo funciona e quais 

são as habilidades e capacidades delas próprias e dos outros, 

mas também estão aprendendo sobre outra coisa essencial: 

sobre como as pessoas recorrem constantemente a suas 

reservas de esperança e fazem novas coisas, consertam o que 

está quebrado, ajeitam o que deu errado, experimentam idéias, 

limpam o que está sujo. As crianças precisam da experiência 

de fabricar e fazer coisas, não só para aprender como as 

coisas são fabricadas e feitas, mas porque isso faz com que 

elas se sintam capazes e boas. (MILLER, 1992, pp. 42-43) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.2 O brincar e o cotidiano  

 

Ao estabelecer uma relação entre trabalho e brincadeira, nessa fase 

Miller assinala que: 

 

O trabalho e o brincar estão muito próximos de uma criança de 
quatro anos; de fato, pode-se dizer que brincar é o trabalho da 
criança de quatro anos, sério e significativo como pode ser 
qualquer trabalho. A criança de quatro anos está explorando 
não só o mundo exterior de pessoas e coisas, e o mundo 
menos tangível de idéias além do seu alcance, mas também o 
mundo interior de seus próprios pensamentos e emoções. Ela 
deseja refletir sobre várias questões, procurando entendê-las, e 
sua sede de conhecimento é evidente (MILLER,1992, p. 40). 
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Geralmente as crianças dessa idade gostam de brincar com adultos, 

com outras crianças ou sozinhas. Divertem-se com a sonoridade, com as rimas 

e são atraídas por histórias, gostando de escutá-las e também de reinventá-las. 

 

Nessa faixa etária, a brincadeira de faz de conta é o modo como a 

criança busca compreender o mundo. Ao assumir diferentes papéis - de mãe, 

bebê ou professora - ela, através da identificação, incorpora o personagem, 

representando-o concretamente. 

 

Quanto aos jogos infantis, as crianças já são capazes de aprender a 

acatar regras e têm condições de brincar de jogos de tabuleiros, quebra-

cabeça e jogos de construção. Em relação às regras, apesar de interessarem-

se pelas mesmas, são muito rígidas em julgar o que pode e o que não pode 

ocorrer e o que deve acontecer com alguma criança que não respeitou os 

combinados. Portanto, como já adquiriu a capacidade de discernir entre o certo 

e o errado, a sua responsabilidade aumenta. 

A diferenciação entre as preferências pelas brincadeiras aparece. As 

meninas distribuem-se entre as várias funções de cuidado em uma casa com 

as filhinhas. Os meninos preferem brincar de super-heróis ou jogar futebol. 

Independente de quem faça o gol, eles vibram do mesmo jeito. Chamamos a 

atenção para o fato de que tais “preferências” são produzidas socialmente. 

Além disso, as crianças podem ser incentivadas a brincar sem a preocupação 

com o que é típico de um gênero. Por exemplo, um menino pode vestir-se com 

roupas femininas e usar bolsas, imitando a mamãe. Esta criança pode apenas 

estar querendo compreender como é ser mãe, a partir das observações sobre 

a sua própria mãe e as mães de seus amigos,  

Elas são curiosas e fazem perguntas frequentes sobre o corpo, sobre as 

suas diferenças, sobre como nasceram e sobre seus familiares. Gostam 

também de uma rotina que incorpore a surpresa, mas que contenha uma 

estrutura na qual possa haver liberdade de movimento. 
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Lisa Miller (1992, pp.42-43) chama a atenção para a aprendizagem 

constante das crianças, que começam a diferenciar o mundo da fantasia, 

distinguindo entre o que realmente acontece e o que elas desejam ou temem 

que aconteça.  

 

1.3 Alguns encaminhamentos 

 

A construção de um grupo estável e ameno reflete-se na aprendizagem 

das crianças, ao trocarem experiências umas com as outras e umas sobre as 

outras, ao partilharem pessoas e objetos e ao fazerem coisas juntas. 

 

O professor precisa estar atento às brincadeiras que podem levar o 

grupo a agitar-se ou gerar conflitos, o que é comum nessa idade. Um dos 

encaminhamentos possíveis é o professor, ao invés de chamar a atenção de 

alguma criança, elogiar aquelas que apresentam o comportamento desejado. 

Como elas adoram receber elogios e imitar as demais, há mais chance desse 

recurso ter um bom resultado. 

 

As crianças tendem a estabelecer uma relação de confiança com o 

professor. Trata-se de uma relação central sobre a qual estabelecerão as 

relações com os colegas. Desse modo, o olhar e a escuta desse adulto deve 

considerar as singularidades dos pequenos, levando em conta aquilo em que 

ainda necessita de ajuda e no que já tem condições de ajudar os colegas, 

assim como suas necessidades, gostos, desgostos e desejos. 

 

No que se refere aos limites e às situações em que as crianças mostrem 

dificuldade em resolver conflitos, cabe ao professor auxiliá-las demonstrando 

que é através da linguagem oral que podemos expressar nossos afetos, sejam 

eles quais forem. Vale ressaltar que, quando as crianças se apropriam do uso 

da linguagem, elas também podem ajudar na resolução dos conflitos e 

problemas do grupo. Isto torna as relações mais democráticas e 

comprometidas.  
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Quando os pequenos não conseguem se controlar, agredindo um colega 

ou destruindo um trabalho, é importante que se converse com a criança e 

problematize o que ocorreu e que o colega afetado possa expressar os seus 

sentimentos. Se o que queremos é que a criança possa reparar o efeito de sua 

ação, não cabe o castigo, mas a sanção por reciprocidade2. Desse modo, ela 

pode reparar a ação praticada e o adulto pode ajudá-la a dar esse passo. 

 

Encontramos nessa idade, assim como aos 5 anos, o recurso à 

“mentira” em função do predomínio de um desejo ou do susto, em função do 

resultado de alguma ação. De acordo com  Brazelton & Sparrow  

 

quando elas desejam alguma coisa, quando anseiam por 
alguma coisa que não podem ter, não podem aguentar a 
ansiedade, que se torna quase insuportável. Uma mentira pode 
criar a ponte. Elas mentem, quando há um desejo apaixonado 
em jogo ou uma realidade que elas não sabem como encarar 
sem a ajuda (...) (BRAZELTON; SPARROW, 2003, p. 106). 
 
 

A criança de 5 anos 

 

1. Algumas conquistas 

 

Nessa idade, a criança conquistou uma maior independência. Por 

exemplo, ela já come sozinha, não precisa de ajuda para ir ao banheiro, 

apresenta um vocabulário ampliado que lhe permite comunicar seus desejos, 

questões e necessidades ao adulto. Porém, nesse processo de crescimento, 

passa algumas vezes por regressões em que se comporta como se fosse mais 

nova. Ainda necessita de alguém que a ajude a organizar seus sentimentos, 

seja para lidar com os momentos de frustração, seja para usufruir de um 

grande prazer.  

 

                                                           

2
  Na sanção por reciprocidade a reação está diretamente relacionada à ação. Não cabe ao adulto  uma 

ação arbitrária. Por exemplo, se uma criança não está conseguindo controlar-se na rodinha de história  
cabe ao adulto avisar-lhe que se continuar precisará sair da rodinha e ir para o canto dos livros ler uma 
história sozinha. E só voltará quando perceber que tem condições de participar sem atrapalhar os 
amigos. Para maiores informações ler: “A autonomia como finalidade da educação: Implicações da 
teoria de Piaget”. In: Kamii, Constance. A criança e o número. Campinas, SP: Papirus 2007.  
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Nessa faixa etária, ela está aprendendo a brincar em grupo, mas 

ainda precisa sentir-se segura para compreender as necessidades do outro. As 

brincadeiras compartilhadas com um par ainda são um desafio e precisam de 

orientação do adulto. 

 

A criança de cinco anos tem condições de elaborar as regras da 

escola e da turma, embora necessitem de alguém que a lembre das mesmas. 

Apresenta interesse pelas regras de jogos e já aceita melhor quando perde. O 

oferecimento de uma diversidade de jogos lhe possibilita vivenciar o sentimento 

de equipe. E as regras ajudam-na a lidar com as situações novas.  

Aos poucos, o pensamento mágico vai cedendo lugar a um senso 

de responsabilidade. Ela começa a descobrir como os seus poderes são 

limitados, pois as coisas acontecem à revelia de seus desejos e sentimentos.  

 

Nessa faixa etária, descobrir diferenças, “formar categorias e pensar 

sobre que características são necessárias para ser o mesmo ou diferente estão 

presentes” (BRAZELTON; SPARROW, 2003,p. 149), Chamam-lhe a atenção, por 

exemplo, as diferenças sexuais. Nesse sentido, a exploração de suas partes 

íntimas é resultante dessa investigação e precisa ser explicado que este 

exercício de autoconhecimento pode ser feito desde que em um lugar privado. 

 

A criança de 5 anos tem consciência do efeito de suas ações em 

relação aos sentimentos dos outros. Esse é o caminho para o amadurecimento 

da responsabilidade e da consciência. Ela sabe quando deve parar. E a sua 

visão de certo e errado torna-se inflexível. Mas, como observam Berry 

Brazelton e Joshua Sparrow (2003, p. 153), a “sua capacidade de controlar 

seus próprios impulsos ainda é tênue.” Elas também se preocupam uma com 

as outras. O sentimento de pertencimento a um grupo e o senso de 

responsabilidade em relação aos colegas também se faz presente, 

dependendo do modo como a professora trabalha a constituição de um 

coletivo. 
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1.2 Prováveis desafios 

 

Os pequenos ainda não conseguem lidar com a negociação e a 

renúncia entre os colegas, É comum “ficarem de mal”, o que também dura 

pouco tempo. Os meninos, às vezes, recorrem à agressão física ou vão 

procurar outro colega.   

 

De acordo com Holditch, “o desenvolvimento intelectual e emocional 

seguem lado a lado durante a infância, o que fica totalmente claro quando 

falamos de pensamento abstrato” (1992, p.51). Nesse sentido, é importante 

que o adulto converse com a criança sobre algum projeto a ser desenvolvido, 

como por exemplo, um passeio ou o seu aniversário. Ou seja, antecipe o 

percurso e os momentos e detalhes que acontecerão, de modo a facilitar a 

construção de uma imagem mental. 

 

Os momentos de conversa, planejamento, realização e avaliação 

são essenciais para que as crianças desenvolvam a oralidade, o pensamento 

abstrato e a reflexão. A roda de conversas é um momento rico em trocas de 

experiências entre a criança, o professor e os seus pares, além de ampliar o 

conhecimento do professor em relação às crianças. 

 

A auto-avaliação é um modo de a criança refletir sobre a sua 

participação. É importante que a criança vivencie situações de sucesso, mas a 

frustração fatalmente ocorre e, nesse momento, a figura do adulto é 

fundamental, propondo experiências de aprendizagem adequadas e revendo o 

percurso com a criança de algo em que não foi bem sucedida. Desse modo, ela 

pode aprender com seus erros. 

 



 14 

2.  UMA LINGUAGEM SUBLIME 

 

A necessidade de criar algo a mais que a 

simples busca pela sobrevivência, de satisfazer os seus 

prazeres estéticos, de se encantar e se emocionar é o 

que diferencia o ser humano dos demais animais. 

Essas necessidades já seriam o suficiente para 

justificar a presença do ensino de Artes como um 

elemento para favorecer o pleno desenvolvimento do 

ser humano. As Orientações Curriculares para a Educação Infantil/SME/EI 

(OCEI/SME/EI/2010) vêm ratificar o que já está contemplado pela Lei 9.394/96 

e apresenta as Artes Plásticas como um componente curricular relevante. 

O desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética da 

criança favorece-lhe o contato com sua própria cultura e com outras culturas. 

Numa dimensão corporal, a arte, através dos sentidos, possibilita uma leitura 

de mundo, a compreensão crítica do meio em que ela vive e a integração entre 

as diversas culturas. Na dimensão do sensível, ela permite a expressão 

individual carregada de emoções, sentimentos e escolhas, alçando a dimensão 

poética.  

Para entendermos uma linguagem, é preciso que nos apropriemos de 

seus códigos. Espera-se que a passagem pelo universo escolar potencialize a 

aprendizagem da língua escrita, por exemplo. Mas em relação ao aprendizado 

da arte, qual seria o horizonte de expectativa? A arte é uma forma de 

comunicação, é uma linguagem veiculada pelo canal do “sublime”, que atinge o 

indivíduo pela fruição e a experimentação no momento de contato com o objeto 

artístico. Nesse sentido, iniciar a educação do olhar da criança, na Educação 

Infantil, se faz necessário, lembrando que é nesta fase (da criança de 4 e 5 

anos) o período das descobertas, dos encantamentos, das aventuras e magias. 

O professor é a pessoa responsável por oferecer condições para 

experimentação, por meio do estímulo à pesquisa, o contato com diversos 

materiais e diferentes possibilidades, o exercício da criação e da imaginação e 

a valorização das diferenças culturais. 
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O processo de construção de conhecimento acontece sempre de forma 

integrada. Porém, na Educação Infantil, ele se apresenta mais marcante, pois a 

criança é espontânea, múltipla no seu fazer cotidiano. Pular, dançar, cantar, 

pintar, questionar, aprender, tudo isso faz parte da sua rotina. Nessa 

perspectiva, o ensino da arte com suas diferentes expressões e formas de 

representação, deve estar inserido no universo infantil de maneira agradável e 

natural, assim como o brincar. 

 

O brincar é o principal modo de expressão da infância. É uma 
linguagem, por excelência, para a criança aprender, se 
desenvolver, organizar seu pensamento, trabalhar suas 
emoções, sua capacidade de iniciativa e de criar e se apropriar 
da cultura. (OCEI, 2010, p. 17) 

 

A linguagem das artes tem uma peculiaridade. Além de ser mais uma 

forma de comunicação do ser humano, configura-se como um canal de 

exercício do ser poético, seja na perspectiva individual, seja na coletividade. A 

proposta do trabalho das artes na Educação Infantil não é formar artistas e sim 

ampliar o conhecimento estético e contribuir para a constituição da 

subjetividade do sujeito.  
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3.  AS ARTES PLÁSTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cada criança desenvolve sua expressão artística de acordo 
com o interlocutor que a acompanha nesse processo. É isso 
que proporciona grandes e fantásticas diferenças nas 
produções artísticas E elas serão ainda maiores se o adulto 
possibilitar que a criança desenvolva sua criatividade corporal 
durante a atividade. (HOLM, 2007, p. 13).  
 
 

    O objetivo é ampliar as possibilidades do fazer 

artístico com as crianças de 4 a 5 anos, contribuindo para 

a expansão do seu vocabulário visual, de sua percepção 

de mundo, da valorização das suas experiências anteriores, do 

desenvolvimento da cognição e, principalmente, da sensibilidade. Um grande 

desafio é o que e como propor a estas crianças, levando em consideração o 

contexto em que estão inseridas: o mundo e as diversas culturas que a cercam 

e as questões relativas à sua faixa etária tais como suas condições motoras e o 

ritmo de desenvolvimento.  

Nesta fase, a criança deve ser incentivada a perceber e assimilar a sua 

capacidade de criação com o próprio corpo. Ao desenvolver atividades com os 

sentidos, além da visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar, surgem novas 

possibilidades de experiências sensoriais que dialogam diretamente com as 

artes plásticas. É necessário que o percurso da experimentação estética seja 

enriquecido com a disponibilidade de diversos materiais. Procedimentos bem 

elaborados, a partir da intencionalidade do professor, para subsidiar a criança 

em seus experimentos, também são fundamentais para que ela atinja o caráter 

conceitual. 

A metodologia sugerida para pensar o trabalho de artes plásticas na 

educação infantil, é a Proposta Triangular3 organizada pela professora Ana 

Mae Barbosa, que apresenta três eixos principais que dialogam entre si, 

buscando uma proposta de ensino integrada. São eles: a leitura de imagem, o 

fazer artístico e a contextualização. Esta proposta está referendada nas 

                                                           

3  Vale ressaltar que a abordagem em questão foi elaborada  para qualquer período de ensino formal da 

arte. 
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Orientações Curriculares de Artes Plásticas da Rede Municipal de Educação do 

Rio de Janeiro/ 2010, destinada ao Ensino Fundamental. Este documento 

sugere uma adaptação da mesma para esta faixa etária, visto que o cerne da 

Proposta Triangular vai ao encontro da concepção contemporânea do ensino 

de arte na Educação Infantil. 

Experimentar diferentes materiais e suportes4, nesta fase, é mais 

importante do que a produção final. É preciso ter cuidado com a expectativa 

sobre o resultado do processo artístico/experimental da criança, respeitando o 

seu ritmo de aprendizagem, o seu tempo de desenvolvimento e a sua 

expressão, compreendendo que não buscamos ali um produto final equilibrado 

e coerente que corresponda à nossa expectativa.  

O senso comum impõe uma busca pelo belo e o “bem acabado” no 

trabalho das crianças. Observando as produções dos alunos, o adulto cria um 

juízo de valor de acordo com as convenções pré-estabelecidas que vão de 

encontro ao que a criança está expressando em seu trabalho. Isto remete a 

busca por uma estereotipia que não é benéfica para as crianças. Vale ressaltar 

que esta estereotipia causa uma falta de correspondência entre a real 

produção da criança e a expectativa do adulto. Esse descompasso leva, muitas 

vezes, a criança a produzir aquilo que o adulto vai “achar bonito” e deixando de 

lado o que ela realmente deseja fazer. Um dos exemplos mais gritantes são as 

imagens fotocopiadas e a busca incessante da representação. 

Demonstrar interesse tanto pela criação da criança quanto pelo seu 

processo de trabalho, é valorizar o seu potencial artístico. A grande questão 

não é formar artistas nem julgar suas produções a partir de juízos de valor ou 

gosto, mas permitir à criança descobrir nas experiências sensoriais as 

possibilidades dos materiais oferecidos e do seu corpo, possibilitando o 

desenvolvimento integral da criança.  

Empilhar caixas e objetos, depois pintá-las e compará-las com obras de 

artistas conhecidos pode fazer com que a criança desenvolva o gosto pela 

                                                           

4
  Lista de materiais e suportes disponível no final do texto. 
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escultura, em seu campo ampliado.5 Proporcionar diferentes texturas dá a 

criança não só uma sensação tátil, mas também de ampliação no seu 

repertório de sentidos Utilizar a argila como matriz de impressão dos seus 

desenhos liga a produção da criança às riquíssimas tradições artísticas como, 

por exemplo: a xilogravura, litogravura, monotipia e “frottage”6. A criança, ao 

experimentar o fazer em arte, tem a possibilidade de se perceber como agente 

de transformação dos elementos que manipula descobrindo diferentes meios 

de comunicar suas ideias.  

Respeitar o espaço destinado, dentro da sala de atividades7 às 

produções das crianças é outro item de grande importância quando falamos de 

um ambiente propício ao ensino de artes, pois é nele que o grupo construirá 

uma identidade e sentirá confiança em sua capacidade de produção. O 

ambiente desse “fazer” requer uma harmonia entre os profissionais e as suas 

relações com este espaço físico. O educador que se perceba favorável à 

exploração das artes plásticas, oportuniza o fácil acesso aos materiais, a fim de 

garantir a autonomia8 da criança em relação aos mesmos, levando sempre em 

consideração os cuidados com a segurança.  

Outro aspecto de relevância é a qualidade dos materiais oferecidos. 

Observar as datas de validade, a aparência, o odor de tintas e massas de 

modelar, é imprescindível para garantir cuidados com a saúde dos pequenos, 

em sua pesquisa e a valorização do seu produto final. A seleção criteriosa do 

material a ser utilizado pela criança prima pela aquisição de materiais de boa 

qualidade. Caso contrário, pode vir a interferir no processo e na produção final.   

Para o professor de Artes Plásticas, os materiais a serem utilizados são 

importantes nesse processo e na produção final. Podemos comparar essa 

questão com a aquisição de um livro de literatura infantil para as crianças, que 

leva em consideração a sua pertinência à faixa etária, a linguagem adequada, 

                                                           

5
 Não necessariamente sendo uma representação do campo natural. 

6
 No frottage o artista utiliza um lápis ou outra ferramenta  e faz uma fricção sobre uma superfície 

texturizada imprimindo – a no suporte desejado. 
7
 O ideal seria uma sala ambiente para Artes. 

8
 A autonomia como finalidade da educação: Implicações da teoria de Piaget. In: Kamii, Constance. A 

criança e o número. Campinas, SP: Papirus 2007.  
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a resistência da capa e das folhas, o tamanho e tipo de letras usadas, a 

originalidade das ilustrações e a qualidade literária. 

Ao apresentar imagens de diversos tipos, artísticas ou não, é possível 

analisar e discutir com as crianças os elementos formais da arte, como cores, 

tintas, suportes, formas e linhas. Há uma grande variedade de reproduções 

artísticas, nacionais e internacionais, que podem ser trabalhadas com as 

crianças, assim como outras imagens presentes em seu cotidiano.  

No caso de obras artísticas figurativas, podemos realizar discussões e 

hipóteses acerca das personagens e suas histórias. Tais experimentações, 

realizadas individualmente ou em grupos, levam ao despertar da imaginação 

da criança e ao expressar de suas opiniões e ideias, demonstrando 

percepções, pensamentos e interesses. Um dos objetivos sociais da arte no 

ensino é incentivar o senso crítico e a troca de opiniões entre as crianças, 

fazendo-as perceber que a sua individualidade não deve ser oprimida pela do 

outro, mas sim compartilhada.  

Reconhecer valores de convivência, respeitando a vez do outro é uma 

das metas do desenvolvimento infantil que as crianças também aprendem no 

trabalho com Artes Plásticas. O contato com outras crianças, suas opiniões, 

suas experiências e suas produções denota o compromisso da disciplina com a 

questão social e ética do ensino. Outras linguagens artísticas como a música, a 

dança e o teatro aparecerão durante o processo de aprendizagem de artes 

plásticas e as mesmas não devem ser ignoradas, mas sim aproveitadas por 

conta da natureza da criança nesta faixa etária. A criança em sua 

expressividade acessa várias áreas de conhecimento ao mesmo tempo, 

ignorando os limites que demarcam cada linguagem, visto que a criança é um 

ser integral.  

É muito interessante quando as ações podem ser feitas de forma 

integrada, não compartimentando o conhecimento, e, principalmente, dentro da 

brincadeira da criança. Na maior parte das vezes, a criança vai comunicar as 

suas ideias, sensações e impressões através da expressão corporal, na maior 

parte das vezes, mais significativa para as crianças do que a expressão oral, o 
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que não deixa de ser uma forma de comunicação de suas ideias, sensações e 

impressões sobre o conceito trabalhado. 

 

A arte na Educação Infantil traz uma proposta lúdica. É no brincar, no faz 

de conta, na imaginação, na criação de hipóteses, na inventividade, que a 

criança assume a sua máxima expressão criadora.  A linguagem corporal se 

mostra muito mais potente nessa fase de 4 e 5 anos do que a linguagem 

verbal, fazendo-nos perceber que a corporeidade está além do mundo das 

palavras. 
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4  O QUE CONTA O TEMPO... 

          Partindo da história do ensino das Artes 

Plásticas no Brasil, elencamos uma rápida 

retrospectiva para compreendermos os caminhos 

que esse ensino vem percorrendo em nossa 

sociedade. O que se sabe sobre esta trajetória nos 

auxilia a identificar os primórdios de nossas práticas 

e a reorganizar fazeres adequados ao contexto em 

que estamos inseridos. 

     Entendemos que, por trás de cada atividade proposta em sala, existe, 

paralelamente, uma concepção de ensino de arte que a sustenta.  Em 

determinadas práticas, podemos perceber a cristalização de dogmas 

ultrapassados em relação a uma visão contemporânea sobre o assunto. 

          Segundo Silva e Araújo (2010), a história do ensino da arte pode ser 

divida em três grandes fases. São elas: Pré-modernista, Modernista e Pós-

Modernista. De acordo com os autores, com a Proclamação da República e a 

abolição dos escravos (1888), houve grandes reformas nas diferentes esferas 

da sociedade. As questões da educação estão sempre atreladas ao 

encaminhamento político da nação. Nesse contexto, a educação brasileira, 

mais especificamente o ensino da Arte, volta-se para o desenho como a 

linguagem da técnica e da ciência. A tendência Pré-Modernista baseia-se nesta 

concepção de arte como técnica. O ensino da arte parte da premissa da 

preparação para a vida no trabalho, pela via do ensino de técnicas artísticas, e 

como ferramenta didático-pedagógica para o ensino de disciplinas “mais 

importantes” no currículo, como a Matemática. Notamos que esta concepção 

não ficou isolada em sua época, mas ainda é possível encontrá-la nos dias de 

hoje.  

        O ensino da arte na fase Modernista, embora em curta trajetória, tem o 

maior foco voltado para o desenho, pensado como um  espaço de livre 

expressão, com a valorização da espontaneidade da criança e seus elementos 

internos expressivos. Vale ressaltar que o Movimento Escola Nova (1927-1935) 
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e a Semana de Arte Moderna, inauguram um cenário que altera os modos de 

ver as criações infantis.  

         É nesse ambiente propício para novas ideias que Augusto Rodrigues, 

Margaret Spencer e Lucia Valentim, artistas plásticos, fundam em 1948, no Rio 

de Janeiro, a Escolinha de Arte do Brasil. Nessa perspectiva, o importante é a 

catarse, a proposta de arte como lazer, auto expressão, descaracterizando o 

conhecimento da arte como aprendizado.  O que importa nessa concepção é o 

processo, as ações mentais, e não o produto. Alguns fazeres na atualidade 

ainda partem desta concepção, onde o aprendizado do conhecimento artístico 

ocorre apenas de forma espontânea.  

 Com respaldo na LDB 5.692/71, que tornou o ensino da arte obrigatório 

no 1º e 2º graus, diferentemente das disciplinas que carregavam em seu bojo 

itens como, objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, o ensino da arte 

caracterizou-se como uma atividade sem planejamento com o intuito apenas de 

cumprir formalidades, sendo ministrada por professores de outras áreas, 

demonstrando o descaso com o percurso da Arte na Educação. As práticas 

que refletem essa concepção ainda encontram-se nas escolas, nos dias atuais 

nas seguintes versões: decorar a escola para as festas cívicas e religiosas; 

preparar apresentações artísticas, murais e objetos para eventos em datas 

comemorativas e, ainda, cantar e ensinar músicas para o encaminhamento das 

rotinas. 

A concepção pós-moderna está comprometida com a cultura e a história, 

e ensinar arte pressupõe que esse conhecimento ocorra na interseção da 

experimentação, decodificação e informação. Um dos principais objetivos do 

ensino de arte na contemporaneidade é levar as crianças a entender 

criticamente a sociedade e a cultura ao seu redor. Os arte/educadores 

contemporâneos defendem também o pensamento de que o ensino da arte é 

um dos caminhos para fortalecer a própria identidade e suas subjetividades, ao 

mesmo tempo em que pode contribuir e propiciar a inclusão social, a educação 

para a cidadania e a democracia. Para uma transformação do ensino e da 

aprendizagem da arte, hoje, é preciso dominar os conhecimentos históricos 
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que se relacionam com a arte e a educação para escolha de práticas 

educativas que componham o cenário contemporâneo. 
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5  PARCEIROS: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PROFESSOR 
DE ARTES PLÁSTICAS 
 
 

Como vimos ao longo deste texto, a criança da 

Educação Infantil apreende o mundo de forma integral, 

tanto através do seu corpo, percepções e pensamentos, 

como pela não hierarquização dos assuntos e 

conhecimentos que a interessam e que a levam a se 

desenvolver. Para a criança, são mais importantes as 

inúmeras descobertas do que a preocupação em 

conceituá-las como conhecimentos ligados à arte, à 

natureza, às brincadeiras ou às palavras. Ela se coloca inteira nas situações, 

de forma a se concentrar no que se propõe. 

 

Da mesma forma, a divisão de seu tempo de aprendizagem na escola 

não deve ser vista de forma fracionada, mesmo quando há dois ou mais 

professores a orientarem esses momentos. Não há dúvidas de que o trabalho 

integrado entre os professores de um mesmo grupo de crianças gera 

resultados muito mais interessantes do que atividades isoladas que não levam 

em conta os processos vividos por elas naquele mesmo espaço, ao longo dos 

dias. 

 É importante que o professor diário e o professor de Artes Plásticas 

planejem juntos experiências de aprendizagem, incorporando-as aos projetos 

elaborados na escola, e que, assim, o professor acompanhe o desenvolvimento 

de seus alunos nas produções de artes plásticas. As atividades de artes não 

são um mero complemento ou uma distração em relação às atividades 

cotidianas, mas estão integradas à aprendizagem da criança. Isso possibilita ao 

professor da turma um olhar diferenciado para cada criança, proporcionado 

pela experiência privilegiada de observá-las na exploração pessoal das Artes 

Plásticas. Além disso, a parceria entre professores de áreas diversas, do 

planejamento até a atuação conjunta, gera trocas e aprendizagens pertinentes; 

as trocas, então, possibilitarão o enriquecimento desses momentos diários. 

Para o professor de Artes Plásticas, o contato com as observações do 

professor diário sobre as crianças, seus hábitos, relações, interesses, formas 
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de aprender, são inestimáveis, principalmente, levando-se em conta o pouco 

tempo que este dispõe com a turma a cada semana e o número de alunos que 

ele atende. Outras observações importantes que podem ocorrer nessa parceria 

dizem respeito à percepção de diferentes habilidades e comportamentos das 

crianças em momentos, atividades e com professores diversos, ampliando e 

aprofundando o conhecimento das mesmas. A esse respeito, Mônica Sica 

relata uma experiência bem sucedida 

 

A professora acompanha sempre os seus alunos às aulas de 
arte, participando, dando sua contribuição, sendo parceira e 
cúmplice no trabalho desenvolvido. Quando volta para a sua 
sala, procura dar ao assunto vivenciado em apenas 45 ou 50 
minutos uma nova abordagem, percebendo por outros ângulos, 
explorando outras linguagens, ampliando o conhecimento dos 
alunos. (SICA, 2002, p.42).   

  

Nas escolas onde não há uma sala específica para as aulas de artes 

plásticas, os materiais poderão ser guardados em cada sala de aula e ser 

compartilhados com o professor diário. Devemos lembrar que os materiais que 

serão usados com os alunos são destinados a eles, e não para uso dos 

professores. Democratizar espaços e materiais também é um aprendizado 

necessário, tanto para as crianças, quanto para os professores. Quanto ao uso 

do espaço da sala de aula, novamente é fundamental a parceria entre os 

professores, pois a arrumação de mesas e cadeiras poderá ser diferente, de 

acordo com a atividade proposta, e a cooperação poupará o tempo já curto das 

aulas de artes.  

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil enfatiza  que 

os espaços para as Artes Plásticas 

  

Devem, também, ser concebidos e equipados de tal forma que 
sejam interessantes para as crianças, ativando o desejo de 
produzir e o prazer de estar ali. Precisam, igualmente, permitir 
o rearranjo do mobiliário de acordo com as propostas. Faz 
parte do processo criativo uma certa desordem no local de 
trabalho causada, por exemplo, pela variedade de materiais 
utilizados. A arrumação do espaço ao término das atividades 
deve envolver a participação das crianças. 
O espaço deve possibilitar também a exposição dos trabalhos 
e sua permanência nesse local pelo tempo que for desejável. 
(RCNEI, 1998, p. 110). 
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Acreditamos que, mais do que por textos ou  palavras, o professor de 

Artes Plásticas poderá apresentar ações criativas que mostrem à equipe 

escolar o quanto o trabalho com artes ligado ao cotidiano das crianças e da 

própria escola é importante e gratificante do ponto de vista da percepção 

integral do educando e do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, Para 

isso, é importante assegurar momentos de encontro entre o professor de artes 

e a equipe escolar. 
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6 SUGESTÕES: CORES DO MUNDO 

 

Ao conversar sobre o tema/imagem que será trabalhado, 
antes de propor uma atividade expressiva, amplia-se o modo 
de ver, registrar e imaginar o mundo por parte da criança. 
Após ela se familiarizar com o tema/imagem, através de 
perguntas e construção de relações, seus registros 
expressam visões particulares e imaginativas em relação aos 
objetos de conhecimento. (OCEI, 2010, p. 28). 
 

 

O projeto As “Cores do Mundo” é uma sugestão de 

temática que as Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil (SME/GEI-2010) oferecem. Esta sugestão pode ser 

encontrada também no caderno de planejamento, onde é possível visualizar 

mais claramente suas relações com outras áreas de conhecimento e as 

diferentes linguagens.  

Em relação à integração da arte no planejamento, de acordo com os 

Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (1998, vol. 1, pp. 

55-58) existem três possibilidades de organizar o planejamento de aula: por 

projeto de trabalho, sequência de atividades ou atividades permanentes. Na 

sugestão a seguir, utilizamos o planejamento por sequência de atividades, 

tendo como eixo norteador o conto de fadas “A Bela e a Fera”.  

 

A sugestão a seguir foi inspirada em uma experiência de aprendizagem 

desenvolvida na Escola Municipal Campos Salles e apropriada para 

exemplificar o trabalho de Artes Plásticas em Educação Infantil, abarcando as 

diversas possibilidades de uso das linguagens artísticas. 

 

Sabemos que os contos de fadas são importantes para o 

desenvolvimento infantil, estabelecendo laços relevantes com o bem-estar 

emocional da criança. E contribuem decididamente com a estruturação das 

linguagens escrita e oral. E também contribuem com o bem-estar emocional. A 

história escolhida para trabalhar as expressões artísticas durante as aulas de 

artes plásticas de 50 minutos semanais foi “A Bela e a Fera”, pois traz questões 



 28 

para a discussão de tempo, espaço, cor, e especificamente o processo de 

transformação do ciclo da vida.  

 

A experiência a seguir iniciou-se com a contação da história acima 

citada no jardim da escola, criando uma atmosfera de envolvimento.  O espaço 

verde do entorno, repleto de plantas, flores e pequenos animais, a vivacidade 

das crianças e a dinâmica do professor oferecem um clima de encantamento 

que favorece uma experimentação estética.  

 

A história contada traz uma flor como um “elemento de tempo”, que 

também caracteriza o processo de transformação. A parte destacada se 

desdobrou em várias propostas de trabalho. São elas: 

 

1. Fotografia:  

 

O professor chamou atenção das crianças para a natureza que as 

rodeava e sugeriu que observassem com atenção os aspectos formais daquela 

paisagem. Os alunos apontaram as formas das flores e folhas, suas cores, a 

posição que estavam, os diferentes estágios de transformação das mesmas, 

percebendo as que estavam mais novas e exuberantes e as que estavam mais 

velhas e mesmo mortas. O passo seguinte foi oferecer a máquina fotográfica 

às crianças, possibilitando o registro individual do que mais marcou cada um. 

As fotografias foram reveladas e expostas no pátio da escola, mostrando uma 

diversidade de olhares perante a natureza do local. 

 

2.  Desenho de observação: 

 

Durante o processo de fotografar a paisagem, os alunos também foram 

instigados a desenhar por observação as flores e/ou folhas que quisessem. No 

caso das crianças de 5 anos, poderia ser proposto a escolha de um espaço 

determinado por elas para este desenho. 

 

3. Colagem: 
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Num outro momento, foi proposto às crianças observarem 

novamente o espaço da natureza, suas modificações, contrastes, detalhes e 

diferenças, e colherem somente as flores que estavam no chão.  Elas 

recolheram-nas e as transportaram na própria blusa. Tendo o contato das 

flores nas barrigas, as meninas logo fizeram uma referência à gravidez, vindo 

ao encontro da temática sobre o ciclo da vida. Na sala, as crianças foram 

organizadas em dois grupos e colocaram as flores colhidas em cima de um 

suporte de papel preto brilhoso. Os grupos colaram aleatoriamente as flores 

nesta superfície, e foram assessoradas para utilizarem as duas mãos jogando 

a cola por cima das flores já coladas. Tal movimento expressivo, de 

gestualidade ampla e libertadora, lembrou a “Action Painting” do pintor Jackson 

Pollock. Depois dessa movimentação, houve uma conversa sobre a 

organização da natureza observada anteriormente e a colagem produzida, 

fazendo-os perceber esteticamente outras possibilidades de uso de um mesmo 

material. 

 

4. Leitura de imagem/documentário  

 

 O professor conversa com as crianças sobre a obra, a vida e as 

experiências artísticas do pintor Jackson Pollock. “O diálogo frente à obra é o 

melhor antídoto contra a ‘cultura do convencimento’ das escolas nas quais 

vicejam a prepotência, o autoritarismo e a hipocrisia.” (Barbosa, 2010, p. 

XXXIII). 

         As crianças puderam conhecer o processo artístico pelo qual o pintor se 

utiliza para criação, estabelecendo relações de semelhanças e diferenças entre 

o processo de criação de Pollock e o que as crianças experimentaram.   

 

5. Retomando a colagem 

 

Ao retomar o trabalho de colagem na conversa na roda, o professor em 

conjunto com as crianças, observou a transformação das cores. O efeito 

produzido pelo material utilizado foi destacado pelos comentários das crianças. 

O tempo como elemento de transformação apontou para a mudança de 

tonalidade nas flores. Enfim, essa conversa possibilitou outros 
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encaminhamentos para a próxima etapa. Esse encaminhamento possibilitou a 

quebra de paradigmas da representação do real, valorizando o processo da 

reconstrução, pois a flor havia entrado em processo de decomposição natural 

demonstrando um esmaecimento tonal característico da transmutação. Agora a 

flor não é mais planta; ela é um elemento artístico. 

Foram oferecidas tintas de diversas cores, para que as crianças 

pudessem se expressar, a partir das lembranças do processo inicial. Segundo 

a abordagem triangular, a contextualização tem o propósito de dialogar o fazer 

da educação infantil e o trabalho de Jackson Pollock. 

Neste exemplo, a história “A bela e a fera” foi disparada pelo professor 

de Artes Plásticas, mas o desenvolvimento da temática possibilita que a 

mesma seja trabalhada pela professora da Educação Infantil. Não importa 

quem trouxe o projeto, mas sim que o mesmo possa ser explorado pelos dois 

parceiros. A contação da história pode ser compartilhada com as crianças, 

quando o professor começar a contá-la e as crianças derem  continuidade à 

narrativa.. 

 

6. Vídeo art 

 

O professor visualizou no fazer coletivo com o movimento da cola jogada 

em cima das flores, assim como o valor do processo de experimentação, tão 

caro à Educação Infantil e as Artes Plásticas, possibilitando, assim a criança 

ser protagonista dessa experiência. A filmagem dessa dinâmica possibilita a 

retomada da experiência para a discussão e a avaliação do processo criativo 

individual e coletivo. 

O uso de novas tecnologias na educação Infantil possibilita a valorização 

da imagem enquanto processo de pensamento. A ideia de filmar o movimento 

das mãos remete à apropriação e a um novo significado para a ação. 

O fato de a própria filmagem restringir-se ao movimento das mãos, 

transmuta-se em “vídeo art”. Nesse sentido, as mãos passam de coadjuvantes 

a protagonistas de uma ideia. 

Podemos observar, que foram apresentadas manifestações culturais de 

diferentes tempos como por exemplo, os contos de fadas, pinturas, fotografia e 

filmagem as quais possibilitaram a construção da noção de tempo, através de 
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contato com as diferentes linguagens (a passagem do tempo observável pela 

cor das flores, nas sequências de atividades, na história de contos de fadas, no 

processo de colagem e pintura, na dança, nas histórias, nos desenhos 

animados etc. como assinalam as Orientações Curriculares de Educação 

Infantil. 
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ANEXOS: 

1 LISTA DE MATERIAIS 

Retirado das orientações curriculares para a Educação Infantil 

 

Lápis, gizão de cera e quadro, canetas variadas; papéis de tamanhos cores, 

texturas e formatos variados; marcadores, tesouras, réguas, estêncil, colas 

líquidas e em bastão; tintas variadas, pincéis grandes, recipientes com diversos 

recortes de formas geométricas, animais, pessoas, plantas, flores, estrelas, lua, 

sol, nuvens, disponíveis em diversos tipos de papel (do mais flexível ao mais 

rígido, como o papelão), de pano, de plástico e de madeira; cavaletes, livros de 

arte, acessórios para decoração (botões, fios de lã e de algodão, tecidos 

coloridos e com diferentes estampas); revistas para inspirar, recortar, colar e 

fazer montagens; acessórios, tais como: glitter, algodão, canetas de cola 

colorida etc; canetas grandes; papéis de tamanhos, cores, texturas e formatos 

variados, colas líquidas e em bastão; tintas variadas (pintura a dedo), com 

pincéis grandes; recipientes grandes com diversos recortes de formas 

geométricas, animais, pessoas, plantas, flores, estrelas, luas, sol, nuvens, de 

tamanhos grandes, texturas e cores diferentes, com e sem estampas; livros de 

arte para crianças, para apreciação, revistas para rasgar e colar.  
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