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Na contemporaneidade a educação, cada 
vez mais, se apresenta como um fenômeno 
extremamente complexo e em constante 
transformação, envolvendo elaboração, 
implementação de políticas publicas e 
gestão da educação, em níveis federal, 
estadual e municipal, até a gestão de sala 
de aula pelo professor.

No campo da Arte o investimento na 
formação continuada de professores que 
atuam na Educação Infantil é, sem dúvida, 
uma demanda crescente. É preciso dar 
subsídio para que os professores possam 
e devam frequentar cursos de atualização 
no campo da Arte. Nesta direção, a partir 
da parceria do Ministério da Educação 
e Cultura (MEC), do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
e das Faculdade de Educação e Escola de 
Belas Artes, ambas da Universidade Federal 
de Minas Gerais, foi possível a oferta do 
curso de extensão de aperfeiçoamento 
Educação infantil, Infâncias e Arte em 2014 
para professores e gestores de Educação 
Infantil de 11 secretarias municipais de 
Belo Horizonte e Região Metropolitana. 

Nesse sentido é fundamental a existência 
de dispositivos de formação no campo 
da Arte que possibilitem a reflexão sobre 

APRESENTAÇÃO
as concepções cristalizadas acerca do 
processo ensino-aprendizagem que 
tragam modificações efetivas da prática, 
indo além de uma mudança superficial 
do discurso e nada mais. Portanto, é 
preciso ir para além de disciplinas ou 
cursos que passeiam panoramicamente 
por técnicas e atividades  artísticas. 
Sem os conhecimentos instrumentais 
teórico-metodológicos na área de Arte, 
dificilmente um professor fará escolhas 
didático-pedagógicas que promovam 
um ensino de qualidade das linguagens 
artísticas na Educação Infantil.

Sendo assim, o grande desafio é integrar na 
formação docente o sensível e inteligível 
como possibilidade de transformação da 
prática desses professores promovendo o 
conhecimento em e sobre Arte. 

É necessário alimentar/nutrir 
esteticamente os professores com um 
mergulho em experiências que desloquem, 
perturbem, subvertam o modo linear e 
equivocado de compreender o ensino 
de Arte na Educação Infantil. É preciso 
contribuir para a formação estética 
docente pensando a experiência para além 
da prática e sim um lugar de aberturas, 
um espaço de ATRAVESSAMENTO entre 
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ideias, experiências, objetos, lugares, 
tempos. Promover experiências que 
permitam aos professores olharem 
para a Arte a partir de diferentes 
linguagens artísticas, possibilitando ver 
as coisas existentes de modos diferentes, 
possibilitando a construção de diferenças 
interpretativas para dar ao mundo 
significados, encontrando sentidos que 
são na verdade fruto das relações, dos 
ATRAVESSAMENTOS no e com o corpo.

O compromisso do curso foi impactar de 
forma positiva na prática docente desses 
professores no ensino de Arte na Educação 
Infantil, por entender a formação 
continuada em sua dimensão mais ampla 
possibilitando, ao professor, alternativas 
para desenvolver no próprio trabalho 
docente.

Minha experiência como coordenadora e 
também como uma das professoras deste 
curso foi, sem dúvida, uma possibilidade 
de vivenciar toda esta complexidade com 
seus desafios e ao mesmo tempo constatar 
que a proposta de formação estruturada a 
partir da experiência foi transformadora a 
medida que possibilitou aos cursistas um 
ampliar sensível do olhar, da escuta e do 
movimento.          

Ao final do curso de extensão de 
aperfeiçoamento Educação Infantil, 
Infâncias e Arte de 2014, escrever este livro 
traz a possibilidade de criação de espaços 
de narrativas constituídos por falas, gestos, 
imagens, sons e movimentos, fruto desses 
encontros – desses ATRAVESSAMENTOS 
entre as linguagens artísticas, pessoas, 
contextos e principalmente desejos. 

O capítulo que abre o livro “Ensino 
de Arte, Formação de Professores, 
Educação Infantil e seus Desafios: Curso 
de Aperfeiçoamento Educação Infantil, 
Infâncias e Arte 2014”, de Ana Cristina 

Carvalho Pereira e Ricardo Carvalho de 
Figueiredo, relata a trajetória do curso 
que propõe, capacitar os profissionais 
segundo as especificidades das Linguagens 
Artísticas - Dança, Teatro, Plástico Visual 
e Musical, por meio de experiências 
de formação que privilegiem saberes e 
fazeres sensíveis. Apresenta a proposta 
do curso que, a fim de superar as lacunas 
existentes na formação destes professores 
no campo da Arte, estabelece 03 eixos 
norteadores - Fundamentos da Arte-
Educação, Linguagens/Poéticas Artísticas 
e Fruição em Arte, como possibilidade de 
dar maior ênfase na experiência estética, 
deixando claro que o princípio fundante do 
aprender/ensinar Arte passa pelo campo 
da experiência de criação. 

Já o capítulo “Crianças, professores, 
educação infantil, Arte: vida que brota 
do sonho” de Luciana Esmeralda Ostetto 
relata a experiência realizada no encontro 
com os cursistas no seminário Crianças, 
professores, linguagens - diálogos sobre 
arte-educação para infância do Curso 
Educação Infantil, Infâncias e Arte no 
qual, como diz a autora, “a palavra esteve 
presente na justa medida do fazer, do 
experimentar, do dançar na roda, do 
tecer”. A autora descreve como, a partir 
da memória, saberes e fazeres sensíveis, 
é possível provocar tempos e espaços de 
criação através dos quais os professores 
pudessem tecer histórias e aventuras e a 
partir delas ampliar as possibilidades de 
olhares, sensações, leituras, apropriações 
e expressões do mundo: educação estética.

Por sua vez o capítulo “A complexa 
sutileza da ação pedagógica com bebês”, 
de Paulo Sergio Fochi relata a discussão 
desenvolvida no seminário Mas os bebês 
fazem o quê no berçário hein? sobre as 
questões que marcam a atual discussão 
acerca dos bebês no contexto da Educação 
Infantil e da docência. O autor aborda a 
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“complexa sutileza” de como estas crianças 
pequenas vivem a experiência de dar 
conta de um entorno repleto de situações 
a serem compreendidas e tomadas para si 
nos contextos de vida coletiva reforçando 
a dimensão da docência a ser construída 
para a difícil e sutil tarefa de inventar, ou 
reinventar, a docência com bebês. 

No capítulo “Linguagem Corporal na 
educação infantil” as autoras Ana Cristina 
Carvalho Pereira e Gabriela Córdova 
Christófaro apresentam a síntese do 
trabalho desenvolvido na Linguagem 
Corporal: Dança que teve o objetivo de 
desenvolver uma experiência corporal 
e artística com o professor, a fim de 
fundamentá-lo para o trabalho junto 
às crianças  pequenas.  A proposta 
desenvolvida buscou a reflexão sobre 
pontos cruciais do ensino-aprendizagem 
de arte nesse período escolar, como: a 
compreensão da Dança como área de 
conhecimento; a especificidade da área 
de dança numa perspectiva artística; 
a elaboração de metodologias para 
o ensino-aprendizagem de dança e a 
formação do professor. Para tanto, a 
Linguagem Corporal foi abordada na 
perspectiva da Dança, o que envolve uma 
discussão específica sobre arte, corpo e 
movimento a partir dos referenciais: o 
conceito de corporeidade na Educação 
Infantil; a noção de experiência corporal, 
conforme o campo da Educação Somática; 
e, os conceitos de corpo, de movimento e 
prática artística em dança, em Rudolf Von 
Laban. 

Em seguida temos o capítulo “Princípios do 
ensino de teatro para o adulto professor de 
criança” de Ricardo Carvalho de Figueiredo 
destacando alguns princípios teatrais que 
foram desenvolvidos durante a Linguagem 
Corporal: Teatro no curso. Entre eles 
destacam-se: do jogo de faz de conta, 
a ação de fazer e de ver (relação palco e 

plateia) e os recursos teatrais (visualidade, 
corporalidade, temporalidade, 
espacialidade e musicalidade) trazendo 
inspiração para compor gramáticas 
teatrais. O autor reforça em sua proposta a 
importância de que, se queremos inserir o 
teatro na escola da criança pequena, temos 
que pensar em um teatro mais próximo da 
própria criança observando seus modos de 
agir-pensar e criar ambientes estimulantes 
para que ela, junto do adulto, possa 
expressar-se.

No capítulo “Em cada canto, muitas 
histórias. Em cada canto, outros cantos” a 
autora Rosvita Kolb Bernardes estabelece 
a metáfora “cantos” como fio condutor 
para desenvolver a proposta da linguagem 
Plástico Visual durante o curso e também 
para a narrativa dessa experiência. Nesta 
proposta os “cantos” compõem o nosso 
fazer-pensar com a arte na escola. A partir 
daí, a experiência de ser no espaço, na vida, 
com a arte foi sua proposta e intenção como 
professora com este grupo de cursistas, 
que é também a proposta de formação do 
ateliê biográfico, que vai além dos saberes 
formais, reconhecendo como importantes 
os saberes da experiência. A experiência 
do fazer, na construção do processo de 
cada uma das cursistas permitiu que vários 
caminhos se cruzassem entre buscar, olhar, 
silenciar, escolher, organizar, selecionar o 
quê e como fazer para trilhá-los. 

Dando continuidade tem-se o capítulo 
com o tema “Música na Educação Infantil: 
pilares de uma formação" de Aline 
Nunes Carneiro, que tem como objetivo 
descrever os encontros da Linguagem 
Musical. Estes foram compostos de 
vivências musicais infiltradas com 
discussões e reflexões de dimensões 
teórico/prática. Tanto os encontros 
quanto o capítulo estão estruturados em 
04 pilares: a sensibilização do cursista para 
o som e a música - a linguagem musical; 
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a relação desse educador/professor com 
os bebês e crianças pequenas frente 
à prática pedagógica musical; a visão 
holística do processo de aprendizagem 
e desenvolvimento musical dos bebês e 
crianças pequenas e os conhecimentos 
do mundo integrados ao fazer musical 
abordado na aula; e aos fundamentos 
teóricos/metodológicos da educação 
musical para a infância, especificamente, 
no primeiro segmento da educação básica. 
Além disso, a autora enfoca as estratégias 
didáticas e recursos materiais para a aula 
de música.

O capítulo “A experiência da formação 
em arte na educação infantil: um olhar 
sobre/do professor” de Ádma Bernardino 
Magalhães relata o processo de pesquisa 
realizada no contexto do curso com o 
objetivo de diagnosticar o universo e 
repertórios dos cursistas no campo da 
Arte e como eles tem se apropriado desse 
campo no espaço efetivo em que atuam. 
Num segundo momento a autora descreve 
a apresentação de alguns trabalhos finais 
apresentados pelos cursistas e chama 
atenção para que, mesmo num curto 
espaço de tempo de um semestre, foi 
possível observar mudanças de olhar, 

transformação de algumas práticas, 
e principalmente, transformações 
conceituais sobre o que é a Arte e as 
possibilidades da Arte enquanto parte 
da educação de crianças e inclusive deles 
próprios. 

E finalizando as narrativas deste livro, temos 
o capítulo “Entre arte e esquecimento, 
infâncias e outras experiências: a educação 
infantil e as possibilidades da educação 
estética”, a autora Marlaina Roriz buscou 
identificar o quanto a proposta do curso 
se aproximou, ou não, da ideia de que, 
reacender nos cursistas a relevância da 
educação estética, seria a maneira mais 
eficiente de fazê-los ver em cada criança 
pequena a necessidade de também 
desenvolver em sua prática o despertar 
dos sentidos. Relata como durante todo o 
curso, esse grupo de cursistas foi convidado 
a voltar seu olhar para suas próprias 
vivências e experiências em Arte, nas 
diferentes linguagens, para, a partir dessa 
nova roupagem, ver a criança pequena 
sob outra perspectiva, compreendendo e 
dando espaço para suas potencialidades. 

Ana Cristina Carvalho Pereira
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DE PROFESSORES, EDUCAÇÃO 
INFANTIL E SEUS DESAFIOS: 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIAS E 

ARTE 2014
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PRIMEIRAS PALAVRAS: TRAJETÓRIA DO 
CURSO

crescente demanda de formação 
inicial e continuada dos professores 
das redes públicas da educação 

tem como resposta a criação da Política 
Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica instituída 
pelo Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 
2009. Neste contexto a formação dos 
profissionais que atuam na educação de 
crianças na faixa de zero a seis anos se 
apresenta como um grande desafio.

Inserido no âmbito da Política Nacional de 
Formação de Professores para a Educação 
Infantil, sintonizado às necessidades 
formativas da educação básica e aos 
problemas da sala de aula, o Núcleo 
de Estudos e Pesquisa sobre Infância 
e Educação Infantil (NEPEI) FaE/UFMG 
propôs em 2014 a continuidade, dentre 
outros, dos 03 cursos de aperfeiçoamento 
vinculados ao CAEI - Curso de 
Aperfeiçoamento em Educação Infantil - 
NEPEI/FaE/UFMG:

• Educação Infantil, Infâncias e Arte;
• Currículo, planejamento e 
organização do trabalho pedagógico 
na Educação Infantil;
• Campos de Experiências, Saberes 
e Ação Pedagógica da Educação 
Infantil.

ENSINO DE ARTE, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 
EDUCAÇÃO INFANTIL E SEUS DESAFIOS: CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL, INFÂNCIAS 
E ARTE 2014
Ana Cristina Carvalho Pereira
Ricardo Carvalho de Figueiredo

No que diz respeito ao curso Educação 
Infantil, Infâncias e Arte, em 2014, o Nepei/
FaE reafirmou a parceria com a Escola 
de Belas Artes (EBA) com a participação 
dos dois professores que também fazem 
parte do núcleo, Ricardo Carvalho de 
Figueiredo e Ana Cristina Carvalho Pereira, 
para continuarem na coordenação do 
curso em sua segunda edição, devido à 
especificidade da área de Arte.

Sendo assim, a fim de atender as demandas 
das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, instituídas pela 
Resolução CNE/CEB nº 5, de dezembro 
de 2009 que explicita o aspecto estético 
como um dos princípios que devem ser 
respeitados nas propostas pedagógicas 
visando garantir o desenvolvimento 
integral das crianças pequenas o curso 
de aperfeiçoamento Educação Infantil, 
infâncias e Arte, propõe desde a primeira 
versão em 2013, capacitar os profissionais 
segundo as especificidades das Linguagens 
Artísticas - Dança, Teatro, Plástico Visual e 
Musical, numa perspectiva teórico-prática.

Na primeira oferta, a turma de 2013 
foi composta por 40 professoras e 02 
gestoras, todas da Educação Infantil da 
Rede Municipal de Educação da cidade de 
Belo Horizonte/MG, devido a uma parceria 
realizada com a Gerência de Educação 
Infantil - GECEDI. 

A
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Já em 2014, seguindo as orientações do 
Ministério da Educação no que diz respeito 
à descentralização na política de oferta de 
cursos de aperfeiçoamento, o curso foi 
oferecido para 15 cidades que compõem 
a grande Belo Horizonte. Obtivemos o 
retorno de 111  prefeituras que inscreveram 
seus professores e gestores e assumiram 
compromisso de viabilizar a participação 
dos mesmos no curso. As secretarias 
deveriam liberar os 37 profissionais, 
duas vezes por semana (segunda-feira e 
sábado), durante os quatro meses para 
frequentarem o curso, totalizando uma 
carga horária de 180 horas. Além desta 
contrapartida, as prefeituras da grande BH 
deveriam facilitar o deslocamento destes 
profissionais nos dias do curso para a 
Escola de Belas Artes em Belo Horizonte.

Na experiência da oferta de 2013 foi 
possível identificar que os cursos de 
formação inicial dos professores que 
atuam na educação infantil possuem pouca 
ou quase nenhuma discussão acerca dos 
conteúdos específicos de cada linguagem 
artística. A partir desta constatação, 
algumas perguntas eram recorrentes 
em nossas reuniões pedagógicas e nas 
reuniões com as cursistas:

• Qual a formação destes professores 
no que diz respeito à Arte como de 
conhecimento, seja ela na educação 
básica ou profissional?
• Qual o contato destes professores 
com o universo da Arte?
• Qual o hábito destes professores 
no que diz respeito a frequência 
de museus, espetáculos de teatro, 
dança e música? Apenas para levar 
seus alunos em visitas a esses 
espaços? 
• O que eles entendem por processo 
criativo? 

1 São elas: Belo Horizonte, Betim, Confins, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Ribeirão das Neves, Sabará, 
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa e Vespasiano.

• Qual a concepção de trabalho com 
as linguagens artísticas da escola em 
que trabalham?

Estes questionamentos apontavam para 
as lacunas existentes na formação destes 
professores. Lacunas que antecedem 
suas formações nos cursos de Pedagogia, 
Normal Superior ou Magistério, e que 
ocorreram na formação básica e na história 
de vida deles.

É importante destacar que este contexto é 
um momento transitório entre a realidade 
que antecede a Lei Federal nº 9.394/96, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional no qual o ensino de artes não era 
obrigatório na formação no ensino regular 
e, um novo momento, posterior a esta lei 
na qual a partir do artigo 26, no parágrafo 
2º o ensino da Arte passa a constituir-se 
“como componente curricular obrigatório, 
nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos”. Esta mudança da 
Arte para área do conhecimento (LDBEN 
9394/96) é, sem dúvida um avanço e um 
reconhecimento da importância da Arte 
como dimensão formadora do sujeito.

Como desdobramento, na legislação do 
ensino brasileiro, temos a Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009 aprovada em 17 
de dezembro de 2009, que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil (DCNEI) a serem 
observadas na organização das propostas 
pedagógicas das instituições de educação 
Infantis brasileiras e posteriormente nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a Educação Básica (DCNGEB) que 
entraram em vigor em 13 de julho de 2010 
na modalidade educação Infantil. 

Na Resolução CNE/CEB nº 5/2009 em 
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seu artigo Art. 3º temos a concepção de 
currículo

como um conjunto de práticas que buscam 
articular as experiências e os saberes das 
crianças com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 5 anos de 
idade (BRASIL, DCNEI, 2009, art. 3º). (grifo 
nosso)

O mesmo documento, em seu Art. 6º, 
apresenta três princípios que devem ser 
respeitados nas propostas pedagógicas de 
Educação Infantil, dos quais destacamos 
os princípios:

III – Estéticos: da sensibilidade, da 
criatividade, da ludicidade e da liberdade 
de expressão nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais.

Partindo do Art. 9º, o documento ainda 
diz respeito às práticas pedagógicas 
que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil definindo como eixos 
norteadores as interações e a brincadeira, 
destacando-se entre eles: 

I - promovam o conhecimento de si e 
do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, 
corporais que possibilitem movimentação 
ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança;
II - favoreçam a imersão das crianças nas 
diferentes linguagens e o progressivo 
domínio por elas de vários gêneros e 
formas de expressão; gestual, verbal, 
plástica, dramática e musical. 
IX - promovam o relacionamento e a 
interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas e 
gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 
poesia e literatura.

A partir daí, o ensino superior no Brasil 
passa por um momento de intensa 
ampliação e transformação. Mudanças 
estruturais são necessárias para que a 
formação de professores absorva esta 

demanda e seja capaz de formar um 
profissional qualificado garantindo que na 
escola as crianças tenham a Arte como área 
de conhecimento integrando o currículo, 
em sua formação básica.  

Nesse sentido, considerando este 
momento de transição entre um modelo 
anterior de currículo, a nova proposta 
implementada a partir da LDBEN 9394/96, 
passa ser necessário atuarmos em um 
ciclo de formação com duas frentes 
simultaneamente: 1) formação do 
professor na universidade que vai para a 
escola de Educação Básica; 2) formação 
das crianças, desde a Educação infantil, 
no conhecimento básico nas Artes Visuais, 
Dança, Música e Teatro, assim como se 
tem a aprendizagem básica nos campos da 
matemática, da leitura e da escrita.

Portanto, para oferta do curso de 
aperfeiçoamento Educação Infantil, 
Infâncias e Arte em 2014 estas demandas 
se apresentavam como um grande 
desafio - superar as lacunas existentes 
na formação destes professores no diz 
respeito ao campo da Arte. Nossa proposta 
e metodologia deveriam contribuir para 
que estes professores fossem capazes 
de desenvolver práticas pedagógicas no 
contexto da Educação Infantil garantindo 
as crianças experiências estéticas. Para 
tanto, estes professores só seriam capazes 
de desenvolverem práticas pedagógicas 
que compõem a proposta curricular 
da Educação Infantil, se eles próprios 
tivessem a oportunidade de vivenciar estas 
experiências em sua formação.

Considerando o aspecto estético que deve 
ser respeitado nas propostas pedagógicas 
na formação das crianças, a partir de uma 
relação de interdependência, buscamos 
estabelecer eixos norteadores para 
formação dos professores no curso, como 
demonstrado no quadro nº 1, a seguir:
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE COMPÕEM A PROPOSTA CURRICULAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para formação das Crianças
(BRASIL, DCNEI, 2009)

Para formação dos
Professores e Gestores

Curso de aperfeiçoamento
Educação Infantil, Infâncias e

Arte

Currículo

(Art. 3º)

O currículo da Educação
Infantil é concebido como um
conjunto de práticas que
buscam articular as
experiências e os saberes das
crianças com os
conhecimentos que fazem

parte do patrimônio cultural,

artístico, ambiental, científico
e tecnológico, de modo a

promover o desenvolvimento

integral de crianças de 0 a 5

anos de idade.

O currículo na formação do
professor deve ser concebido
como um conjunto de práticas
que buscam articular as
experiências e os saberes do

professor com os
conhecimentos que fazem

parte do patrimônio cultural,

artístico, ambiental, científico
e tecnológico, de modo a

promover o desenvolvimento

integral do docente.

Eixo Fundamentos da

Arte-Educação

Eixos
norteadores
das práticas
pedagógicas

(Art. 9º)

I - promovam o conhecimento

de si e do mundo por meio da

ampliação de experiências

sensoriais, expressivas,

corporais que possibilitem

movimentação ampla,

expressão da individualidade

e respeito pelos ritmos e

desejos da criança;

I - promovam o conhecimento

de si e do mundo por meio da

ampliação de experiências

sensoriais, expressivas,

corporais que possibilitem

movimentação ampla,

expressão da individualidade

e respeito pelos ritmos e

desejos do adulto;

Eixo Linguagens Poéticas

Artísticas

Eixo Fruição em Arte

� Laboratório de apreciação

estética: visita ao Centro

de Arte Contemporânea

Inhotim

II - favoreçam a imersão das

crianças nas diferentes

linguagens e o progressivo

domínio por elas de vários

gêneros e formas de

expressão; gestual, verbal,

plástica, dramática e musical.

(Art. 6º).

II - favoreçam a imersão dos

professores e gestores nas

diferentes linguagens e o

progressivo domínio por elas

de vários gêneros e formas de

expressão; gestual, verbal,

plástica, dramática e musical.

IX - promovam o

relacionamento e a interação

das crianças com diversificadas

manifestações de música, artes

plásticas e gráficas, cinema,

fotografia, dança, teatro,

poesia e literatura.

IX - promovam o

relacionamento e a interação

dos professores e gestores

com diversificadas

manifestações de música, artes

plásticas e gráficas, cinema,

fotografia, dança, teatro,

poesia e literatura.

Princípio
estético
(Art. 6º)

da sensibilidade, da

criatividade, da ludicidade e

da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações

artísticas e culturais.

da sensibilidade, da
criatividade, da ludicidade e
da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações

artísticas e culturais.

Eixos Linguagens Poéticas

� Interfaces Artísticas -

Relato de Experiências

Estéticas

Quadro nº 1 - Relação de interdependência entre os princípios estéticos norteadores para a 
formação docente e formação das crianças no contexto da Educação Infantil
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A partir deste desafio e das reflexões 
apresentadas, a 2ª versão do curso de 
aperfeiçoamento Educação Infantil, 
Infâncias e Arte, ofertado em 2014, 
propôs algumas modificações na proposta 
curricular desenvolvida no ano anterior, 
intensificando no currículo a oportunidade 

MATERIALIZANDO A NOVA PROPOSTA 
DO CURSO

A seguir faremos um breve relato da 
experiência da oferta do Curso Educação 
Infantil, Infâncias e Arte no período de 
maio a dezembro de 2014. 

Mais uma vez fizemos questão de ofertar 

Estrutura Curricular do Curso de Aperfeiçoamento EducaçãoInfantil, Infâncias e Arte 2014

Eixos Temáticos Disciplinas

Eixo I

Fundamentos da

Arte-Educação

30h

Seminário: Interfaces Artísticas - Abordagem teórico-metodológica da arte-educação para a

infância - Todos professores do curso

Seminário: Crianças, professores, linguagens: diálogos sobre arte na Educação Infantil
Profª. convidada Luciana Esmeralda Ostetto (UFF)

Seminário: Mas os bebês fazem o quê no berçário heim?
Profº. convidado Paulo Serigio Fochi (UNISINOS)

Eixo II

Linguagens/Poéticas

Artísticas

135h

Linguagem Corporal: Dança

Profª. Ana Cristina Carvalho Pereira e Profª. Gabriela Córdova Christófaro (UFMG)

Linguagem Corporal: Teatro

Profº. Ricardo Carvalho de Figueiredo (UFMG)

Linguagem Musical

Profª. Aline Nunes Carneiro (UEMG)

Linguagem Plástica Visual

Profª.: Rosvita Kolb Bernardes (UEMG)

Seminário: Interfaces Artísticas - Relato de Experiências Estéticas - Todos professores do curso

Eixo III

Fruição em Arte

15h

Laboratório de apreciação estética - Visita Instituto Inhotim - Todos professores do curso

TOTAL 180h

2 Os professores e gestores participantes do Curso de Aperfeiçoamento Educação Infantil, Infâncias e Arte 
serão chamados neste livro de “cursista”.

Quadro nº 2 - Estrutura curricular do curso Educação Infantil Infâncias e Arte

de experiências estéticas, além das 
discussões epistemológicas no campo da 
Arte e da Infância, com o compromisso 
de impactar de forma positiva a prática 
docente na Educação Infantil conforme 
quadro abaixo:

o curso no prédio do curso de Teatro da 
Escola de Belas Artes da UFMG devido 
à infraestrutura que as salas possuem, 
dando oportunidade para que as cursistas  
vivenciassem o processo de formação em 
salas especializadas para aulas práticas no 
campo das Artes. 

O período de planejamento e implantação 
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17

do curso aconteceu de dezembro de 2013 a abril 
de 2014. Durante todo o mês de maio foram 
feitos os convites às 15 secretarias municipais 
de educação da grande Belo Horizonte e 
simultaneamente aconteceram as inscrições 
dos cursistas. 

Grande parte da equipe dos professores 

Nomes da esquerda para direita:

Ana Cristina Carvalho Pereira: Coordenadora e também professora da disciplina Linguagem 

Corporal: Dança  | Gabriela Córdova Christófaro: Professora da disciplina Linguagem Corporal: 

Dança | Rosvita Kolb Bernardes: Professora da disciplina Linguagem Plástica Visual  |  Aline Nunes 

Carneiro: Professora da disciplina Linguagem Musical  |  Ricardo Carvalho de Figueiredo: Sub-

coordenador e também professor da disciplina Linguagem Corporal: Teatro.

formadores e estagiários se manteve nesta 
segunda oferta do curso, contribuindo 
sobremaneira para o aperfeiçoamento de 
alguns aspectos do curso. Com a experiência 
anterior a equipe tornou-se mais afinada 
e pôde estabelecer novos desafios na 
formação continuada de profissionais da 
educação infantil.
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Nomes da esquerda para direita:
Ádma Bernardino Magalhães: aluna da pós-graduação | Gislaine da Silva Reis: graduanda em Teatro 
| Nathalia de Souza Ridolfi: graduanda em Dança | Larissa Santos Altemar: graduanda em Teatro | 
Rayza Nascimento Luppi Spelta: graduanda em Teatro | Mariana Silva Gomes: graduanda em Dança 
| Jéssica Luíza Rodrigues Borges: graduanda em Dança | Marlaina Fernandes Roriz: professora de 
apoio pedagógico.
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Da esquerda para a direita e de cima para baixo:
Adriana Silva Pires - PBH | Ana Maria Neves dos Santos - Betim | Ana Paula Aparecida Coelho 
Fagundes - Vespaziano | Ângela Cavazza Coelho de Miranda - PBH | Arlete Aparecida de Apolônia 
- Lagoa Santa | Áurea Simone Reis Costa Fiuza - PBH | Cardênia Pereira Sobrinho - Confins | Eliana 
Ferreira Diniz Oliveira - Juatuba | Eliana Rosa Carvalho Andrade - São Joaquim de Bicas | Eliana 
Pereira de Araujo e Silva - Lagoa Santa | Elizane de Souza Marques e Silva - São José da Lapa | 
Giselle Cristina Moura e Moura - PBH | Graciela Fernandes dos Santos da Costa - São Joaquim 
de Bicas | Janaina Miranda de Campos - PBH | Juliano de Brito Pereira - Mário Campos | Júnia 
Guimarães Campel de Carvalho - Sabará | Kelly Aparecida de Souza Queiroz - PBH | Letícia de Faria 
Torres Costa - PBH | Lívia Araújo e Silva - Lagoa Santa | Margarete Pereira Pinto - PBH | Maria das 
Graças Carvalho - São Joaquim de Bicas | Maria do Rosário Evangelista - PBH | Marli Pereira Silva - 
PBH | Michelle Lima Maciel - PBH | Monica Silva de Figueiredo Alves - PBH | Nayara Heindenreich 
Braga - PBH | Noeme Rodrigues Silva - PBH | Patrícia Aparecida Rodrigues - São José da Lapa | 
Rosana Aparecida Ribeiro Simão Nunes - São Joaquim de Bicas | 

3 https://www.facebook.com/infanciasearte2014?fref=ts
4 http://infanciasearte.blogspot.com.br/

Mais uma vez, demos ênfase ao registro 
integral das atividades do curso através 
de fotos e vídeos para além de um caráter 
documental, priorizando o registro do 
processo e das experiências do ato de 
aprender a Arte. O material fotográfico 
foi socializado na integra durante todo o 
curso com os professores formadores e os 

cursistas através da criação do facebook3. 
Também optamos por dar continuidade 
ao Blog4, criado na edição do curso de 
2013, publicando informações e algumas 
imagens das atividades do curso.

É importante registrar que os cursistas 
assinaram um termo autorizando o uso de 

O grupo de cursistas era composto de 37 profissionais de Educação Infantil (36 mulheres e 01 
homem) entre professores e gestores da Rede Municipal.
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imagens, vídeos e depoimentos para fins 
de pesquisa e publicação possibilitando a 
utilização deste acervo neste livro. 

A CHEGADA

Prontos para começar no dia 31 de maio, 
recebemos os cursistas de 2014 pela 
primeira vez na Escola de Belas Artes. Até 
então só tínhamos recebido a ficha de 
inscrição com os dados de identificação 
destes profissionais. Neste dia foram 
realizadas atividades necessárias para dar 
início o curso, tais como:

• apresentação da coordenação, 
proposta pedagógica e calendário 
do curso;
• aplicação de questionário do 
perfil dos cursistas;
• reconhecimento dos espaços 
onde seriam desenvolvidos os 
trabalhos na Escola de Belas Artes;
• avaliação diagnóstica para colher 
das cursistas suas expectativas 
quanto ao curso e seus saberes em 
arte com/para crianças; 
• momento de socialização e 
fechamento do primeiro momento.
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O REENCONTRO

Eixo Fundamentos da Arte-Educação

No dia 01 de agosto de 2014 teve início 
o primeiro eixo do curso intitulado 
"Fundamentos da Arte-Educação" que foi 
organizado com o objetivo de possibilitar 
ao educador compreender as relações 
entre as concepções de infância e ensino 
de arte que perpassam a cultura e as 
metodologias mais apropriadas para o 
trabalho sensível de arte com crianças. 
Este eixo foi realizado em três etapas: 

1º seminário: "Interfaces artísticas - 
Abordagem teórico-metodológica do 
ensino das artes para criança", com a 
participação de toda equipe pedagógica 
do curso.

O seminário foi realizado nos dias 01 
e 02 de agosto. No primeiro dia, pela 
manhã, aconteceu a abertura oficial 
do curso contando com a presença de 
representantes de todas as onze secretarias 
municipais de educação envolvidas e todos 
tiveram seu momento de fala. A maior 

parte das prefeituras citou ser inédito o 
convite e agradeceu a possibilidade de ter 
seus professores em um curso presencial 
na Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Também ficou 
explicito nas colocações dos secretários 
e representantes a grande demanda de 
formação continuada para os professores 
de Educação Infantil – e que esse curso veio 
para como resposta a uma demanda que 
busca a qualidade do ensino de arte para 
as crianças. Como coordenadores do curso, 
frisamos o quanto a parceria entre MEC, 
Universidade e as prefeituras é importante 
e precisa se estreitar para que possamos 
proporcionar uma formação continuada 
diferenciada aos educadores no campo 
das artes para crianças pequenas.

A mesa de Abertura contou com a presença 
de autoridades dos municípios Parceiros, 
representantes dos colegiados dos cursos 
de graduação em Dança e Teatro da Escola 
de Belas Artes/UFMG, Coordenadores 
do Projeto, Representantes da UFMG, 
especificamente da Pro-Reitoria de 
Extensão, do NEPEI/FaE/UFMG e da 
FUNDEP.
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Neste dia, também aconteceu o 
Lançamento do livro Formação, 
experiência e criação: Curso Educação 
Infantil, Infâncias e Arte com o relato 
das experiências vivenciadas na primeira 
edição do curso em 2013. Na oportunidade 
foi feita a entrega de 300 exemplares do 

Dando continuidade a programação, 
tivemos o depoimento da ex-cursista 
Márcia Cabral da 1ª turma do Curso 
Educação Infantil, Infâncias e Arte 
de 2013 quanto à sua aprendizagem 
no curso e o impacto no que diz 
respeito a sua prática docente 
com Artes e as crianças pequenas. 
Além de apresentar seu percurso 
de aprendizagem durante o curso, 
mostrou alguns desdobramentos 
no campo artístico que vem 
potencializado suas aulas com as 
crianças.

2

Ç
Ç

livro para representante da GECEDI/PBH, 
que repassou posteriormente a cada 
uma das creches e unidades de Educação 
Infantil de Belo Horizonte, além da entrega 
de um exemplar do livro para cada cursista 
de 2013, presente na abertura e também 
às autoridades convidadas.
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Já na parte da tarde do primeiro 
dia de seminário aconteceu a Mesa 
Redonda sobre as Linguagens: 
Corporal Dança, com a Professora 
Gabriela Córdova Christófaro, e 
Musical com a Professora Aline 
Carneiro mediada pela Professora 
Ádma Bernardino Magalhães.

Também tivemos a apresentação 
da performance de Maíra Rodrigues 
(aluna do Curso de Licenciatura 
em Dança EBA/UFMG)  intitulada 
“Pingo” construída a partir de um 
exercício cujo tema era a utilização 
do espaço. A obra expôs formas 
convencionais, beirando o clichê, 
de ocupação do mesmo. Ao ser 
confrontado com frases feitas e 
lugares comuns, o público se viu 
em um lugar de reflexão crítica 
acerca dos corpos que dançam.

dia de s
Redond
Corpor
Gabriel
Musica
Carneir
Ádma B
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Em seguida tivemos a segunda 
mesa Redonda sobre as 
linguagens: Plástica Visual 
com a Professora Rosvita Kolbi 
Bernardes e Linguagem Corporal: 
Teatro com Professor Ricardo 
Carvalho de Figueiredo mediado 
pela Professora Marlaina Roriz.

Como abertura do segundo dia de seminário, 
em 02/08/2014, aconteceu no espaço de 
convívio do prédio da Escola de Belas Artes 
a apresentação da performance de Flaviane 
Lopes (aluna do Curso de Licenciatura em 
Dança EBA/UFMG) com o trabalho intitulado 
“Experimento em Branco nº 5” baseado na 
obra de artista Loïe Fuller, dançarina norte-
americana, pioneira das técnicas tanto da 
dança moderna quanto da iluminação teatral.
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2º seminário: "Crianças, professores, linguagens - 
diálogos sobre arte-educação para infância", com 
a participação da professora convidada Luciana 
Esmeralda Ostetto (UFF).

3º seminário: "Mas os bebês fazem 
o quê no berçário hein?", com a 
participação do professor convidado 
Paulo Focci (Unisinos).

3º seminário
o quê no b
participação
Paulo Focci (
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Durante o 2ª e 3º seminários deste primeiro 
eixo, os professores convidados trouxeram 
suas colaborações para o entendimento 
do tema central desta etapa: concepções 
de infância e ensino de arte. O trabalho 
desenvolvido durante os seminários estão 
relatados nos capítulos 2 e 3 deste livro.

Eixo Linguagens Poéticas Artísticas 

O segundo eixo intitulado Linguagens 
Poéticas Artísticas foi organizado em cinco 
etapas a fim de garantir a vivência prática 
e reflexiva dos cursistas, oportunizando 
com que essas tivessem seu momento de 
criação individual e coletiva em um espaço 
devidamente organizado para a prática 
artística.

Nas quatro primeiras etapas deste eixo 
foram trabalhadas as Linguagens/Poéticas 
Artísticas: Dança, Teatro, Plástico Visual 
e Musical, nas quais os cursistas eram 
provocadas a pensar, debater e propor 
ações que, a partir de sua aprendizagem 
sensível pudessem resignificar sua prática 
docente. Cada uma das linguagens 
garantiram vivências práticas associadas 
aos seus conteúdos específicos como 
também momentos de fruição artística 
relatados nos capítulos a seguir. Vale 
a pena ressaltar que os autores, em 
seus textos, imprimiram características 
próprias advindos das especificidades 
tanto das linguagens artísticas quanto da 
abordagem metodológica desenvolvida 
durante o curso.  O trabalho desenvolvido 
em cada uma dessas linguagens pode ser 
acompanhado nas páginas 55, 67, 77 e 85 
deste livro.

5 O curso viabilizou a ida ao Centro de Arte Contemporânea Inhotim, no município de Brumadinho, para todos 
os cursistas, professores-formadores, estagiários e coordenação custeando transporte, compra de ingressos 
e alimentação.

Eixo Fruição em Arte

Laboratório de apreciação estética: visita ao 
Centro de Arte Contemporânea Inhotim

O terceiro eixo intitulado Laboratório 
de apreciação estética: visita a Inhotim, 
buscou aproximar as quatro linguagens 
artísticas em um projeto de fruição e 
saída do ambiente da universidade, 
possibilitando às cursistas uma imersão no 
campo da Arte Contemporânea.

Esta vivência foi pensada como uma 
experiência cultural de formação que 
envolveu toda a equipe pedagógica e 
os cursistas5. Foi uma etapa do curso 
importante que contribuiu para promover 
uma situação de aprendizagem cultural, 
educativa e estética. O objetivo foi de 
desafiar, provocar, instigar o pensamento 
estético, a sensibilidade, a busca de novos 
significados e a construção de novas 
relações.

Apesar de ser a última etapa prevista 
na estrutura curricular do curso, como 
apresentado anteriormente, decidimos 
que seria importante antecipá-la. Conhecer 
como os artistas encontraram diferentes 
maneiras de se apropriar das diferentes 
linguagens estéticas (Dança, Teatro, 
Música e Plástico Visual), expressando, 
criando, recriando e transformando como 
forma de compreensão do mundo, das 
culturas e de si próprio.

Acreditávamos que está experiência 
cultural de formação serviria de motivação 
para o Seminário: Interfaces Artísticas - 
Relato de Experiências Estéticas descrito a 
seguir.
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A quinta e última etapa do eixo denominado 
Linguagens Poéticas Artísticas foi o 
seminário Interfaces Artísticas - Relato de 
Experiências Estéticas que caracterizou-se 
como uma experiência prática e reflexiva 
do trabalho com as Artes, integrando 
os conteúdos das quatro linguagens 
trabalhadas ao longo do curso. 

Depois de um processo criativo 
desenvolvido durante um mês, os cursistas 
deveriam, a partir de uma proposta 
estética, apresentar um trabalho prático 
capaz de materializar a sua experiência 
no curso e o seu trabalho no contexto 
da Educação Infantil. Esta proposta 
foi organizada a fim de possibilitar aos 
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cursistas uma experiência sensível durante 
o curso.

Diferentemente do que era esperado 
pelos cursistas, o início do processo para 
desenvolver este trabalho foi realizado a 
partir de um roteiro de perguntas ao invés 
de tarefas pré-determinadas. Os cursistas 
tinham o desafio de apresentar um 
trabalho prático através de instalações, 
performances, narrativas poéticas e etc., 
todos característicos do campo da Arte e 
ao mesmo tempo relatar o seu processo 
criativo. 

Nossa expectativa é que os cursistas fossem 

capazes de mobilizar e de se apropriar do 
conhecimento e a experiência em/sobre 
arte apreendido durante as Linguagens/
Poéticas Artísticas: Dança, Teatro, Plástico 
Visual e Musical e no Laboratório de 
apreciação estética: visita ao Centro de 
Arte Contemporânea Inhotim. 

Tivemos momentos de orientações 
individuais feita pela coordenação, 
estagiários e professores formadores 
e também momentos de troca de 
experiências entre os colegas. Buscávamos 
orientá-los e ao mesmo tempo instigar 
a autoralidade na criação da proposta 
estética de cada uma delas. 
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Este ano, três locais foram escolhidos para 
exposição dos trabalhos - a sala preta, sala 
do circo e o gramado em frente à portaria 
do prédio do Curso do Teatro. Ao mesmo 
tempo em que estes espaços serviam de 
motivação para os trabalhos, também 
apresentavam alguns desafios: fixação do 
material, interação com o público, recursos 
possíveis de serem utilizados, além da 
ideia de composição no espaço junto aos 
demais trabalhos que seriam expostos.

Finalmente, no dia 29 de novembro, 
durante todo o sábado, os trabalhos 
foram expostos e apresentados para 
toda equipe do curso (coordenação, 
professores formadores, estagiários), 
cursistas e convidados externos. Esse foi 
um momento muito rico, pois foi possível 
perceber o quanto e como cada um dos 
cursistas foi “tocado” pela proposta do 
curso. Foi possível perceber em cada 
proposta apresentada uma mudança 
conceitual resultante de outro modo de 
enxergar a realidade cotidiana, feito por 
intermédio de uma lente poética.

A partir das referências que cada um 
construiu durante a sua vivência no curso, 
perpassadas por suas experiências de 
vida e de docente, os cursistas puderam 
ter uma experiência estética constituída 
tanto nos momentos individuais onde 
eram propositores e apresentavam o seu 
trabalho, quanto nos momentos coletivos 
quando eram espectadores dos trabalhos 
dos colegas. Assim, os cursistas foram 
provocados a fazer e pensar a Arte no 
contexto da Educação Infantil. 

Desta maneira buscamos promover a 
superação da distância entre o desejo de 
realização das propostas e a realidade 
concreta do encontro com os espectadores 
ajudando a romper a distância entre o 
trabalho de Arte de forma “escolarizada”, 

não artística e padronizada com finalidade 
de um produto final e uma nova proposta 
na qual o trabalho artístico envolve 
vários aspectos como: experimentação, 
investigação, procedimentos de criação, 
valorização do processo que mesmo 
inacabado, fosse fruto de conquistas e 
reflexões e principalmente de entender 
a arte como área de conhecimento 
específico.

No blog http://www.infanciasearte.
blogspot.com.br, criado durante o curso, 
o leitor poderá encontrar fotos que 
registraram essa experiência.

NARRATIVA COMO ESPAÇO DE (RE)
SIGNIFICAÇÃO DA EXPERÊNCIA 

A experiência requer: parar para pensar, 
parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, 
escutar mais devagar, parar para sentir, 
sentir mais devagar, demorar-se nos 
detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e 
a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, aprender 
a lentidão, escutar aos outros, cultivar 
a arte do encontro, calar muito, dar-se 
tempo e espaço (LARROSA, p. 24, 2002). 

O diferencial desta segunda edição do 
curso de aperfeiçoamento Educação 
Infantil, Infâncias e Arte para a anterior foi 
uma maior ênfase na experiência estética, 
deixando claro aos cursistas que o princípio 
fundante do aprender/ensinar arte passa 
pelo campo da experiência de criação. 

Tínhamos como referencial o sentido de 
experiência de Larrosa (2002) que norteou 
a proposta por nós desenvolvida. Para o 
autor,

A experiência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. Não o que se 
passa, não o que acontece, ou o que toca 
(LARROSA,p. 21, 2002).
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Depoimento:

Sendo assim, buscamos priorizar a 
experiência em detrimento da simples 
informação de conteúdos a fim de 
contribuir para uma formação que suprisse 
as lacunas existentes, seja na formação 
básica ou profissional dos cursistas.

O aspecto da diversidade de experiências 
dos cursistas, devido às formações de 
origem, às políticas das prefeituras em que 
atuam, além das diversas escolas envolvidas 
foi um grande desafio para nós. Ao mesmo 
tempo, era visível a receptividade por 
parte dos cursistas, sua disponibilidade 
e a abertura para a proposta do curso. 
Estavam abertos para uma travessia e seus 
desafios do experimentar. 

Em seu artigo “Notas sobre a experiência 
e o saber de experiência”, Larossa (2002) 
apresenta uma citação de HEIDEGGER 
(1987) que ilustra de forma primorosa este 
estado de disponibilidade e abertura dos 
cursistas para a proposta do curso,

[...] fazer uma experiência com algo 
significa que algo nos acontece, nos 
alcança; que se apodera de nós, que 
nos tomba e nos transforma. Quando 
falamos em “fazer” uma experiência, 
isso não significa precisamente que nós a 
façamos acontecer, “fazer” significa aqui: 
sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 
receptivamente, aceitar, à medida que 
nos submetemos a algo. Fazer uma 
experiência quer dizer, portanto, deixar-
nos abordar em nós próprios pelo que nos 
interpela, entrando e submetendo-nos a 
isso. Podemos ser assim transformados 
por tais experiências, de um dia para 
o outro ou no transcurso do tempo. 
(HEIDEGGER, 1987, p. 143)

Buscando uma transformação nos 
modos de agir-pensar arte na educação 
infantil dos cursistas, foi que apostamos 
na experiência da criação nas quatro 
linguagens artísticas aqui mencionadas. 
Experimentar e refletir sobre a experiência 
vivenciada em seus próprios corpos para, 
no coletivo, e em suas salas de aula, 
elaborar novas experiências junto das 
crianças e a experiência artística. 

Desse modo, compactuando com a 
proposição de Larrosa (2002) de que “o 
saber da experiência é um saber que não 
pode separar-se do indivíduo concreto em 
quem encarna” trazemos a seguir alguns 
depoimentos dos cursistas que enfatizam 
o sentido da experiência dado por eles 
através de seus relatos, depoimentos, 
trabalhos, portfolio elaborado pelos 
cursistas durante toda a formação e o 
questionário respondido no último dia 
do curso em busca de suas impressões 
individuais e a partir delas encontrar 
evidências do quanto e como cada um foi 
tocado pela proposta do curso. 

O curso é provocante, mexe 
com a mente, com o trabalho da 
professora no dia a dia, nos faz 
refletir a arte na infância, não 
tem certo nem errado, é criar 
e experimentar. Trazer receitas 
prontas, não provoca mudanças. 
Criar e experimentar, isso criará 
mudanças em nós professores e 
na educação infantil.  (Cursista).
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Depoimento:

Depoimento:Depoimento:

Minha experiência com o curso foi extremamente marcante em todos os aspectos. Não vou 
dizer que fui tocada só em minha prática pedagógica, porque não, minha transformação foi 
como indivíduo pensante, que experimentou um novo mundo, algo que nunca tinha sido 
proposto, que mexeu na essência do meu ser. (Cursista).

O curso foi pra mim libertador, me 
fez viajar sem sair do lugar, cada 
aula com sua beleza e riqueza 
de ensinamento, permitindo 
possibilidades inimaginárias. Quero 
agradecer a todos pela oportunidade 
de experimentar, sentir sensações, 
sonhar, resgatar e rever conceitos 
referente à Arte. Foi uma experiência 
grandiosa que me possibilitou 
conhecer pessoas incríveis e 
carregadas de conhecimento, 
impregnadas de saberes diversos. 
(Cursista).

Cada professor com sua qualidade 
e todas na mesma sintonia para 
passar a proposta do curso: 
a experimentação. A palavra 
chave foi essa em todos os 
sentidos: experimentar para 
fazer, experimentar para pensar, 
experimentar para enlaçar novas 
amizades, experimentar para 
fazer o novo. Sim, a provocação 
aconteceu deixando as 
inquietações e a certeza de que a 
arte não têm o certo e errado, mas 
a experimentação. (Cursista).

[...] pude perceber que a professora que existia em mim estava adormecida: posso até 

fazer uma comparação entre a história da Branca de Neve que adormeceu envenenada 

e eu que adormeci por falta de um novo olhar e por falta de oportunidade e fui acordada 

pelo “beijo da Arte”. Neste pensamento é necessário que o professor realmente 

reaprenda a olhar e a fazer da arte algo além do que seus olhos já conhecem. A cada 

encontro, de acordo com cada linguagem, era uma liberdade adquirida, uma experiência 

única. Enfim, mudei minha postura artística de ver o mundo e de trabalhar. Este curso 

foi um canal de transformação. (Cursista).

Depoimento:
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Depoimento:

Depoimento:Depoimento:

Depoimento:

A minha vivência neste curso me proporcionou uma visão mais ampla das Artes como 
um todo. Me fez conhecer minha habilidade e o meu corpo de forma surpreendente. 
Além do mais me fez embrenhar por caminhos aos quais eu desconhecia. (Cursista).

O curso me proporcionou um 
novo olhar enquanto professor 
e agente de transformação. 
Ele é inovador, questionador, 
fazendo que repensemos nossa 
prática pedagógica. Vivenciei 
muitas experiências prazerosas, 
com professores extremamente 
competentes. (Cursista).

Viver a experiência do curso 
“Infâncias e Arte” foi no mínimo 
FENOMENAL! Levarei todas as 
experiências aqui vividas, e olha, não 
foram poucas!!! (Cursista).

O curso foi extremamente gratificante, mostrou como é importante o processo criativo 
de forma consciente e intencional. Passamos a prestar atenção no nosso ritmo interno, 
observar e conhecer o nosso próprio corpo. Durante as aulas fomos convidados a sair 
um pouco do lugar e chamados a atenção para a importância da experimentação... Se 
a gente não se preocupa com isso , como poderemos proporcionar as nossas crianças? 
Passamos a entender que o campo das Artes não se resume a colorir dentro das linhas, e 
repetir coreografias para festa da família, ou decorar falas para um teatrinho. Refletimos 
sobre o quão pobre estão sendo as experiências que estamos proporcionando aos nossos 
alunos e sobre a urgência em contaminarmos os outros com as nossas experiências. 
Devemos produzir experiências significativas. Levar nossas crianças a experimentar 
corpo, voz, materiais, sons... Levá-los a sentir e a viver arte... a simplesmente apreciarem. 
Enfatizar o processo e não o produto. (Cursista).

Depoimento:

A experiência adquirida neste processo ajudou e ajudará na minha prática pedagógica. O 
curso foi inovador, impactante e ousado. A continuidade e as possibilidades de levar os 
alunos a experimentação da Arte já começou. (Cursista).
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A partir dos relatos ficou claro que o 
impacto das experiências vivenciadas 
no curso contribuiu para a formação 
do cursista tendo desdobramentos 
também em sua prática docente. O que 
inicialmente se apresentava como um 
grande desafio ao final se transformou na 
constatação das incríveis descobertas que 
os cursistas realizaram sobre eles próprios 
e a renovação de sua atuação no contexto 
da educação infantil.

ÚLTIMAS PALAVRAS...

Nossa proposta do Curso de 
Aperfeiçoamento Educação Infantil, 
Infâncias e Arte de 2014 foi construída 
com entendimento de que,

Toda criança é uma criança criativa, 
repleta de potencial, com desejo e o 
direito de tirar sentido da vida dentro do 
contexto de relacionamentos ricos, em 
muitos sentidos, e usar muitas linguagens. 
(GANDINI, HILL, CADWELL & SCWALL, 
2012, p. 18).

Nesse sentido, esperamos que a arte 
sirva de inspiração e traga coragem aos 
professores da Educação Infantil para que 
ao experimentá-la, saiam modificados 
e passem a trazer a Arte como área de 
conhecimento ao seu trabalho cotidiano 
com as crianças – nosso objetivo central 
do curso. 
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QUE BROTA DO SONHO
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A vida é amiga da arte
É a parte que o sol me ensinou...
                    (Caetano Veloso)

Beleza, encanto, maravilhamento, 
espanto, sensibilidade, paixão, são 
para mim elementos imprescindíveis 
a serem cultivados na vida pessoal e 
profissional dos educadores em geral e, 
em particular, daqueles educadores que 
desejam trabalhar com arte na infância. 
Acompanha-me a certeza de que o adulto 
educador viverá plenamente “a paixão 
de conhecer o mundo” com as crianças 
(para lembrar a significativa expressão 
que dá título ao livro de Madalena Freire, 
1983), à medida que ele próprio viver 
a paixão - perceber a paixão na vida, 
conceber a vida com paixão -, na medida 
em que ele redescobrir o seu ser poético, 
realimentando sua luz e brilho, não raro 
ofuscados ou perdidos num cotidiano 
prosaico, carregado de técnicas, regras, 
horários, tempos aprisionados e definidos 
por rotinas formatadas, congeladas.

“A vida é amiga da arte”, diz a canção. 
Penso, então, naquela ideia-chave de 
um velho provérbio oriental: a arte 
reclama o ser inteiro. Logo, arte é vida 
pulsando, com todas as suas dimensões: 
alegrias e tristezas, luz e sombra, perdas 
e ganhos, satisfação e frustração, belo 
e feio. Entretanto, vemos hoje a arte 
separada da vida e, para além de um 
fazer didático-curricular, praticamente 
ausente na escola. A sociedade industrial 
afastou o homem de suas manifestações 
expressivas, reservando para a arte um 

CRIANÇAS, PROFESSORES, EDUCAÇÃO 
INFANTIL, ARTE: VIDA QUE BROTA DO SONHO
Luciana Esmeralda Ostetto

lugar apartado do cotidiano, como se 
razão e sensibilidade, jogo e trabalho não 
pudessem andar juntos (OSTETTO, 2007). 

Se na contemporaneidade testemunhamos 
a cisão entre emoção e pensamento, lazer 
e trabalho, prosa e poesia, dificultando as 
relações possíveis e potentes entre arte 
e vida, é nítido que também a Pedagogia 
tem problemas em lidar com a poesia – 
compreendida como aquela dimensão que 
nos constitui em inteireza, intensidade, 
intuição, beleza, sensibilidade, imaginação, 
subjetividade. Em nossa história da 
educação temos sido prescritivos, 
normativos – impedimos a criação, o sonho 
que vem de dentro para fora. Como disse 
Daniel Munduruku (apud Ostetto, 2007), 
enchemos a cabeça da criança de um 
monte de coisas e então seus sonhos ficam 
entalados, não conseguem sair, expressar-
se, fazer-se poesia na vida, criação. E, no 
entanto, é fundamental trazer a poesia 
para o cotidiano educativo, trazendo o 
sabor ao saber, na busca do conhecimento. 
“Educar é fazer sonhar [...] na sociedade 
indígena, educar é arrancar de dentro para 
fora, fazer brotar os sonhos e, às vezes, 
rir do mistério da vida.” (Munduruku 
apud Ostetto, 2007). Bela lição de outros 
povos que estão em nós esquecidos! São 
“histórias de índio” que podem mobilizar 
um diálogo, indicando àqueles professores 
que buscam reinventar os processos 
ensino-aprendizagem, que é urgente 
tomar o sonho como um elemento 
importante para se (re)definir a direção da 
prática pedagógica.
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SER PROFESSOR: INTERLOCUTOR QUE ACOLHE 
O SONHO

Na jornada educativa, o educador pode 
ajudar as crianças, não apenas oferecendo-
lhes um modelo ou indicando um modo 
de fazer, mas cuidando para não anular 
sua atividade, sua experiência. É preciso 
permitir sonhar e construir tempos e 
espaços para ensaios de criatividade: 
o sonho mobiliza, fertiliza a busca – do 
mundo, do conhecimento, do mistério, de 
si mesmo. 

Como fazer para identificar e acolher os 
sonhos, a imaginação, na escola? 

Olhar. Ouvir. Reparar em gestos, palavras, 
expressões, jeitos que povoam o dia a 
dia de meninos e meninas na educação 
infantil. Prestar atenção ao inusitado, 
ao extraordinário que brota do comum 
cotidiano vivido pelas crianças. Colocar-
se disponível, abrindo-se ao encontro do 
“ser poético”, de tanta imaginação, que 
é a criança, validando seus percursos de 
descoberta do mundo, apoiando seus 
processos de aprendizagem, de criação. 
Largar a mão do controle, deixar a vida das 
crianças ser atravessada pela aventura de 
perceber o mundo por dentro dele – com 
suas cores, suas texturas, seus sabores, 
dissabores, medos, enfrentamentos... 

Gosto de pensar na presença da arte 
no cotidiano educativo como aventura, 
ensaios de ousadia, busca rumo ao 
desconhecido; tempo e lugar que permite 
transformar - materialidades e sujeitos -, 
no campo aberto das possibilidades que 
engendra experiências estéticas, no sabor 
do risco de se lançar para frente, projetar-
se. 

Então, para que o professor trabalhe 
com arte na educação infantil, não basta 
dominar as linguagens e os códigos da 

arte, conhecer sua história, ser dono de 
um saber-fazer artístico. É preciso saber 
também: onde está sua sensibilidade e 
ousadia? Aventura-se, permite-se viver 
o dia e a noite, o medo, a incerteza, o 
não saber? O que lhe encanta? O que lhe 
mobiliza? 

Eis uma questão delicada que vem sendo 
apontada quando falamos de formação 
de professores: nossa ação de sonhar, 
de jogar e inventar mundos vai um tanto 
apagada no nosso existir contemporâneo; 
ao longo do processo cultural-educacional 
vivido fomos sendo roubados em nossas 
linguagens e possibilidades expressivas 
(para lembrar a célebre poesia de Loris 
Malaguzzi, 1999). E então, o que acontece? 
Não raro, aparece-nos a dificuldade em 
respeitar e valorizar o jogo-sonho das 
crianças, seus modos de criar e inventar 
modas, seus jeitos de dizer e representar 
o real. Na minha ação, como professora 
e pesquisadora formando professores em 
diálogo com a arte, venho defendendo essa 
ideia: se não recuperarmos nossa dimensão 
inventiva e descobridora, dificilmente 
poderemos oferecer instrumentos que 
nutram e ampliem a sensibilidade, 
cognição e afeto, no jogo metafórico que 
produz os universos infantis. Necessitamos 
recuperar nossa capacidade de brincar, de 
exercitar nossa natureza lúdica (Ostetto, 
2006; 2007; 2010; 2011a). Precisamos ser 
nutridos. De alimento brincante, poético, 
sensível, estético.

O educador pode ser um companheiro 
significativo da criança, na travessia e 
apropriação do mundo simbólico da 
cultura; companhia-mediação que não 
se faz apenas de estudos teóricos, de 
fundamentos históricos, filosóficos, 
psicológicos, etc., mas que é traçada, 
essencialmente, no percurso da 
experiência, nas linguagens. É mais que 
mediação: é interlocução, conversa com, 



38

AT
RA

VE
SS

AM
EN

TO
S:

  E
NS

IN
O-

AP
RE

ND
IZA

GE
M 

DE
 A

RT
E, 

 
FO

RM
AÇ

ÃO
 D

O 
PR

OF
ES

SO
R 

E 
ED

UC
AÇ

ÃO
 IN

FA
NT

IL

fundada na escuta atenta e sensível das mil 
e uma linguagens das crianças, seus modos 
múltiplos de olhar, experimentar e falar do 
mundo. Não basta estar perto/diante dela, 
conceder-lhe vez e voz. Para reconhecer 
a língua da criança, para significar sua 
expressão e modos de dizer/fazer, é 
preciso trabalhar os nossos próprios 
sentidos, num exercício de alteridade. 

Apoiada em tais ideias é que estruturei a 
proposta realizada no encontro com os 
educadores que participavam do Curso 
de aperfeiçoamento Educação Infantil, 
Infâncias e Arte (promovido pela Escola 
de Belas Artes em parceria com NEPEI/
FaE - UFMG, 2014), onde a palavra esteve 
presente na justa medida do fazer, do 
experimentar, do dançar na roda, do tecer. 
Uma proposta que convidava à memória e 
à entrega de saberes e fazeres sensíveis, à 

escuta do que ordinariamente nos escapa, 
provocando tempos e espaços de criação 
através dos quais os professores pudessem 
tecer histórias e aventuras. 

No âmbito do proposto com o grupo de 
educadores que participou do referido 
curso, fomos tecer e tramar histórias, 
experimentando a magia do feito à mão, 
depois de dançarmos na roda, afirmando a 
presença, de corpo inteiro.

No início de uma das atividades do dia, o 
grupo foi convidado a formar um círculo 
ao redor de um centro, intencionalmente 
composto com miniaturas de brinquedos 
que nos remetiam aos tempos de criança, 
o qual criava uma atmosfera de reencontro 
com a porção criança que nos habita, 
chamando a dimensão brincante a entrar 
na roda.
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Depois, fomos ampliando o preenchimento 
daquele centro com a contribuição de cada 
participante: o que você traz para a roda 
hoje? Feito um ritual de acolhimento e 
integração, cada um tirou de uma caixinha 

Espontaneidade, luz, transformação, 
criatividade, amor, nascimento, paz, 
paciência, entrega, liberdade, expectativa, 
clareza, perdão, humor, verdade, 
inspiração, abundância, compaixão, 
deleite, responsabilidade, fé, ternura, 

pequenos cartões que continham palavras 
diversas, espécie de mensagens, indicando 
sentimentos, qualidades ou propósitos a 
serem compartilhados e simbolicamente 
cultivados no encontro.

entusiasmo saíram da caixinha e vieram 
para roda, entre outras palavras e 
desejos, com a identidade dos próprios 
participantes que, ao colocarem no centro 
organizado o cartão retirado, enunciavam 
seus nomes.
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Da explicação ao feito à mão. Do slide 
ao fio. Da posição sentada à roda. Do 
individual ao coletivo. Da linha reta 
ao círculo. Do estático ao movimento. 
O mundo gira e com ele podemos (é 
essencial) girar também – nossos sonhos, 
nossos desejos, nossos medos, nossas 
faltas, nossa esperança, nossa disposição 
para a aventura brincante, criadora, enfim!

O fio. As mãos. O feito à mão. O artesanal 
provocando o pensar-sentir na teia da 
vida que se constitui no cotidiano. O que 
desejamos tecer, na jornada educativa, 

A harmonização para o que se seguiria 
estava ativada e então entramos na dança! 
A forma circular da dança faz lembrar 
cantigas de roda infantis, folguedos que 
comumente experimentamos quando 
crianças. Quase que de imediato a conexão 

é estabelecida, e sutilmente o fio da 
memória é tocado. Celebrando o encontro, 
movendo lembranças, sensibilizando e 
preparando o corpo para tecer outras 
histórias...

junto com as crianças, tramando a vida 
e a arte nos processos pedagógicos? O 
que sentimos diante de algo que nunca 
fizemos ou experimentamos? Vamos lá 
tecer? E o grupo foi, sentou no chão, fez 
parcerias, divertiu-se diante de habilidades 
e inabilidades... Permitiu-se errar e rir do 
erro, aceitando o desajeitamento para 
então seguir em frente, também trazendo 
para a rede de significados o ser-estar com 
as crianças, admitindo seus processos, 
dando visibilidade ao sujeito que está por 
trás do produto, e não focando apenas ao 
resultado. 
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Com quantos fios se tece uma experiência criadora significativa? Apenas quem se entregou à 
experiência poderá sabê-lo.
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Para finalizar o ciclo, a leitura da poesia “Vida tecida” integrou as vivências, os começos e 
recomeços partilhados, a disposição em seguir a aventura de tecer a própria experiência 
criadora:

Vida tecida

Um tecido fiz de vida: fios subindo, fios descendo
Um tecido fiz de vida: fios atados, fios cortados.

Um bordado fiz no tecido da vida: 
linhas grossas, linhas finas, cores claras, cores minhas.

Uma vida fiz tecida, bordada, quase rendada.
Relevos de altos e baixos, formas de todo jeito, 

que trago aqui no peito.
E agora, trabalho pronto, até aquele ponto, que não tinha lugar, 

deu um jeito de se encaixar, fez textura sem par. 
(STEFANI APUD WARSCHAUER, 2001, p.120).

SER CRIANÇA: PARA SABER DAS CRIANÇAS, É 
PRECISO ESTAR COM CRIANÇAS... 

No encontro também conversamos sobre 
as crianças, seus jeitos de ser e conhecer, 
e sobre o papel da arte – concepções, 
práticas e alguns equívocos que permeiam 
o fazer pedagógico na relação com esse 
campo de conhecimento.

Foi importante marcar a conversa com 
algumas questões a respeito das crianças: 
quem são essas crianças que estão dia a dia 
na educação infantil, convivendo, trocando, 
fazendo, aprendendo-ensinando jeitos de 
ser no mundo? Como aprendem? O que 
e quando aprendem?  Que conhecimento 
está em jogo quando as crianças se 
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encontram na educação infantil, na rua, 
em casa, com os adultos, com outras 
crianças? Que tipo de conhecimento uma 
criança vai produzindo e se apropriando 
em espaços diferenciados; ou, melhor 
dizendo, de que formas uma criança vai 
apreendendo o mundo, tomando contato 
com conhecimentos diversos – que, antes 
de serem sistematizados, na escola, estão 
espalhados no mundo? 

O documento Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (2010) 
apresenta um conceito potente de criança, 
considerando-a

sujeito histórico de direitos que, nas 
interações, relações e práticas cotidianas 
que vivencia, constrói sua identidade 
pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2010, p.12). 

É importante trazer o conceito marcado 
em documentos que sustentam 
propostas pedagógicas desde o âmbito 
legal, sobretudo porque corrobora a 
visão desenhada e afirmada nas últimas 
décadas, por debates, estudos e pesquisas 
em diferentes áreas. 

Se pretendemos integrar efetivamente 
educação e arte, é essencial acreditamos nas 
crianças e em seus processos diferenciados 
de aprendizagem, reconhecendo a 
base metafórica de seu pensamento, 
acolhendo suas potencialidades, como 
sujeito de direitos e desejos. Desta forma 
poderemos incentivá-las e encorajá-las a 
explorar o seu ambiente, os materiais, os 
objetos e a expressarem o conhecimento 
de si e do mundo por meio de todas 
as suas linguagens: palavras, gestos, 
desenho, pintura, escultura, construções, 
movimentos, dramatizações, sons, música, 
silêncios, etc.

Na natureza, em meio à diversidade de 
flores, folhas, frutas, árvores, pássaros, 
paisagens é que as crianças vão se 
experimentando na vida. Na interação com 
o meio cultural, imersas na linguagem, 
vão ampliando a vida experimentada. 
Alargando as possibilidades de leitura do 
mundo, criando formas de expressá-lo, por 
meio de suas linguagens, vão construindo 
novos significados. Importante: vendo 
fazer e fazendo; ouvindo e buscando 
compreender; explorando, vivenciando, 
interagindo com o meio físico e social; 
entre luzes e sombras, campo aberto e 
fechado, limites e possibilidades, dito e 
não-dito, sonhado e vivido.

A claridade e a sombra que se colocam 
no caminho são também elementos de 
aprendizagem, uma vez que a experiência 
segue a busca do mistério - a curiosidade 
move a busca do conhecimento, que 
é exploração dos universos natural e 
cultural, processo em que intelecto, 
afeto, brincadeira, desafio seguem junto. 
“Aprender é viver transformando, sem 
fechar as fronteiras entre a vida intelectual 
e a afetiva, entre a brincadeira e o máximo 
desafio.” (WISNIK apud OSTETTO, 2007).

A sensibilidade, o convite à criação, 
alimenta-se do contexto de trocas, 
presença humana, onde adultos 
atribuem importância às “coisas de 
criança”. Processo em que conta muito a 
colaboração, troca e diálogo, ajudando a 
criança, mas não anulando sua atividade, 
suas hipóteses, seus sonhos e devaneios 
que impulsionam à criatividade. 

ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUNS 
SENTIDOS 

Conceber a criança enquanto sujeito 
pensante e competente, capaz de criar e 
revelar aquilo que sabe sobre o mundo a 
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sua volta de modo particular e próprio, 
ajuda-nos a rompermos com certos 
hábitos pedagógicos, sustentados em 
concepções simplistas e equivocadas 
(como, por exemplo, tomar o trabalho 
com a arte como um momento gostosinho, 
com atividades para descontrair e relaxar, 
após momentos sérios, ou como ilustração 
de algum conceito de outra área, ou ainda 
como produção de trabalhinhos para 
as datas comemorativas). Desalojando 
os hábitos que nos prendem quando 
pensamos quem é a criança, poderemos 
ver as propostas de trabalho com 
diferentes materiais expressivos como 
uma grande e bela brincadeira, na qual a 
criança está envolvida de corpo inteiro, 
sentindo e pensando, e com a qual vai 
construindo hipóteses, experimentando, 
ampliando suas possibilidades expressivas 
na mesma medida em que vai alargando o 
conhecimento do mundo. 

Trabalhar com arte na infância, não é 
propor e realizar atividades isoladas. Supõe 
totalidade: envolve o corpo - coordenação, 
equilíbrio, motricidade; os sentidos - ver, 
ouvir, tocar, experimentar; pensamento e 
palavra também estão implicados (Holm, 
2004). A concepção teórica e prática 
de arte assim entrelaçada, diz respeito 
a um processo contínuo e cotidiano, 
que compreende a pesquisa (duvidar, 
fazer perguntas, buscar, experimentar, 
explorar materiais, ideias e possibilidades), 
conquista de autoconfiança (a crença 
pessoal na capacidade de fazer e aprender, 
ensaiando autoria), coragem de ir lá onde 
não se conhece (OSTETTO, 2011b). 

Contemplar a presença da arte na 
educação infantil exige a construção de um 
pensar-fazer estruturado sobre a premissa 
da necessidade de se apresentar desafios 
às crianças, ao contrário da simples 
proposição de trabalhinhos soltos, com 

fins em si mesmos, guiados pelo modelo 
que espera um resultado único, padrão. 
Trabalhar com arte é abraçar a incerteza, 
dialogar com diferentes materialidades, 
colocar a mão na massa, experimentar, 
pesquisar possibilidades, entregar-se 
à novidade do misterioso, não temer a 
aventura do desconhecido. Criança e arte 
não podem ser fixadas!

Aponta-se, pois, para um trabalho 
sustentado no reconhecimento do 
protagonismo de meninos e meninas, e na 
valorização do ato lúdico e criador como 
fundante da expressividade infantil. Afinal, 
o processo de iniciação artística na infância 
é construído justamente pelo lúdico. Ter 
espaço para brincar é condição primeira 
para a apropriação e desenvolvimento de 
pensamentos e atitudes criativos. Neste 
processo, intenso e complexo, a criança 
vai dando forma ao caos e se formando na 
relação com os materiais disponíveis ao seu 
redor: diversas materialidades, distintos 
pontos de vista, inúmeras narrativas, 
composições de múltiplas cores, aromas, 
texturas, formas, engendram processos 
de apropriação e desenvolvimento de 
diferentes linguagens expressivas. Por 
isso a importância de diversificar o 
acervo de experiências com e através de 
todos os sentidos do humano, ampliar 
as possibilidades de olhares, sensações, 
leituras, apropriações e expressões do 
mundo: educação estética.

Vida e arte. Sensibilidade. Pensamento. 
Alegria. Encantamento. Noite e dia. Medo 
e coragem. Sonho e realidade. Natureza 
e cultura: caminhos da vida para a vida, 
pelos quais professores e crianças podem 
seguir, acendendo a chama da curiosidade, 
da beleza de ser humano, pelos mistérios 
do mundo, envolvido em múltiplas 
linguagens.  
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Por isso uma força me leva a 
cantar

Por isso essa força estranha
Por isso é que eu canto, não 

posso parar
Por isso essa voz tamanha. 

(CAETANO VELOSO)
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A COMPLEXA SUTILEZA DA 
AÇÃO PEDAGÓGICA 

COM BEBÊS
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A temática que abordo neste texto é fruto 
do que nos últimos anos tenho optado 
por estudar, dialogar, escrever e refletir: 
a experiência dos bebês nos contextos 
de vida coletiva. Nesta ocasião, tratarei a 
respeito daquilo que chamo de “complexa 
sutileza”, a fim de evidenciar como é para 
esses meninos e essas meninas, recém-
chegados ao mundo, darem conta de um 
entorno repleto de situações a serem 
compreendidas e tomadas para si no 
exercício de se tornar humano.

Além do desejo de destacar algumas 
questões inerentes à chegada dos bebês 
no mundo, quero também reforçar a 
ideia de que a dimensão da docência 
a ser construída acontece a partir da 
reinterpretação que se faz a respeito da 
nossa imagem de bebê. Essa premissa, 
apreendida a partir do pensamento de 
Loris Malaguzzi (1999), parece-me ser o 
elo que conecta a difícil e sutil tarefa de 
inventar, ou reinventar, a docência com 
bebês e, ao mesmo tempo, trazer à luz a 
complexidade que reside nos bebês em 
seus inícios no mundo.

Basta estarmos um pouco atentos ao 
nosso entorno para nos darmos conta da 
importância de resistir a alguns discursos 
sobre estimulação, agenda de atividades e 
aceleração da vida que diversos segmentos 
da sociedade – incluindo a escola – estão 
promovendo em nome de uma “pseudo 
felicidade” dos bebês. Nesse sentido, o 
que quero garantir nesse texto é que seja 
possível pararmos para pensar sobre a 
nossa experiência humana, em especial, 

A COMPLEXA SUTILEZA DA AÇÃO 
PEDAGÓGICA COM BEBÊS
Paulo Sergio Fochi

que consigamos conversar de forma mais 
profunda sobre as decisões que estamos 
tomando, no que diz respeito a construir 
currículos, formar professores e ser 
professor de bebê.

As questões que aqui busquei travar 
emergiram em certa ocasião do encontro 
que tive com os cursistas do Curso Educação 
Infantil, Infância e Arte, promovido pela 
Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal de Minas Gerais – EBA/UFMG, em 
meados de agosto de 2014. 

Sendo assim, apresento os seguintes 
questionamentos: como construir 
a docência para e com as crianças 
bem pequenas?; o que implica para 
os bebês chegar em uma instituição 
e, cotidianamente, aventurar-se e se 
desventurar nessa jornada intensa?; e 
como criar um contexto satisfatório aos 
bebês, de tal modo que garanta o direito 
a aprender e não os acelere?. Essas são as 
questões que me ocuparei de desenvolver, 
tendo como ponto de partida a crença de 
que a experiência de aprendizagem dos 
bebês e a reflexão sobre a constituição da 
docência são complexas e sutis.

UM RECORTE ESPACIAL, TEMPORAL E SOCIAL: 
AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Atualmente, o acesso de muitas crianças 
nas instituições voltadas à Educação 
Infantil está ocorrendo cada vez mais cedo 
e a permanência desse público é cada vez 
maior. Trata-se de um cálculo rápido e 
simples: não raro, nos seis primeiros anos 
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de vida de uma criança, mais de cinco são 
vividos em uma instituição de educativa; 
de suas vinte e quatro horas diárias, ela 
passa na instituição entre dez e doze 
horas; dos sete dias da semana, cinco são 
de permanência na instituição; e, dos doze 
meses anuais, dez ou onze são dentro da 
instituição.

Além desse exaustivo tempo, é preciso 
destacar que essas crianças recém estão 
chegando à cena humana e, por essa 
razão, concomitantemente, precisam-se 
constituir como indivíduos e em um grupo, 
tarefa nada simples. Ademais, precisam 
suportar o afastamento dos pais e 
estabelecer uma nova relação de confiança 
com adultos que não são familiares. Vale 
dizer que todas essas transformações e 
informações novas acontecem de forma 
simultânea e em um espaço de tempo 
muito curto, quantos de nós adultos 
suportaríamos isso?

Ao refletirmos sobre essa questão, 
percebemos que os bebês não são frágeis, 
ao contrário, existe uma potência em 
cada um deles, garantindo que suportem 
todos os fatores anteriormente citados. 
Essa força os torna capazes de prosseguir 
no percurso de suas vidas, curiosos por 
compreender tudo aquilo que os cerca.

Nesse sentido, considero importante 
destacar que aqui reside uma reflexão 
necessária a ser feita nos interiores 
das escolas que acolhem bebês. É 
fundamental entender o intenso leque de 
atividades que já está posto às crianças 
bem pequenas, pelo fato de desejarem se 
comunicar, deslocar-se, compreender seu 
entorno, participar do mundo, vincular-
se aos outros. Sendo assim, não devemos 
transformá-los em alunos, com grades 
de horários e uma rotina acelerada de 
atividades.

Todas essas atividades, inerentes ao ser 
humano que nasce, não só correspondem 
a uma tipologia de experiência concreta da 
vida motivada por aquilo que poderíamos 
chamar de “ímpeto por apreender”, pois 
todos nós nascemos mobilizados para 
isso, como também implicam em um 
esforço muito grande para organizar e 
compreender todas essas aprendizagens 
que acontecem de modo intensificado nos 
primeiros dois anos de vida.

Em contrapartida, para atender a esse 
“ímpeto por apreender” dos bebês, o adulto 
precisa criar aquilo que Goldschimied 
(2007) chamou de espaço satisfatório e 
Pikler (2010) de entorno positivo. Significa 
dizer que é necessário criar as condições 
externas para esses meninos e meninas 
terem a possibilidade de colocar à prova 
aquilo que é do seu desejo interno, ou 
seja, apreender o mundo. Conforme dito 
anteriormente, é preciso profundamente 
a organização dos espaços, dos materiais 
disponibilizados e do tempo que é 
garantido para as experiências dos bebês. 

Ao me referir às formas os bebês estão 
em atividades e fazer atividades para 
os bebês, penso que seja importante 
esclarecer ao leitor minha interpretação 
sobre tais questões. A primeira diz 
respeito às ações motivadas pelos bebês, 
como: descobrir suas mãos, investigar um 
objeto qualquer que esteja próximo a eles, 
assombrarem-se com o som produzido 
por eles mesmos, estas são atividades 
dos bebês. Diferentemente de fazer 
tapetes sensoriais, que forçam os bebês 
a descobrirem texturas, sons, de modo 
artificial, exemplo este que é facultado às 
atividades realizadas para os bebês.

Além do exposto acima, os educadores 
precisam se atentar ao silêncio e à 
palavra do adulto, pois entre estes há 
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uma linha tênue que separa aquilo que 
auxilia a criança a tomar consciência de 
suas ações através da narração realizada 
nas atividades em conjunto e o silêncio 
necessário para não antecipar ou criar 
expectativas de onde os bebês devem 
chegar em seus percursos de exploração e 
descobertas.

Tenho a impressão de que não temos 
paciência para esperar que os bebês 
alcancem seus objetivos por si próprios. 
Para nós, educadores, não basta que a 
criança suba um degrau da escada pela 
primeira vez, pois não a percebemos como 
uma atividade que envolve o mais complexo 
engendramento de fatores. Desejamos 
que ela logo suba todos os degraus, como 
um simples cumprimento de etapa. Essa 
pressa, que muitas vezes é marcada pelas 
palavras de “incentivo”, está naturalizada 
no modo como compreendemos educar as 
crianças.

Nesse sentido, também é possível afirmar 
que existe uma impotência nos bebês 
que exige um adulto aberto e disponível 
para acompanhá-los em suas aventuras 
e desventuras na vida. Um adulto que 
proporcione um espaço seguro, satisfatório 
e equilibrado para que o bebê possa 
empreender seu desejo em aprender. 
Acredito que isto sublinhe a nossa condição 
de sujeitos biologicamente culturais, 
mostrando que nossa condição relacional 
está exatamente pela necessidade da 
presença do outro.

Essa dimensão que aqui destaco, obriga-
nos a lançar outro olhar sobre as práticas 
habituais e rotineiras dos berçários. Ao 
mesmo tempo, exige-nos estabelecer 
outros modos de nos relacionar com a 
ideia de bebê e criança pequena, que 
culturalmente fomos construindo e, com 
efeito, a transcender o imaginário sobre a 

docência com bebês.

Voltando ao aspecto da permanência 
na instituição, gostaria de destacar, a 
respeito das aprendizagens pela vida 
cotidiana, que “se não são completamente 
negadas como saberes, também não são 
verdadeiramente reconhecidas como 
tais” (BROUGERE; ULMANN, 2012, p. 2). 
Atividades como aprender a caminhar, 
a falar, a comer, a se relacionar e tantas 
outras que estão presentes na vida de uma 
criança pequena são secundarizadas em 
nome daquilo que temos construído como 
importante e necessário para a criança em 
uma instituição vinculada à educação.

Por esta razão, acredito que a escola 
de Educação Infantil possa configurar-
se como um privilegiado lugar para 
as crianças (BARBOSA; FOCHI, 2012), 
garantindo um espaço que reconheça as 
aprendizagens das experiências concretas 
da vida. Assim, parece-me mais adequado 
compreendermos a instituição de 
Educação Infantil como contextos de vida 
coletiva, ou seja, como um espaço-tempo 
de viver a coletividade em um ambiente 
que prioriza a dimensão vital de um sujeito 
que está desejoso por conhecer a si, ao 
outro e ao mundo.

Como referido anteriormente, os primeiros 
dois anos de uma criança envolve 
aprendizagens muito rápidas, intensas e 
de uma mudança de grau de dificuldade 
imensa. Tomando como exemplo, um 
bebê chega a um grupo de berçário sem 
conseguir deslocar-se, ficando apenas 
deitado; neste mesmo ano, esse bebê, 
provavelmente, já estará ensaiando seus 
primeiros passos. Assim ocorre com a 
fala, com a comunicação das expressões, 
com o reconhecimento de situações, com 
as pessoas e com os objetos. Por isso, é 
importante perceber que as aprendizagens 
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Começamos por tentar viver o que é estar 
com o corpo apoiado em uma superfície e 
não conseguir erguer a cabeça devido ao 
peso dela. A partir disso, propus ao grupo 
que tentasse reproduzir com o seu próprio 
corpo o que significa descobrir a mão, 
encontrar pontos de apoio, até conseguir 
ter controle da cabeça a ponto de se virar 
de barriga para baixo.

Obviamente, esse tipo de experiência não 
dá conta de nos fazer sentir em absoluto 
o que vive um bebê nesse momento, mas, 
por outro lado, ajuda-nos a compreender 
outra dimensão de estar em atividade. 
Entender todo o esforço que um bebê pode 
fazer por si, somente para se deslocar, 
movimentar-se, girar-se, construir suas 
primeiras palavras, empilhar objetos, é um 
modo próprio de autoatividade, que ajuda 

da vida cotidiana, longe de serem fáceis de 
serem feitas, envolvem uma capacidade 
de organizar, nomear e realização por 
parte das crianças.

Como uma metáfora, tentamos vivenciar 
essa experiência dos começos na ocasião 

do encontro do curso de “Educação 
Infantil, Infância e Arte”. Após assistirmos 
a um vídeo que mostra os primeiros meses 
de um bebê se descobrindo, até conseguir 
virar-se de cabeça para baixo, lancei ao 
grupo de cursistas o desafio de vivenciar 
essa experiência.

a compreender algumas vias possíveis para 
ser construída a docência nos berçários.

Com isso, acredito que o interesse da 
docência passa a ser por compreender 
“como” os bebês agem, a fim de construírem 
saberes, e não “o que” os bebês sabem. 
Conhecer, nessa perspectiva, é afirmado 
como uma ação, como verbo, já que “o 
conhecer emerge a partir do próprio atuar 
no mundo” (VARELA apud CABANELLAS; 
HOYUELOS, 1994, p. 28).

Nesta incrível jornada diária dos bebês de 
chegarem ao mundo, seus olhos pensam, 
seu corpo fala e seus dedos olham. É 
interno seu desejo de aprender, mas é 
necessário darmos as condições externas 
para os bebês resolverem suas questões.
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SABER  PENSAR E COMUNICAR A 
COMPLEXIDADE DAS EXPERIÊNCIAS DOS 
BEBÊS

Como educadores, ao aceitarmos 
e assumirmos a postura de desejos 
por conhecer as atuações infantis, 
colocamo-nos diante de um cenário 
desconhecido. Concordo com Cabanellas 
e Hoyuelos (1994), ao afirmarem que, 
para investigarmos sobre as capacidades 
genuinamente infantis, é necessário 
compreendermos que “não existe 
separação entre o investigador e o 
investigado. Existe, em certo modo, um 
intervalo ‘insalvável’ entre a criança e a 
nossa forma de nos aproximarmos a ela” 
(p. 24, grifo meu). Assim, acredito que os 
autores nos ajudam a compreender que a 
nossa forma de ver e falar das crianças são 
modos que criamos para interpretá-las e 
não verdades sobre elas. 

Por isso, é importante ficarmos atentos 
às definições rápidas sobre quem são 
os bebês e o que podem fazer. A criança 
como conhecimento é inalcançável. 
Não existem leis gerais e universais 
que consigam definir as crianças. Nesse 
sentido, parece necessário irmos além 
da simples descrição dos fatos, buscando 
construir uma narrativa que comunique as 
profundezas das ações infantis.

Conforme registra Hoyuelos (2006), 
para Malaguzzi, “é tão importante 
observar ou investigar sobre os processos 
de conhecimento da criança como, 
posteriormente, saber narrá-los” (p. 
179). Isso significa um novo paradigma 
para as escolas: romper com a simples 
e pura descrição e avançar rumo à 
metainterpretação6. Bruner (1997), ao 
estudar a respeito da narrativa, destaca a 
possibilidade de pensá-la como um lugar 

para dois cenários: o primeiro, que trata 
da gramática do acontecimento, e o outro, 
que fala das emoções dos acontecimentos.

A gramática do acontecimento seria os 
elementos presentes na ação propriamente 
dita: a intenção ou objetivo, a situação, 
a disponibilidade. O outro cenário, 
das emoções dos acontecimentos, diz 
respeito ao que emerge das experiências 
documentadas. Trata-se da possibilidade 
de dar visibilidade àquilo que é invisível: é 
o dito e o não dito, o que se sabe e o que 
não se sabe, o que se pensa e o que não se 
pensa sobre os acontecimentos. 

Essa parece uma forma de criar uma 
nova cultura da infância, de evidenciar 
novas imagens a respeito dos meninos 
e das meninas que possam confrontar 
a sociedade sobre seus modos iniciais e 
naturalizados a respeito dos bebês. Além 
disso, parece-me importante destacar 
que todos nós precisamos de alguém que 
nos narre a vida. Somos constituídos por 
estas narrativas que nos são feitas ao 
longo de nossa existência. Sendo assim, a 
documentação se torna uma possibilidade 
de registro, que autoriza e convida o 
adulto a abrir um campo extenso na 
elaboração das narrativas, com o propósito 
de combinar conhecimento, realidade e 
ficção, relação necessária para a nossa 
condição humana.

Sem essas histórias que nos contam desde 
pequenos, e que mais adiante lemos e 
imaginamos, a identidade pessoal e a 
nossa existência como seres humanos seria 
impossível, porque somos animais que 
necessitamos da ficção e da imaginação 
para buscar (e encontrar) algum sentido 
para nossas vidas (BARCENA; MÈLICH, 
2000, p. 97). 

6 A metainterpretação perpassa todas as etapas da Documentação Pedagógica. No momento da coleta dos 
dados, nos contrastes dos dados e sua análise, na construção das narrativas, enfim, é uma competência 
necessária para corromper a pura descrição e permanecer o estranhamento com o familiar.
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Na verdade, a narrativa se torna um 
pretexto educativo importante na medida 
em que é compreendida como um “fazer 
parte”, praticamente como um movimento 
que possibilita a cada um conhecer e 
descobrir o seu caminho, sua própria 
história de ser professor, para, a partir daí, 
poder construir uma memória pedagógica, 
filosófica e estética sobre as crianças. Com 
isso, “ao narrar o outro a história de vida de 
um pode adquirir sentido para a existência 
tanto do narrador como do personagem 
da narração” (BARCENA; MÈLICH, 2000, 
p. 113). Logo, o sentido de refletir e 
comunicar sobre as atuações infantis 
também contribui para toda comunidade, 
toda escola, assumir a responsabilidade 
pela educação de suas crianças e do seu 
próprio futuro. 

Para produzir narrativas não são 
necessárias apenas palavras. As narrativas 
podem estar ancoradas em diversas 
formas, isoladas ou em comunhão, a fim 
de permitir que ao serem compartilhadas 
possam ser vistas e escutadas novamente, 
permitindo compreender melhor as 
experiências documentadas. Para tanto, 
é preciso pensar nas diversas ferramentas 
que se têm à disposição para as 
observações e os registros das ações das 
crianças, e assumir que “cada modalidade 
[forma de documentar] acrescenta algo ou 
deixa algo fora” (GANDINI; GOLDHABER, 
2002, p. 153). 

Comunicar as experiências vividas pelas 
crianças no cotidiano das escolas é uma 
forma de dar valor às aprendizagens pela 
vida cotidiana. Torna possível visibilizar os 
percursos de aprendizagens das crianças, 
do mesmo modo que faz com que o adulto 
construa maneiras de retroalimentar 
sua ação pedagógica. No exercício sutil 
de observação dos registros é que se 

torna possível descobrir os modos como 
podemos nos relacionar com os bebês e 
como garantir a eles o direito a descobrir 
o mundo.

UMA SUTIL NOTA DE CONCLUSÃO

Ao longo do texto, tentei expressar aquelas 
questões que marcam a atual discussão 
acerca dos bebês e da docência com 
eles. No entanto, este tema é bastante 
complexo e envolve-nos afastarmos de 
modos fortemente naturalizados em 
nossos discursos e nossas práticas para nos 
aproximarmos de outros pontos de vista a 
respeito das potências e impotências dos 
bebês. 

Dizendo de outro modo, significa assumir 
que ainda sabemos muito pouco a respeito 
das crianças, em especial das crianças bem 
pequenas, e, talvez, jamais será possível 
chegarmos a um nível de conhecimento 
que atenda a essa complexidade humana. 
Aqui reside a beleza e o mistério de estar 
com os bebês. Uma pista que me parece 
clara é o desejo de olhar, escutar e estar 
próximo destes meninos e dessas meninas 
que estão chegando às instituições infantis.

Acredito ser possível avançar na 
construção de uma pedagogia que esteja 
mais interessada nas crianças e nas suas 
possibilidades de reinventar o mundo, 
do que colocá-las em uma camisa de 
força para que se adaptem aos modos 
já existentes, prontos e acabados. Este 
me parece ser o caminho que consegue 
aceitar a complexidade e a sutileza de ser 
professor de bebês, ao mesmo tempo em 
que acolhe a complexidade da chegada 
dos bebês no mundo e as maneiras sutis 
que eles vão engendrando seus modos de 
aprender.
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INTRODUÇÃO

No ano de 2014, o Curso Educação Infantil, 
Infâncias e Arte foi realizado pela segunda 
vez consecutiva, orientado pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, instituídas pela Resolução CNE/
CEB nº 5, e pelas Proposições Curriculares 
da Educação Infantil da Rede Municipal 
de Belo Horizonte, ambas de 2009. 
Neste texto, será abordado o módulo 
da Linguagem Corporal que integra esse 
curso.

De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, a 
linguagem corporal aborda o universo 
sensorial e expressivo, além de evidenciar 
o valor do gesto. Nas Proposições 
Curriculares da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Belo Horizonte, a linguagem 
corporal está relacionada ao processo 
de conhecimento da criança, sendo 
considerada como um modo de apreender 
e se apropriar do mundo.

Na primeira edição, reforçou-se a 
importância de uma experiência corporal 
específica para o professor da educação 
infantil, considerando a presença da 
linguagem corporal nesse período do 
ensino básico. Além disso, foi possível 
confirmar o valor da apreciação e do fazer 
artístico em dança para o desenvolvimento 
da prática docente de um profissional que 
não tem a formação específica na área 
de Arte, e cuja abordagem pedagógica 

LINGUAGEM CORPORAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
MOVIMENTO E DANÇA
Ana Cristina Carvalho Pereira
Gabriela Córdova Christófaro

contempla diferentes vertentes artísticas.

Na segunda edição do curso, o objetivo 
foi desenvolver uma experiência onde a 
prática corporal e artística pudesse gerar 
para o professor-cursista uma dinâmica 
pedagógica alinhada com uma proposta 
educacional que contempla a sensibilidade. 
Este texto trata dessa experiência, a partir 
do diálogo entre os referenciais artístico-
pedagógicos trabalhados e os relatos e 
produções dos cursistas. 

O CORPO ATRAVÉS DA DANÇA, O APRENDIZADO 
ATRAVÉS DA ARTE

O módulo da Linguagem Corporal, tratado 
aqui, foi abordado na perspectiva da 
Dança7, o que envolve uma discussão 
específica sobre arte, corpo e movimento. 
Similarmente à primeira realização, em 
2013, foram estabelecidos os seguintes 
referenciais: o conceito de corporeidade na 
Educação Infantil, a partir das Proposições 
Curriculares da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Belo Horizonte (2009); a 
noção de experiência corporal, conforme 
o campo da Educação Somática; e, os 
conceitos de corpo e de movimento, em 
Rudolf Von Laban (1879-1958), além das 
questões apresentadas por esse autor, 
relativas à prática artística em dança. Os 
objetivos pretendidos com a linguagem 
corporal nesse curso vão ao encontro 
do comentário de um professor-cursista 
sobre a importância da dança no processo 

7 Neste texto, Dança, com inicial maiúscula, se refere à área de conhecimento, enquanto dança, com inicial 
minúscula, está relacionada à prática corporal e artística.
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Depoimento:

de aprendizagem da criança: 

“A dança leva a criança para o mundo 
cheio de possibilidades com o seu próprio 
corpo”. 

Corporeidade e Educação infantil

Como resultado desse processo 
histórico de re-significação do corpo a 
partir, principalmente, dos estudos da 
fenomenologia, tem-se uma distinção 
entre o corpo-objeto, estudado pela 
ciência, e o corpo-sujeito, chamado 
encarnado (BRAUNSTEIN; PÉPIN, 2001). 
Nessa última concepção, o corpo constitui 
esse mediador privilegiado de acesso ao 
mundo. Portanto, para falar da realidade 
humana, passa a ser necessário falar do 
corpo .

Todos esses estudos e discussões sobre 
percepção, comportamento e experiência 
motora, entre eles o de Merleau-Ponty 
(1908-1961), acabam tendo consequências 
importantes para iniciar uma reflexão “do 
e sobre o corpo” como o reconhecimento 
da essencialidade do corpo e de sua 
ligação com a mente, contribuindo com 
novos horizontes para o aprofundamento 
dos estudos relativos às propriedades 
interativas do cérebro, do corpo e do 
mundo. Nesse contexto, encontramos o 
conceito de corporeidade como base de 
trabalhos, muitos estudos e propostas 
teóricas, como o de Gibbs (2006), 
afirmando que:

A cognição ocorre quando o corpo 
interage com os mundos físico e cultural 
e deve ser estudada em termos das 
interações dinâmicas entre pessoas e 
seu meio. A linguagem e o pensamento 
emergem a partir de padrões recorrentes 
de atividade corporificada que abriga o 
comportamento inteligente em ação. 
(GIBBS, 2006, p. 276).

Nessa nova perspectiva, a educação se vê 
perante um grande desafio, passando a 
ser necessário um processo de mudanças 
estruturais, conceituais e práticas para que 
se entenda o corpo como uma forma de 
inteligência, ou seja, mente corporificada. 
Assim, o corpo deve ser entendido como 
mediador da aprendizagem, já que 
toda aprendizagem tem um registro 
corporal, não existindo internalização 
da aprendizagem sem corporalização. 
Estudos como os de Fonseca (2008), 
Goldin-Meadow (2005), Churche&Goldin-
Meadow (2006), Pereira (2009 e 2010) e 
Tomassello (2003) defendem a importância 
dos gestos no desenvolvimento da 
aprendizagem da criança.

Vê-se assim que, na Educação Infantil, 
entender a criança a partir de suas 
manifestações não verbais, entre elas 
a Linguagem Corporal, é compreendê-
la de uma forma mais ampla, propondo 
experiências sobre as quais será possível 
fundamentar a construção de seus saberes, 
conhecimentos e capacidades. 

Percepção e consciência corporal

A noção de experiência corporal na 
Educação Somática diz respeito a um 
processo de conscientização do corpo e 
de seu movimento. Nesse sentido, esse 
campo de conhecimento abrange métodos 
e técnicas voltadas para experiências 
corporais que consideram a subjetividade 
do sujeito, o qual exercita a consciência 
de si mesmo através do movimento e 
do exercício perceptivo do corpo. Para 
Bolsanello (2005), isso significa o “corpo 
enquanto experiência”. 

O campo de conhecimento somático, 
constituído em 1995 pelo Regroupement 
pour l’Éducation Somatique (RES), em 
Montreal, no Canadá, começou a se 
desenvolver no início do século XX e 
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reúne várias iniciativas como a Técnica 
de Alexander, a Antiginástica, a Eutonia 
e o método Feldenkrais, dentre outras, 
voltadas a processos de consciência 
corporal. No Brasil, o trabalho desenvolvido 
pelo mineiro, Klauss Vianna, é reconhecido 
nesse contexto de trabalho (FORTIN, 2010; 
MONTEIRO, 2010; MILLER, 2010). Cabe 
ressaltar que a educação somática tem 
contribuído de forma importante para 
o desenvolvimento da área de Dança, 
seja como metodologia para as práticas 
corporais, como estímulos e orientação 
em processos criativos, ou como medida 
preventiva de lesões.

A Educação Somática não exige qualquer 
pré-requisito corporal e, desse modo, 
contempla um público diverso. Nesse 
sentido, o papel do professor é o de 
estimular o aluno em um percurso 

“Senti um progresso da primeira vez que fiz o exercício para agora. Na primeira vez, a 
força ia toda para uma perna, e faltava equilíbrio. Em um pé, o exercício era gostoso, mas 
no outro, por conta da má distribuição do peso e postura equivocada, faltou equilíbrio, 
O exercício me mostrou que forço mais uma perna do que a outra, que jogo o peso mais 
em uma do que na outra, e desde então estou tentando mudar isso. Acredito estar no 
caminho. No exercício, dessa vez, foi mais fácil achar o ponto de equilíbrio, foi menos 
desconfortável, mais prazerosa a atividade. Sei que é difícil achar esse ponto, mas tomar 
consciência dele é fundamental.” (Cursista)

O importante papel da abordagem somática em processos artísticos e educacionais de dança 
tem sido reconhecido, por promover condições fundamentais para um processo de percepção 
de si mesmo e descoberta de potencial corporal. Como expõe a cursista: 

“[...] nossa, nunca tinha percebido o quanto posso fazer com meu corpo. Na verdade, 
eu nem o reconhecia mais. [...] Pois, nesse corre-corre, esquecemos de nós mesmos”. 
(Cursista)

de escuta corporal, onde o foco não 
estará no exercício, mas em modos de 
fazê-lo. O processo somático envolve a 
responsabilidade do aluno sobre si mesmo 
e, assim, junto à realização do movimento 
de forma consciente, desenvolve-se a 
autonomia do sujeito, tão caro a processos 
artísticos e educacionais.

Na proposição da Linguagem Corporal no 
Curso Educação Infantil, Infâncias e Arte a 
experiência somática abordou os seguintes 
conteúdos: a percepção de aspectos 
dos sistemas esquelético, articular e 
muscular; a relação com a gravidade e a 
noção de peso; pontos de apoio do corpo; 
sensibilização da pele e possibilidades de 
contato com o outro e com objetos. Na voz 
da cursista, fica explícita a compreensão 
de um processo de conscientização e 
exercício perceptivo:
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Durante as aulas da Linguagem Corporal foi possível perceber o quanto a experiência corporal 
pode se tornar restrita, como destaca outra cursista: 

“Como não prestamos atenção em algo tão simples! Sentir os pés.” (Cursista)

Além da falta de atenção ao próprio corpo, a fragilidade da relação com o outro também foi 
lembrada: 

“[...] ao mesmo tempo em que tive que prestar atenção ao meu corpo e descobri-lo, 
precisei também ter o cuidado com o outro. Foi muito revelador”. (Cursista)

Ao relacionar a sua experiência somática ao trabalho desenvolvido na escola, uma cursista 
comenta: 

“Descobri a importância de cada centímetro do meu corpo, reconhecendo que não sou 
uma máquina. Aprendi que devemos observar a criança, seus gestos, suas capacidades 
motoras, deixando-a explorar para que não tenha o corpo como prisioneiro”. (Cursista)

A experiência somática desenvolvida foi aos poucos possibilitando ao professor-cursista 
reconhecer não apenas seu corpo, seu movimento e sua capacidade expressiva e artística, 
mas também refletir sobre seu contato com os alunos e sobre a necessidade de transformar e 
ampliar sua prática pedagógica.
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Movimento, intencionalidade, criação e 
apreciação artística

O estudo de Rudolf Von Laban possibilita 
trabalhar em ambientes artísticos e 
educacionais diversos, e desse modo, se 
constitui como uma referência adequada 
para o desenvolvimento da Linguagem 
Corporal no contexto do Curso Educação 
Infantil, Infâncias e Arte.

Laban desenvolveu um estudo sobre 
movimento e dança que influenciou as 
formas de fazer e a aprendizagem dessa 
arte no mundo ocidental, a partir das 
primeiras décadas do século XX, e segue 
até os dias atuais. Suas concepções de 
movimento e de dança contribuem para 
instaurar um contexto corporal, artístico, 
cênico e educacional abrangente. O autor 
é reconhecido por ser um dos pioneiros da 
dança moderna, movimento que rompeu 
com as delimitações rígidas do balé 
clássico e abriu espaço para diferentes 
concepções estéticas (BOURCIER, 2001). 
Além disso, Laban deslocou a dança 
para além das prioridades específicas do 
universo estritamente artístico, sendo 
uma referência para várias outras áreas 
de conhecimento, além da Dança, que 
lidam com o movimento do corpo. Para 
Miranda, o trabalho desenvolvido por 
Laban “é inegavelmente uma via relevante 
e estimulante para a percepção do 
movimento como uma experiência vital 
para o ser humano” (MIRANDA, 2008, 
p.13). 

Uma das bases do pensamento de Laban 
é a sua concepção de corpo, considerado 
como uma unidade constituída pelos 
aspectos físicos, mentais e espirituais. Em 
Laban, objetividade e subjetividade se 
encontram amalgamados, estando assim, 
pensamentos e emoções articulados aos 
movimentos. Como nos diz Miranda, 
“a experiência nos indica que o corpo 

gradualmente adquire a capacidade de se 
mobilizar e se expandir em sintonia com o 
desejo [...]” (MIRANDA, 2008, p. 37). 

Do ponto de vista da organização física 
do corpo, Laban propõe uma divisão em 
centro de leveza e centro de gravidade, e 
articulações do lado direito e do esquerdo. 
Nesse esquema, o movimento pode 
envolver qualquer parte do corpo, sem 
diferenciação de valor expressivo. Assim, 
o autor se distancia de técnicas e estilos 
de dança que priorizam algumas partes do 
corpo em detrimento de outras. Em Laban 
não há formas pré-estabelecidas que 
determinam o movimento, mas princípios a 
serem utilizados. Esse aspecto proporciona 
liberdade para a experimentação e a 
criação do atuante.

Laban considera que movimento seja 
constituído por quatro fatores – a Fluência, 
o Espaço, o Peso e o Tempo – que por sua 
vez, apresentam qualidades diferentes 
para a experimentação corporal. Além 
disso, pelo caráter da proposição 
labaniana, apoiada conceitualmente na 
unidade mente-corpo, esses fatores do 
movimento estão relacionados a atitudes 
internas. Rengel (2003) e Fernandes 
(2006) localizam a presença desses fatores 
no desenvolvimento humano, no período 
da primeira infância. Nesse sentido, o 
fator Fluência surge juntamente com o 
corpo e se caracteriza pelo modo como 
o movimento é feito, se de forma livre, 
sem pausas, ou interrompido. A Fluência 
é um fator que envolve todos os demais e 
promove sensação de unidade corporal ao 
atuante. O fator Espaço está relacionado à 
atitude interna de atenção, e se desenvolve 
em torno do terceiro mês de vida, quando 
o bebê começa a focar algo e se deslocar 
até ele. O Peso está relacionado á intenção 
e à vontade, e se desenvolve através da 
experiência com a gravidade. Esse fator 
é vivenciado pela criança, por exemplo, 
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através do ato de jogar e pegar objetos 
no chão e no período da conquista da 
posição em pé, por volta dos doze meses. 
O Tempo diz respeito à atitude de decisão, 
que se desenvolve entre os cinco e os seis 
anos de idade, quando a criança começa 
a localizar o tempo presente, o passado e 
o futuro dos acontecimentos. Para Laban, 
o exercício do movimento promove, o 
desenvolvimento da percepção corporal, 
da atenção, da vontade e da capacidade de 
decisão do indivíduo (LABAN, 1971).

O estudo de movimento desenvolvido por 
Rudolf Von Laban foi utilizado em uma 
perspectiva artística de dança elaborada 
pelo autor, a coreologia. Nesse sentido, 
compreende-se que o movimento 
externo e visível pode ser construído de 
forma intencional para expressar ideias, 
sentimentos e outros, resultantes de um 
processo de subjetivação que caracteriza a 
arte. Assim, os fatores de movimento e as 
qualidades relativas a eles se constituem 
como recursos corporais e expressivos. 

Além da abordagem artística, Laban 
discute a dança no âmbito educacional 
escolar. O autor preconiza a importância 
dessa arte para o desenvolvimento do ser 
humano e das civilizações. Além disso, 
defende que nesse contexto deva haver 
um tipo de dança que permita diversidade 
de movimento, liberdade de criação, e 
estabeleça relação entre o homem e a 
sociedade em que vive. Ou seja, a dança 
é tomada como um modo de falar sobre a 
vida humana. Para Laban, a aprendizagem 
de dança deve possibilitar a experiência 
com o movimento, a identificação de 
princípios que o constituem e de seu 
potencial expressivo, além de seu caráter 
social. Enfim, o autor considera que a 
dança “trata de integrar el conocimiento 

intelectual com la habilidad creativa, un 
objetivo de suma importancia en cualquier 
forma de educacion”8  (LABAN, 1998, p. 
23). Rudolf Von Laban ressalta também 
a importância da experiência em dança 
para o professor que almeja trabalhar com 
a aprendizagem dessa arte, como pré-
requisito fundamental para a compreensão 
do aluno e o desenvolvimento de uma 
atividade pedagógica coerente nessa área.

As ideias de Laban sobre a dança na 
educação escolar e também sobre a atitude 
do professor inspiraram as ações realizadas 
no módulo da Linguagem Corporal, no que 
diz respeito à prática corporal e artística, e 
às reflexões propostas.  No caso, o estudo 
de movimento e os exercícios de criação 
foram desenvolvidos paralelamente 
às discussões sobre proposições 
metodológicas para a educação infantil. 

O intuito dessa proposta foi, 
principalmente, chamar a atenção 
dos cursistas para necessidade de se 
compreender quais técnicas as crianças 
pequenas podem experimentar, diferentes 
daquelas em que apenas repetem 
movimentos estereotipados impostos pelo 
professor. Portanto, no que diz respeito 
ao ensino-aprendizagem de dança, 
percebeu-se que o professor deve estar 
atento a aspectos como a centralidade do 
corpo como conteúdo há ser trabalhado, 
aos conteúdos específicos de dança, à 
escolha e disposição dos materiais a serem 
pesquisados conforme suas qualidades, 
variedades, potencialidades e diferenças, 
e à organização do tempo de trabalho 
e do espaço a ser utilizado para as 
atividades propostas. Nesse último item, 
por exemplo, a organização espacial pode 
potencializar o conteúdo trabalhado pelo 
professor.

8 Trata de integrar o conhecimento intelectual com a habilidade criativa, um objetivo de suma importância 
em qualquer forma de educação (tradução das autoras).
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Nessa perspectiva de estabelecer diálogos 
no ambiente de criação, foi proposta 
uma interlocução entre os conteúdos 
estudados – fatores de movimento, 
percepção corporal, pontos de apoio do 

corpo, jogos corporais, individuais e em 
grupo – e tecidos de diferentes tipos com 
relação ao peso, cor, texturas e tamanho. 
Um professor-cursista comenta sobre a 
experimentação: 

“Os movimentos das crianças ganham outra dimensão. É interessante trabalhar com as 
diferenças: panos que não são transparentes, mas são confortáveis; outros são pouco 
transparentes; outros são muito transparentes”.

O trabalho realizado com o objetivo 
de explorar e agir com os materiais 
revelou outros caminhos e possibilidades 

expressivas, permitindo alargar a 
visibilidade do corpo, do movimento e da 
ação artística.
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Para abordar a linguagem corporal na 
educação infantil, o fazer artístico esteve 
articulado à apreciação estética. Assim, o 
fazer artístico em dança forneceu subsídios 
para revelar a amplitude simbólica da obra 
de arte. Como diz Laban: “El aprendizaje de 
la nueva danza alienta el desarollo de una 
conciencia clara y precisa de los diferentes 

Nesse contexto dialógico a apreciação 
estética e o fazer artístico se estabelecem 
como inspiração e fundamentação para 
o ensino-aprendizagem de dança. Essa 
experiência estimulou reflexões. Um 
professor-cursista comentou sobre como 
a apreciação estética estimulou sua 
imaginação no sentido de pensar sobre 
a prática pedagógica na escola. Além 
disso, algumas perguntas explicitam a 
necessidade de ações que possibilitem o 

9 A aprendizagem da nova dança ajuda o desenvolvimento de uma consciência clara e precisa dos diferentes 
esforços do movimento, garantindo assim a apreciação e o conhecimento de qualquer movimento de ação, 
incluindo os mais simples. (Tradução das autoras)

esfuerzos del movimiento, garantizando 
así la apreciación y El goce del cualquiera 
de lós movimientos de acción, incluso 
los más simples”9  (LABAN, 1998, p. 19). 
Ao mesmo tempo, a apreciação estética 
possibilitou compreender e identificar o 
potencial expressivo do corpo e do seu 
movimento. 

conhecimento da área de Dança: “Como é 
o processo criativo?” Outras, apontam para 
a importância da formação específica do 
professor e da elaboração de metodologias 
voltadas para o ensino-aprendizagem de 
dança, ou no caso da educação infantil, da 
linguagem corpora
l: 

“Quais experiências e conteúdos artísticos 
estamos proporcionando às nossas 
crianças?”

conciencia clara y precisa de los diferentes movimento. 
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UM CONVITE AO ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
ARTE

No Curso Educação Infantil, Infâncias 
e Arte foi lançado um convite para a 
reflexão sobre pontos cruciais do ensino-
aprendizagem de arte nesse período 
escolar, como: a compreensão da 
Dança como área de conhecimento; as 
especificidades de cada área artística; a 
elaboração de metodologias para o ensino-
aprendizagem de dança; a formação do 
professor. 

No caso da Linguagem Corporal, 
os cursistas começaram a adquirir 
experiências que podem ser consideradas 
uma ampliação do seu repertório de 
movimentos extra-cotidianos. A partir daí, 
eles poderão entender a importância da 
criança pequena experienciar diferentes 
movimentos, novas organizações espaciais 
e corporais, de modo que, em longo 
prazo, a Linguagem Corporal se configure 
como ação estética e permita à criança a 
construção de novas estruturas de seu 
universo simbólico, como propõe Arendt: 

A qualificação do professor consiste 
em conhecer o mundo e ser capaz de 
instruir os outros acerca deste, porém sua 
autoridade se assenta na responsabilidade 
que ele assume por este mundo” (ARENDT, 
1979, p.239)

Sendo assim, considera-se que a partir 
dessa experiência de formação o 
professor esteja melhor preparado para a 
responsabilidade, que lhe é atribuída, de 
desenvolver uma experiência corporal e 
artística junto às crianças pequenas.
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PRINCÍPIOS DO ENSINO DE 
TEATRO PARA O ADULTO 
PROFESSOR DE CRIANÇA
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Esse é um texto elaborado a partir de 
cinco encontros teatrais, com duração 
de 30horas no total, ocorridos durante o 
curso Educação Infantil, Infâncias e Arte 
no ano de 2014, junto de trinta e sete – 
todos professores da educação infantil. Ao 
longo do texto destacarei alguns princípios 
teatrais que foram desenvolvidos durante 
a proposta. 

O primeiro deles é que o teatro, faz algum 
tempo, deixou de ser entendido como uma 
manifestação artística intrínseca ao ser 
humano. Esquecemos que o teatro em sua 
mais pura forma é “irmão” do jogo de faz 
de conta, praticado pela criança pequena. 
No início desse curso o teatro ainda era 
temido por muitos cursistas. Não aquele 
teatro para onde vamos assistir um grupo 
de atores apresentar-se, mas aquela aula 
de teatro onde o adulto é o protagonista 
da ação artística. Esse foi um dos primeiros 
dizeres que ouvi dos cursistas.

Pelo tempo que trabalho com teatro-
educação, que parte de uma perspectiva 
onde todos, sem exceção, podem 
se expressar, isso nem passava mais 
pela minha cabeça. Mas esse fato foi 
fundamental para que, ao olhar para 
as trinta e sete adultos-professores 
da Educação Infantil de onze cidades 
diferentes me perguntasse: “Esses cursistas 
não tiveram durante o curso de formação 
docente uma disciplina de arte? E por que 
em toda escola de criança pequena há 
sempre apresentação de teatro feito pelas 
crianças? Adulto e criança veem o teatro 
de forma diferenciada?”.

PRINCÍPIOS DO ENSINO DE TEATRO 
PARA O ADULTO PROFESSOR DE CRIANÇA
Ricardo Carvalho de Figueiredo

Bem, como venho trabalhado em cursos 
de formação de professores desde 2004, 
dediquei-me de forma mais aprofundada 
a compreender como dar vez e voz à 
história de vida dessas pessoas aliada ao 
teatro, durante a pesquisa de doutorado 
(FIGUEIREDO, 2014a). Dessa maneira, 
os cursistas foram incentivados a se 
apresentarem ao grupo trazendo algum 
dado biográfico. Para tanto, deveriam 
utilizar-se de algum recurso material 
disponível na sala: tecidos de diversas cores 
e tamanhos. Essa proposta tinha a intenção 
de averiguar que recursos teatrais essas 
professoras já possuíam previamente, 
mesmo que de forma intuitiva. Ou seja, o 
fato de fazerem uso do gênero narrativo 
ou brincarem com recursos corporais/
vocais (grave/agudo; lento/rápido; baixo/
alto etc.) já era o primeiro passo para 
falarmos em termos teatrais que seriam 
trabalhados durante os encontros.

Busquei, a cada apresentação, apontar 
algum aspecto que poderia nos interessar, 
tal como a disposição e energia que a 
pessoa procurou para apresentar-se, a 
demarcação do início e do término de 
sua apresentação, o uso do espaço etc., 
lembrando ao grupo que aquela proposta 
tinha a ver com o fato de serem todos 
adultos. “E se eu fosse fazer com a minha 
turma de crianças na escola?” – perguntou 
uma professora esperando saber o que 
seria preciso modificar. “Não sei.” – disse 
cautelosamente, revelando à cursista que 
a preparação de uma aula requer sempre 
dedicação e busca do conhecimento 
do educando. Minha resposta também 
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Depoimento:

apontava para o fato de deixarem-se 
vivenciar a criação teatral, sem pensar em 
uma possível adaptação para as crianças 
naquele primeiro momento.

Antes do início das apresentações algumas 
alunas comentavam serem tímidas, não 
saber fazer ou se poderiam fazer de tal 
maneira (e explicava o que desejava 
fazer). Incentivava-as a fazerem do seu 
modo, tentando não comparar com as 
demais, afinal, cada uma tinha sua própria 
história e ali estavam presenteando o 
restante do grupo com um pequeno 
fragmento de sua vida. O tecido, por sua 
vez, transformou-se em diversos objetos: 
bebê de colo, véu, capa de super-herói, 
boneca, rede, saia e em alguns casos não 
foi utilizado ou simplesmente esquecido. 
A intenção no uso do tecido era deslocar 
o foco da atuante para o tecido, deixando 
sua atenção ir para o objeto. Também 
pressupunha que ao manipular o objeto o 
aspecto da criatividade fosse despertado, 
uma vez que um objeto não estruturado, 
como o tecido, poderia transformar-se 
em qualquer outra coisa, ao contrário de 
objetos já prontos que não precisam de 
nenhum esforço de quem o manipula para 
revelar o que ele pode significar ao outro.

Todas as apresentações foram 
interessantes e revelaram, em maior ou 
menor grau, algum dado biográfico dos 
cursistas, que ainda pouco se conheciam. 
Destaco aqui uma em específico que a 
meu ver teve consonância com diversas 
propostas. A cursista já havia dito não 
querer participar. Insisti com a mesma 
apontando que demonstrasse aquele 
estado para o grupo, afinal, tudo pode ser 
matéria de criação, inclusive o não-querer. 
Ela foi uma das últimas. Caminhou até o 
centro da roda, cobriu-se com um grande 
tecido e começou a chorar. Soltava palavras 
em meio ao soluço dizendo o quanto 
estava infeliz em seu local de trabalho. 

Gostava da sala de aula, das crianças, mas 
sentia-se obrigada a realizar tarefas para a 
inauguração de sua escola já que o prefeito 
iria visitá-la. E agradecia por estar ali, pois 
exatamente naquele dia o prefeito estava 
em sua escola. Disse também que tudo foi 
feio de fachada, uma vez que o cotidiano 
não era daquela forma e ainda jovem na 
profissão já sentia o desamparo da carreira 
docente.

Ao escrever o registro sobre aquele 
primeiro encontro uma cursista destacou 
o mesmo exemplo que eu, utilizando as 
seguintes palavras:

“Uma das apresentações mais 
emocionantes foi de uma colega 
que utilizou o tecido como uma 
capa protetora e descreveu sobre 
a angústia de ser professor, do 
sentimento de desprezo que 
sentimos por parte dos políticos 
e como os sistemas educacionais 
enclausuram nosso olhar e nossa 
sensibilidade.” (Cursista)

O grupo ficou engasgado, tal como a 
cursista. O pano encorajou-a a dizer o que 
estava entalado. Por mais que todas a 
viram depois da apresentação, o momento 
em que a atuante disse aquelas palavras 
foi detonador e fez emergir outro princípio 
do teatro: a capacidade de ser um e ser 
outro. Ali a cursista falava em seu próprio 
nome, mas ao mascarar-se, potencializava 
sua insatisfação e abria portas para que 
suas colegas de profissão percebessem 
que no campo do sensível, não precisamos 
procurar as melhores lembranças para 
compartilhar junto aos demais. A dor, a 
tristeza ou a angústia também podem ser 
matéria poética.
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Depoimento:

Na segunda parte daquele dia trouxe 
uma convidada ilustre para ajudar-me 
na condução da aula, a misteriosa Ofélia. 
Ela veio em clima de suspense – daqueles 
necessários para despertar a curiosidade 
dos participantes, tal quando contamos 
uma história. Eu havia combinado com 
Bruno10  que iríamos chamar Ofélia e 
que ela viria de fora da sala. Anunciei ao 
grupo que Ofélia falava muito baixo e que 
precisaríamos de silêncio para recebê-la e 
ouvirmos suas pontuações. 

Eis que surge Ofélia (um pedaço de tecido 
enrolado na mão de Bruno). Rostos 
surpresos com aquela aparição, como se 
perguntassem: “O que vocês querem com 
isso, afinal?”. Outro princípio teatral: teatro 
é fantasia, faz de conta. Quando o adulto-
condutor está conectado a essa premissa, 
a criança, que já lida cotidianamente 
nesse campo, embarca na proposta sem 
delongas. Mas quando crescem, alguns 
adultos se esquecem da nossa capacidade 
inata de fantasiar, de ser outro e de ser 
vários...

“Quando Ofélia surge de um pedaço 
de tecido, exigiu de mim uma 
observação menos crítica, mais 
livre, leve, sem buscar um objeto 
estruturado, sem criar a expectativa 
de uma interpretação artística.” 
(Cursista).

Esse fragmento é muito interessante. 
Vejamos que a autora revelou que ao ver a 
personagem criada a partir de um pedaço 
de tecido, trouxe à mesma um ar mais 
leve, deixando de se preocupar em ter 
que estar em evidência na aula de teatro 
ou em fazer uma atuação espetacular. 
Daí, podemos entender que uma aula de 
teatro não é, necessariamente, colocar o 
outro em exposição. O teatro, por ser uma 
arte coletiva, pode ter várias formas de ser 
desenvolvido em sala de aula, tal como 
será apontado ao longo desse texto.

Ofélia deu bom dia, conversou um pouco 
com o grupo e utilizando de outro recurso 
teatral – o distanciamento Brechtiano – 
Bruno desenrolou Ofélia da mão e me 
passou-a. Esse processo de desconstrução 
da personagem Ofélia, que saiu da mão 
de Bruno e veio para a minha é um modo 
de dizer aos participantes que estamos 
no campo da representação. A Ofélia só 
existe de fato quando busco dar vida a 
ela. Ela pode aparecer e desaparecer de 
cena repentinamente, além de ser trazida 
por qualquer participante. Ofélia não era, 
portanto, propriedade de nenhum de nós.

Com todo esse jogo estávamos 
desenvolvendo um recurso metodológico 
conhecido como drama (CABRAL, 
2006). Essa abordagem foi trazida por 
proporcionar que a própria aula de 
teatro seja teatralizada do início ao fim. 
Essa proposta tem grande adesão pela 
criança pequena uma vez que lida a todo 
tempo com a fantasia, com a noção de 

10 Bruno Pontes é mestrando em Educação na Faculdade de Educação da UFMG. Foi aluno no curso 
de graduação em Teatro da UFMG onde trabalhou comigo no projeto de extensão “Teatro-Educação: 
experimentos teatrais na Educação Infantil” e no subprojeto de Teatro do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) da FaE/UFMG. Convidei Bruno para participar de algumas aulas, na condução da 
proposta junto a mim, na intenção de que o mesmo ganhasse experiência no campo da docência no ensino 
superior – tal como apontado no estudo do doutorado (FIGUEIREDO, 2014a).
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que o professor pode transformar-se em 
professor-personagem e, desse modo, 
o adulto é parceiro na criação, não mais 
aquele que impõe/propõe regras, mas 
aquele que conduz um processo aberto 
junto ao grupo de crianças.

Assim, ora Ofélia, ora eu ou Bruno, 
propúnhamos algumas ações ao grupo 
de cursistas. Ações essas que estavam 
organizadas de modo com que ao longo 
dos cinco encontros pudéssemos fazer 
teatro dando ênfase nos seguintes recursos 
teatrais: visualidade, corporalidade, 
temporalidade, espacialidade e 
musicalidade11.

Nesse dia o tecido esteve em todas as 
propostas desenvolvidas, ora como objeto 
inanimado, ora como componente teatral 
rico de potencialidades. Um objeto quando 
trazido para compor uma aula de teatro 
pode ser utilizado de diversas maneiras e 
enriquece uma proposta de aula, trazendo 
inspiração para compor gramáticas 
teatrais.

Ofélia veio do livro O teatro de sombras de 
Ofélia de Michel Ende (2000). Escolhi esse 
texto por ser poético e tratar de temas 
como a morte, a velhice e a solidão, tidos 
como tabu para serem desenvolvidos com 
crianças. Reforço assim que não há temas 
que devem ou não serem trabalhados 
com crianças pequenas. Há formas de 
serem trabalhados. Logo, entendo que 
a criança não é um ser desconectado da 
vida ordinária, vivendo em um mundo à 
parte. A criança habita o mesmo mundo 
do adulto e presencia a morte, acompanha 
a velhice e também lida com a solidão.

Trazer Ofélia como personagem (tecido) 

para conduzir ações teatrais é ampliar a 
capacidade do professor de crianças em 
exercitar sua criatividade, colocar-se no 
lugar de criador e mostrar à criança que 
está junto dela, não acima ou distante.

Como nem toda proposta dá certo... nesse 
mesmo dia houveram algumas resistências 
no exercício proposto. Saímos da sala, onde 
todas estavam descalças e fomos para 
o gramado em frente ao prédio do curso 
de teatro da UFMG. O exercício propunha 
que em fila indiana, a participante que 
ocupasse a frente da fila propusesse um 
movimento com o seu tecido, logo, quem 
estivesse atrás da primeira copiava-a e 
assim sucessivamente. Algumas alunas 
continuaram descalças e reclamavam que 
o pé doía, outras calçaram sandálias ou 
tênis. “Se a primeira pessoa fala, os demais 
repetem a fala.” – dizia eu na intenção 
de que os cursistas só conversassem se 
a primeira da fila falasse. Outras alunas 
reclamavam por não conseguir copiar a 
primeira pessoa porque quem estava à sua 
frente era muito lenta. Eu dizia que não 
se preocupassem em olhar a primeira da 
fila e sim quem estava imediatamente à 
sua frente, sem pressionar a colega para 
a exatidão do gesto. Nada adiantava. Foi 
então que dividi o grupo em dois, tentando 
fazer com que no grupo menor o exercício 
tivesse mais interesse. A dinâmica não foi 
muito alterada. Enquanto isso, algumas 
alunas se divertiam propondo movimentos 
com o tecido, jogando-o sobre as árvores 
ou mesmo se arrastando pelo chão – o que 
causava incômodo em outros cursistas por 
não quererem abaixar-se, rolar pela grama 
e sujar sua roupa.

Após o término desse jogo voltamos à 
sala e conversamos sobre a proposta. 

11 No texto “A criança como protagonista da aprendizagem teatral: uma experiência de criação 
na escola de Educação Infantil” (FIGUEIREDO, 2014b), devidamente citado na bibliografia, 
discorro sobre os recursos teatrais citados.
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Depoimento:Muita conversa rolou. E algumas disseram 
que fiquei frustrado com a turma, já que 
não deu certo. Insisti com o grupo que 
esse não era meu objetivo, mas sim que 
percebessem o momento de cada uma 
protagonizar a condução do movimento 
– o que aconteceu! Essa estratégia foi 
pensada para que, aos poucos, os cursistas 
tivessem oportunidade de protagonizar 
um exercício, estando em evidência de 
forma natural e espontânea – diferente do 
que vemos quando uma pessoa é colocada 
para realizar uma ação onde todos os 
olhares recaem sobre ela, evitando assim, 
o medo do julgamento.

No encontro seguinte eu solicitei as 
estagiárias do curso que recortassem 
um breve trecho da filmagem daquele 
exercício, com a finalidade de que os 
cursistas pudessem se ver no vídeo. Uma 
nova surpresa, tal como descrito a seguir: 

“O prof. Ricardo nos convida para 
assistir um vídeo de 9 minutos, que 
para nossa surpresa, era o vídeo da 
atividade com tecidos, realizada no 
sábado. Em sala comentários sobre 
a atividade do vídeo: ‘Cansaço. Me 
vi podre. Gostei. Superagradável. 
Meus pés massacrados. Fiquei com 
dó de estragar os tecidos, renda é 
tão cara. Foi muito divertido.’ Muitas 
coisas não conseguimos expressar 
com palavras, mas uma coisa ficou 
visível no vídeo: a expressão facial 
da maioria dos participantes era 
de prazer e alegria. Realmente... 
a palavra não é a única forma de 
expressão!” (Cursista) 

Possibilitar que as alunas se vissem – outro princípio do teatro – durante a realização de 
um exercício foi fundamental para verem de fora o efeito visual resultante de uma ação 
aparentemente simples.
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No teatro é imprescindível a ação de fazer 
e de ver – uma junção essencial para a 
realização do acontecimento teatral. Em 
outros momentos utilizei da relação palco 
e plateia12  para que as alunas pudessem 
ver, ao vivo, o que acontecia com outros 
grupos. 

E ao longo dos encontros fomos 
preparando pequenas cenas utilizando-
se dos recursos teatrais mencionados e a 
sombra – inspirados no texto referência 
dessa proposta.

Agendei para o penúltimo encontro uma 
apresentação da turma para espectadores 
de fora do curso. Avisei apenas que 
seriam estudantes de teatro. Um estado 
de ansiedade tomou grande parte dos 
cursistas. “Como assim nós vamos 
apresentar para estudantes de teatro?”. 
Elas só não sabiam que os estudantes de 
teatro eram as crianças de 4 anos de idade 

que fazem aulas de teatro no projeto de 
extensão que coordeno “Teatro-Educação: 
experimentos teatrais na Educação 
Infantil” que acontece na UMEI Alaíde 
Lisboa em Belo Horizonte desde 2010. 
Havia combinado com a professora das 
crianças, Mônica Silva, que os cursistas 
iriam fazer algumas cenas para as crianças 
e ela topou prontamente, organizando as 
crianças para irem até o local combinado.

As alunas já vinham trabalhando em 
grupos algumas improvisações com o uso 
de sombras e cada grupo desenvolvia um 
tema, utilizava-se de tecidos ou outros 
objetos não estruturados – tudo através 
de sombras. Vários jogos realizados em 
sala foram feitos com o recurso da sombra 
– o que facilitou a participação de pessoas 
mais tímidas, uma vez que ao estar atrás 
do pano, os cursistas sentiam-se menos 
acanhados para criar vozes e corpos 
distintos do seu cotidiano.

12 Para mais informações sobre o assunto ver Improvisação para o teatro de Viola Spolin (2001).
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Depoimento:

Depoimento:

No dia da apresentação, uma segunda-
feira de manhã, dei a última instrução às 
alunas: “Durante a apresentação, vocês 
devem criar um momento interativo com 
a plateia!”. Como eu sabia que a plateia 
seria de crianças, a proposta de interação 
entre adultos e crianças tinha a intenção 
de desmistificar o teatro feito para as 
crianças, possibilitando que adulto e 
criança fizessem teatro juntos.

E por que não avisei que a apresentação 
seria para crianças? 

Primeiro porque entendo que um teatro 
que será visto por crianças não deve ser 
elaborado com maior ou menor dedicação 
pelo adulto. Segundo porque ainda há, por 
parte de muitos adultos, um pensamento 
de que a criança tem um entendimento 
menor do que é visto, logo em grande 
parte das vezes há um caráter explicativo 
do teatro – sobrando pouco espaço para a 
criação do espectador.

“Chegou a hora das apresentações. 
Fiquei curiosa aguardando os 
convidados. De repente não acreditei 
no que vi, estava esperando o grupo 
de teatro da universidade, mas o 
Ricardo me surpreendeu quando 
começou a entrar crianças. Uma 
turminha de 04 anos da UMEI Alaíde 
Lisboa, Turminha da Alegria. Fiquei 
super aliviada, surpreendi de ver que 
a nossa plateia era mais importante, 
eram sim pessoas especiais que 
merecem todo nosso esforço e 
dedicação.” (Cursista).

Graciela revela o quanto ficou aliviada por 
ter espectadores crianças – um público que 

essas educadoras lidam cotidianamente. 
Quando as crianças entraram na sala os 
cursistas deram uma salva de palmas, 
demonstrando um alívio e um prestígio 
por ter um público de crianças em um 
curso com trinta e sete educadores da 
Educação Infantil. 

A espontaneidade das crianças durante as 
apresentações surpreendeu os cursistas-
atuantes. Vejamos o que ocorreu durante 
a apresentação do grupo de Graciela, que 
contava uma história da centopeia: 

“quando chamei os alunos para 
ajudarem a desamarrar a centopeia 
vieram se arrastando como se 
também estivessem amarrados – 
igual à centopeia.” (Cursista)
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A surpresa de Graciela não foi nada 
extraordinária para as crianças pelo fato 
de que, interessadas pela história que 
assistiam, já estavam envolvidas “da 
cabeça aos pés” com o que se passava. Ao 
serem convidadas para adentrar a história, 
tornando-se parte dela, personificaram a 
centopeia e reagiram conforme a mesma: 
arrastando-se. 

É importante destacar que a criança 
apreende com o corpo todo, sem 
dicotomia entre mente-corpo. Assim, 
se queremos inserir o teatro na escola 
da criança pequena temos que pensar 
em um teatro mais próximo da própria 
criança, que é bem distinto do teatro feito 
para a festa dos pais onde a criança tem 
pouca, ou quase nenhuma participação 
na elaboração da proposta. O adulto, 
nessa concepção, impõe o seu ponto de 
vista, sua concepção de mundo sobre o 
que a criança irá representar. Logo, estar 
conectado com a criança é observar seus 
modos de agir-pensar e criar ambientes 
estimulantes para que a criança, junto do 
adulto, possa expressar-se.

Finalizando essa conversa, agradeço aos 
cursistas pela prontidão e resistências 
apresentadas – o que faz parte de 
qualquer nova aprendizagem. Espero que 
essa experiência possa ter sido o pontapé 
inicial para que essas educadoras olhem 
mais de perto as crianças que lidam 

cotidianamente e inventem novos modos 
de estímulo à expressão teatral, sem se 
preocupar com a festa escolar ou em estar 
“bem feito” para outro adulto ver.

Até a próxima aventura teatral ou, como 
diria Ofélia: “Onde vocês se esconderam...”.
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EM CADA CANTO, MUITAS 
HISTÓRIAS. EM CADA CANTO, 

OUTROS CANTOS
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O CANTO: RODA DA CHEGADA

Os cantos que compõe a nossa vida não 
são iguais. Nem os espaços que habitamos. 
Tem cantos com formato de casa, de 
concha, de armários, caixas, caixinhas, 
gavetas. Os cantos ninhos estão ai para 
acolherem as nossas intimidades, as 
nossas diferenças, as incertezas, o silêncio 
e o não saber de cada um de nós. 

Foi assim que iniciamos naquela manhã 
o curso da Linguagem Plástica Visual. 
Éramos muitos. 37 cursistas vindas de 
diferentes escolas da educação infantil da 
cidade de Belo Horizonte e da redondeza. 
Elas chegavam cedo e vinham de longe. 
Rapidamente incorporaram o ritual de 
tirar os sapatos, antes de entrar na sala de 
aula.

EM CADA CANTO, MUITAS HISTÓRIAS. 
EM CADA CANTO, OUTROS CANTOS
Rosvita Kolb Bernardes

Pés no chão, descalças, foram chegando 
para o início das aulas. Algumas mais 
rápidas, outras mais lentas e tímidas. Aos 
poucos foram se ajeitando e acomodando 
cada uma no seu canto, no seu espaço. 
Formamos uma grande roda. Uma roda 
onde ninguém se conhecia. Elas apenas 
se olhavam. No centro da roda algumas 
flores e tecidos coloridos. A ideia era viver 
a experiência de estar em roda, como o 
canto da chegada, de mãos dadas. Um 
canto que testemunhasse um espaço para 
a criação. Pois no “círculo, tudo converge 
para o centro. É nele que está simbolizada 
a fonte, a criação, a luz, o ponto comum 
que une a todo”. (OSTETTO, p. 47, 2010)

O CANTO: O ATELIÊ BIOGRÁFICO

Sem saber ou conhecer que cantos 
compõem o nosso fazer-pensar com a 

arte na escola, seguimos para a aula, o 
ateliê biográfico. Um novo encontro. Um 
outro canto: a experiência do fazer. A 
experiência de ser no espaço, na vida, com 
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a arte. Esta era a minha intenção como 
professora com este grupo de alunas e 
esta é também a proposta de formação 
do ateliê biográfico, que vai além dos 
saberes formais, reconhecendo como 
importantes os saberes da experiência. 
Nessa perspectiva, o ateliê biográfico, 
criado por Christine Delory-Mommberger 
(2006, p. 359) define-se como

(…) um procedimento que inscreve 
a história de vida em uma dinâmica 
prospectiva que liga o passado, o presente 
e o futuro do sujeito e visa fazer emergir 
o seu projeto pessoal, considerando a 
dimensão do relato como construção da 
experiência do sujeito e da história de 
vida como espaço de mudança aberto ao 
projeto de si.

Caracterizei esse processo como um 
exercício de tomada de consciência de si 
e do outro, vivenciado em três momentos: 
1) Narrativa oral;
2) Narrativa escrita;
3) Narrativa visual - plástica.

Estes três momentos foram vivenciados 
através de uma postura reflexiva, pois 
contar, narrar experiências de si com a 
arte e com a educação permite também o 
reconhecimento e compreensão de si.

A partir da poesia “Carrego Comigo” de 
Carlos Drummond de Andrade e da obra 
“Parede de Memória”, da artista Rosana 
Paulino, veio a inspiração para a confecção 
dos patuás. Ao olharem mais de perto a 
obra da artista, as professoras observaram 
mais detalhes: havia fotos estampadas 
em pequenas almofadas costuradas. À 
medida que tiveram mais contato e mais 
informações, descobriram que a artista 
é de descendência afro-brasileira, o que 
possivelmente lhe deu suporte para o 
trabalho plástico com os patuás.

Símbolo da sorte e de proteção, os patuás 
são pequenas almofadas costuradas, 

contendo alguma erva aromática, um 
bilhete com os desejos, sonhos e o que 
carregamos na nossa bagagem ao longo da 
vida.

A poesia de Carlos Drummond de 
Andrade permitiu um mergulho na força e 
profundezas das palavras, das coisas ditas 
e não ditas. Entendidas ou não. Ao ler em 
voz alta para as professoras, os versos 
fizeram sentido para elas e em pequenos 
bilhetes escreveram sobre si, sobre o que 
carregam ao longo da sua vida: uma escola, 
a família, o marido desempregado, dívidas, 
tristezas, o menino que não aprende, a 
alegria pelo menino que sarou, a felicidade 
de poder fazer o curso, sonhos de poder 
comprar uma casa, sonho de poder ver a 
mãe de 90 anos no final do ano...

Depois da escrita dos bilhetes, eles foram 
costurados nas almofadas, nos patuás. 

Elas olham, esperam, pensam, escolhem, 
esticam, cortam, sentem, furam e 
emendam. Percebo que algumas ideias 
lhes pertencem, mas a agulha não. 
Elas seguem o seu caminho, furando, 
marcando o tecido. Algumas insistem em 
fazer o mesmo ponto, o mesmo furo, a 
mesma costura de sempre. Algumas não 
se sentem incomodadas em não mudar o 
tecido e nem escolher outra cor. Outras 
seguem a linha, o traço, a costura, buraco 
por buraco, furo por furo, uma conversa 
quase infinita. Não param. Seguem o seu 
percurso puxando um fio, outro fio, mais 
um fio. Um movimento contínuo, onde 
o poder fazer da costura revela-se nos 
patuás confeccionados por cada uma das 
alunas. 

Foi uma atividade estética que 
proporcionou uma conversa sobre si, onde 
os fios puxados, os tecidos escolhidos, as 
cores privilegiadas, os bilhetes escritos 
falavam de cada uma. Um lugar para 
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a acolhida, para o canto de cada uma. 
Tentam costurar para ser. (...) (DERDIK, p. 
43, 2010) 

Falar de si, de suas experiências e de sua 
vida, levou-as, aos poucos, a entender 
que as crianças não desenham o mesmo 
desenho. Nunca o traço da linha será 
igual. Mas que elas desenham para dar 
espaço para seus pensamentos e que os 
seus desenhos tem ritmo, tem tom, tem 
variações e ressonâncias. Tem histórias.

Mais adiante, ainda de forma inicial, foram 
percebendo, que o desenho não é só “lápis 
e papel”. Eu imagino que entenderam o 
que Tiago com seus três anos de idade 
já tentara dizer para elas: “hoje o meu 
desenho é um desenho dentro de outro 
desenho. Mas tem dia que o meu desenho 
é um rio. E depois... não sei.”

Entre linhas, costuras, traços, remendos e 
desenhos, chegamos em mais uma aula, na 
obra da artista contemporânea japonesa 
Yayoi Kusama. Encantadas e também 
impressionadas com a sua arte com 
padrões repetitivos de pontos, tiveram 

a oportunidade de apreciar a sua obra 
Narcissus Garden durante uma visita ao 
Centro de Arte Contemporânea Inhotim.

Com pontos, bolas, formas arredondadas e 
circulares, transformaram uma parede da 
sala de aula em um espaço de intervenção. 
Um espaço que foi tomado por bolas, 
bolinhas de várias cores e tamanhos. 
Queriam de alguma forma dar sentido 
ao que tinham visto e apreciado dessa 
artista. Bolas grandes, pequenas, pontos, 
pontinhos foram colocados na parede 
da sala com a preocupação de viver a 
experiência estética a partir da apreciação 
da obra da artista.

Dessa maneira, o caminho metodológico 
utilizado no grupo foi se consolidando, 
ampliado com as novas referências da 
Arte. Elementos do “ateliê biográfico”, as 
histórias do fazer com a arte na escola, 
foram incorporadas à dinâmica dos 
encontros. Buscamos, assim, por meio 
dessas diferentes formas de expressão, 
trazer questões sobre a nossa prática com 
a arte em sala de aula e sobre o nosso 
processo de criação.

UM OUTRO CANTO: CADA CANTO COM SUA 
HISTÓRIA

Na construção do seu processo de criação, 
que durou algumas aulas, vários caminhos 
se cruzaram entre buscar, olhar, silenciar, 
escolher, organizar, selecionar o quê e 
como fazer para trilhá-los. Ao longo desse 
processo foram encontrados diversos 
materiais, como o tecido, tintas, galhos, 

flores, papel, plástico-bolha, tambores, 
fitas, caixas, som, terra, folhas secas, luz/
sombra, corpo, imagens, fotos. Espalharam-
se e cada uma ocupou um canto. Ao serem 
incorporadas no processo de criação, essas 
diferentes ações proporcionaram um 
momento de intimidade com os materiais 
e consigo mesma.

Observo as suas escolhas: pelo material, 
pelo espaço. 
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Cada um a sua maneira, do seu jeito. 
Alguns ocuparam o canto exterior, outras 
o canto interior.

Para alguns esses cantos revelaram 
construções biográficas. Para outros, 
levaram a elaboração de um mundo de 
significados e de valores que constitui, 
de alguma maneira, para nós o mundo 
interior do espaço exterior. É sob o prisma 
desse “mundo interior” que o espaço 
exterior vai se achar dotado, para cada um 
de nós, de uma biograficidade singular, 
isto é, de uma capacidade de construir 
vestígio, de construir experiência, de fazer 
sentido em nossa existência. (DELORY-
MOMBERGER,” 2012)

Cada canto contava uma história. Cada 
história cantava um canto. Percebi nas 
diferentes apresentações feitas pelos 
cursistas, formas muito singulares de 
cantar e de atribuir significados a arte. 
Eram formas muito próprias de narrar, de 
cantar o apreendido.

Cada uma a sua maneira. A professora 
vestida com uma malha branca usou o 
seu corpo como objeto de arte. Andou, 
olhou e interagiu com os cantos dos 
outros puxando uma mala atrás de si. Uma 
mala, que parecia um objeto de desejo, 
carregado de simbologia. 

Outra professora ouviu a sua voz interior, 
as suas angustias, o seu desespero de 
expor o seu corpo na frente de todas. O 
medo tomou conta desta aluna durante 
as nossas aulas. Era medo de fazer, de 
experimentar, de falar de si corporalmente. 
Ela trouxe para o seu canto uma caixa 

pintada de preto com uma porta. O que 
ela fez? Transformou a sua angustia em 
um objeto-caixa-grito. Era uma caixa na 
qual você poderia colocar dentro a sua 
cabeça e gritar a vontade! “Já pensou, 
professora, uma caixa dessas em todos os 
pontos de ônibus da cidade? Ou na sala 
dos professores? Ou na sala da diretora? 
No corredor, banheiro, cantina, cozinha, 
sala de aula?”

Outras narraram de forma intensiva de uma 
maneira muito singular a suas experiências 
com corpo, com os tecidos, com o crochê, 
com a poesia, com a música, com o espaço, 
o vivido. Montaram instalações, contaram 
histórias, fizeram experiências sensoriais 
com a tinta, ofereceram o seu corpo em 
movimento. Exploraram materiais diversos 
como a luz, o vento, a cor, o movimento, 
o som a impressão as marcas, e registros. 
Em cada canto, objetos, escolhidos: Uma 
foto, uma boneca, um retrato, um véu, 
uma bacia, uma colher, um tule um véu. 
Uma flor. Parecia um ateliê de arte. “Um 
ateliê (...) como o verdadeiro retrato do 
artista: a maneira de organizar o espaço, 
os materiais, disposição dos trabalhos, 
falam, conduzem a uma compreensão mais 
intensa da obra que é gestada naquele 
lugar, revelam o artista”. (ALBANO, p. 
163,1991) 

Assim, os cantos escolhidos os pequenos 
nichos, revelavam uma experiência viva de 
mini-ateliês. Onde era possível escolher, 
aprender e criar.
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Depoimento:

O CANTO FINAL: UM CANTO NO MEIO DE 
TANTOS CANTOS

Ao pensar no canto final, não posso deixar 
de pensar o quanto fui sensibilizada pelos 
cantos ocupados por cada uma dessas 
professoras. Fui movida por uma profunda 
admiração por essas 36 mulheres e 01 
homem. Pela sua história de luta com a 
Educação Infantil, pelo seu desejo em 
querer aprender. Pela sua humildade, e 
sensibilidade. 

Recentemente, ao ouvir a artista Maria 
Helena Bernardes em uma palestra na 
Escola Guignard, fui apresentada a um 
grupo de artistas japoneses, Mono Ha.

Esse grupo de artistas fundou a Escola 
das Coisas, que tem como foco principal 
do seu trabalho conceitos que lidam com 
a subjetividade, elementos da tradição 
japonesa, ativando profundamente a sua 
sensibilidade. São artistas que se movem 
pelo desejo. São artistas que olham para 
as coisas e pensam: o que as coisas nos 
ensinam? O que as coisas podem nos dizer, 
apontar para o nosso trabalho artístico? 
Para a vida? 

Percebemos que os artistas nos convidam 
a ler o mundo, em uma conexão direta 
com a vida. Assim como os artistas nos 
convidam a ler o mundo que nos cerca, 
as crianças tentam interagir com a arte 
para entender o mundo em que vivem, 
explorando materiais e espaços diversos 
como o quintal, o parque, a casinha de 
bonecas, a sala de aula, o pátio da escola, a 

cozinha de casa, o quarto a sala. As pedras 
ganham vida, as coleções de cabeças de 
formigas entram para o espaço da sala de 
aula, as construções tridimensionais como 
as máquinas de ressuscitar os mortos, 
os monstros, medos, desejos, sonhos, 
brincadeiras são temas nas construções 
estéticas da infância.

A artista dinamarquesa Anna Marie 
Holm nos aponta que muitas interações 
que vê na arte contemporânea também 
observa na expressão estética das crianças 
pequenas. Ela nos ajuda a pensar como, o 
que e porque trabalhar com as crianças nas 
séries iniciais com a arte contemporânea.

Para essa artista, qualquer espaço pode 
se tornar um espaço de criação, um 
ateliê. Para ela o ateliê de arte é um 
espaço especial que convida, que acolhe 
as crianças no seu processo de criação, 
no seu pensamento criativo. É um espaço 
aberto, flexível, de conversa e troca, onde 
o professor exerce um papel de mediador 
entre a arte e o processo de criação das 
crianças. 

Assim, chego ao canto final, quando após 
a visita ao Instituto Inhotim uma aluna me 
diz: 

“Eu sei que não entendi muito bem 
ainda o que é arte contemporânea, 
mas uma coisa ficou claro para mim 
hoje, que, para entender de arte, 
temos que ver, olhar, pensar sobre 
Arte (Cursista).”
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Não sei exatamente porque, mas ao 
escrever este texto, lembrei-me do tema 
da última Bienal de São Paulo: “como 
escrever sobre coisas que não existem”. 
Imediatamente pensei: Como elas podem 
abordar a arte contemporânea se não a 
reconhecem como existente?

“Não tenho conhecimento suficiente para 
entender estas obras.” foi o comentário 
de outra professora. Por alguns minutos 
esta frase soou no meu ouvido e fiquei 
me perguntando: Qual o conhecimento 
que é da arte contemporânea? Existe 
um conteúdo específico da arte 
contemporânea? 

Aonde se aprende a fruir Arte? Na escola, 
na universidade, no parque, no museu, na 
vida? Que oportunidade essas educadoras 
tiveram durante a sua infância, na escola, 
nos seus cursos de graduação, de conviver, 
apreciar, de fruir, de fazer e pensar arte?

Talvez estes comentários dessas duas 
professoras devam servir de alerta 
para todos nós, para rever os nossos 
currículos, conteúdos, projetos políticos e 
pedagógicos. Pois como vou compreender 
algo, ou me apaixonar por algo que nunca 

vi? E nada sei. Como vou incorporar na 
minha prática diária na escola, algo do que 
não tenho a menor ideia o que seja.

Não sei se foi mérito do curso ou não, 
mas essas indagações ou inquietudes 
não apareceram mais nas nossas aulas. 
Quero acreditar que as alunas do 
curso perceberam a arte como área do 
conhecimento e compreenderam que a 
arte contemporânea não é algo tão distante 
assim e que pode se tornar acessível 
também para elas. Pois assim como as 
aranhas do conto Infinitas Fiandeiras de 
Mia Couto, elas me perguntavam qual a 
importância da arte na educação infantil. 
Preocupada, fui reler o conto (COUTO, 
p.73, 2013):

Para a mãe-aranha aquilo não passava 
de mau senso. Para quê tanto labor se 
depois não se dava a indevida aplicação? 
Mas a jovem aranhiça não fazia ouvidos. E 
alfaiatava, alfinetava, cegava os nós. Tecia 
e retecia o fio, entrelaçava e reentrelaçava 
mais em mais teia. Sem nunca fazer 
morada em nenhuma. Recusava utilitária 
vocação da sua espécie.
- Não faço teias por instinto.
- Então, faz porquê?
- Faço por arte.
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Assim como as aranhas do conto de 
Mia Couto não sabiam para que serve a 
Arte, talvez acontece também para nós 
humanos, quando nos perguntam: o que 
é Arte?

O desafio está colocado: como pensar 
um espaço para arte contemporânea na 
educação infantil? Como pensar um espaço 
na escola que acolha e dialogue com os 
sujeitos em formação? Como pensar uma 
formação em arte que permita o fruir com 
a vida? E que acolhe o não conhecer, o não 
saber? Por alguns dias fiquei pensando por 
qual canto seguir. Qual canto ouvir? O que 
cantar? Afinal de contas arte não se sabe, 
se faz para saber. (DERDIK, p. 33, 2010) 
Cantar.
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INTRODUÇÃO

A formação continuada de professores-
educadores na área de música na educação 
infantil tem sido uma constante na vida 
profissional da autora em municípios 
de Minas Gerais desde 2008. Apesar 
das formações constituírem formatos 
diversificados no que diz respeito a horas 
de curso e sua distribuição de tempos entre 
contato com professores/educadores e 
alunos observa-se a constância de alguns 
pilares.

O primeiro pilar se refere à sensibilização 
do cursista para o som e a música – a 
linguagem musical; o segundo, à relação 
desse educador/professor com os bebês 
e crianças pequenas13  frente à prática 
pedagógica musical; o terceiro, à visão 
holística do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento musicais dos bebês e 
crianças pequenas e os conhecimentos 
do mundo integrados ao fazer musical 
abordado na aula; e o último, aos 
fundamentos teóricos/metodológicas 
da educação musical para a infância, 
especificamente, no primeiro segmento 
da educação básica, e permeados a esses 
pilares, trabalha-se com estratégias 
didáticas e recursos materiais para a aula 
de música. O intuito é que a partir desses 
pilares seja construída uma base para 
uma prática pedagógica musical mais 
intencional e consciente por parte desses 

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
PILARES DE UMA FORMAÇÃO
Aline Nunes Carneiro

cursistas gerando uma maior autonomia 
teórica e prática sobre o tema – música na 
educação infantil.

O Curso Educação Infantil, Infâncias e 
Arte, tem proporcionado cada vez mais 
o descortinar da linguagem musical aos 
cursistas, desta vez com representantes 
de mais de dez municípios de Minas 
Gerais. Esse relato tem como objetivo 
consolidar por meio da escrita o que foi 
deliberado na formação com reflexão e 
um olhar co-participativo do processo, 
além de compartilhar os depoimentos dos 
cursistas. 

O tempo de aulas específicas na linguagem 
musical composto de cinco encontros 
de quatro horas faz com que se priorize 
alguns aspectos curriculares da linguagem 
musical, e de uma forma panorâmica 
delinear a prática pedagógica musical 
na educação infantil. Nessa segunda 
versão do curso foi ratificado deliberar, 
predominantemente, o ensino sobre 
a expressão rítmica dos bebês e das 
crianças pequenas, tendo como fontes 
de expressão a voz, o corpo e os objetos 
sonoros do cotidiano e instrumentos 
musicais alternativos e mais os tradicionais. 
Assim como, abordar conceitos fundantes 
da prática pedagógica - a exploração, a 
expressão e construção da linguagem 
sonoro/musical dos bebês e crianças 
pequenas dentro das experiências com 

13 Dentro do contexto da educação infantil a criança de zero a dois anos será denominada de bebê e a de dois 
a cinco anos de criança pequena.
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a música na composição/improvisação; 
apreciação e performance musicais.

Será relatado o processo de formação 
continuada dedicado à professoras/
educadoras, sensibilizando para os 
aspectos rítmicos a serem aplicados nos 
bebês e crianças pequenas. Além de 
vivencias musicais de formação de atitudes 
para o fazer musical, outras ligadas a 
escuta ativa – apreciação; brincadeiras 
cantadas; preparação corporal segundo 
Jacques Dalcroze; e palestras sobre a 
teoria/metodológica em educação musical 
na infância dissertada nas Proposições 
Curriculares Educação Infantil. Rede 
Municipal de Educação e Creches 
Conveniadas com a PBH.

Em Carneiro (2014) foi exposto o quanto as 
questões políticas educacionais na história 
do ensino da música na escola no Brasil 
vieram influenciar para o estabelecimento 
de uma falta na formação dos professores/
educadores em geral, especificamente 
na área de educação musical. Assim, 
estabeleceu-se uma defasagem do 
conhecimento da linguagem musical na 
vida dos alunos nas escolas, na formação 
inicial dos cursos de pedagogia sobre 
aspectos teóricos/metodológicos, somado 
a escarces e superficialidade dos cursos de 
licenciatura na área musical. Aqui não se 
fala da ausência da música na escola, mas 
sim de uma educação formal que considere 
a formação educacional em música de 
maneira contemporânea reconhecendo 
as transformações socioculturais ligadas e 
integradas a área. 

O RELATO DE EXPERÊNCIA

As cinco aulas foram compostas de 
vivências musicais infiltrada com 
discussões e reflexões de dimensões 

teórico/prática. As aulas serão relatadas 
dentro dos quatro pilares fincados no 
curso de formação continuada. Porém, não 
de maneira cronológica, mas baseados nos 
pilares escolhidos.

PRIMEIRO PILAR: “Dedicado a vocês”

A expressão – “dedicado a vocês” 
representa para a autora o desejo 
de proporcionar aos cursistas um 
envolvimento com a música que possa 
gerar significados marcantes para uma 
compreensão, seja ela imediata ou não, 
sobre o valor dessa linguagem para a vida 
pessoal dos cursistas da educação infantil 
dos municípios representados, portanto, 
um pilar permanente em nossos cursos de 
formação continuada em música, e um dos 
pilares mais importantes.

Ele é chamado - “dedicado a vocês”, pois 
é notório o brilho nos olhos e o prazer 
em suas expressões corporais e verbais 
no envolvimento com o som e a música. 
No processo de formação muitos “mitos” 
caem por terra sobre a educação em 
música, sonhos de se expressar com a 
música são realizados e a “barreira” da 
não capacidade de se envolver e ensinar 
música na educação infantil é desfeita. É 
trabalhado com eles que a aprendizagem 
e desenvolvimentos musicais tanto deles 
como dos bebês e crianças pequenas 
não acontece apenas formalmente, mas 
no seu cotidiano desde a tenra idade. E 
enfim, há uma tomada consciência sobre 
a necessidade de buscar mais sobre 
a aprendizagem e o desenvolvimento 
musicais para eles como pessoas e 
professores/educadoras.

Numa dimensão teórico/prática foi 
proporcionado aos cursistas um trabalho 
de aquecimento corporal14  baseado em 
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atividades de Jacques Dalcroze14, focando 
corporalmente o eixo, articulação, 
respiração, expansão e expulsão. Cada 
exercício com o propósito de deixar alerta 
esse corpo para o fazer musical. Outras 
atividades foram realizadas objetivando 
aspectos da Rítmica de Dalcroze: energia, 
tempo, espaço, circulação, flexibilidade, 
dissociação, lateralidade entre outros. 

Nesse pilar também se vivenciou atividades 
que exercitassem a memória, atenção, 
concentração, prontidão, algumas funções 

psíquicas primárias, sincronizando o ouvir 
o som e a música com o movimento 
corporal. Objetiva-se com esses exercícios 
formar atitudes para um fazer musical. 
As “brincadeiras cantadas” também 
constituíram atividades importantes 
para o aprendizado e desenvolvimentos 
musicais dos cursistas, eles puderam 
vivenciar elementos da linguagem musical, 
envolvendo o brincar, e o trabalho com 
grupos variados desde duplas até com 
todos os cursistas. 

14 Ver THOMET (1966).

d í i i á i i i d i
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Considerar as “brincadeiras cantadas” 
vivências que exercitam habilidades 
musicais é um importante fator na 
formação, por exemplo, o canto e a 
rítmica corporal nas brincadeiras abordam 
temas como o parâmetro do som – altura, 
melodia, padrões melódicos básicos, 
modos, duração, modos rítmicos, padrões 
rítmicos básicos, entre outros elementos 
expressivos e estruturais.

A apreciação musical foi trabalhada com 
os cursistas com o intuito de propiciar 
uma compreensão mais significativa sobre 
a linguagem musical. Nestas atividades 
de apreciação elas perceberam que 
com um trabalho educativo consciente 
pode-se ouvir muito mais do que se 
imagina dentro de uma obra musical, 
seja com letra ou instrumental. Assim, 
elas puderam ter uma fruição musical 
que ampliasse sua consciência auditiva 
sobre a música. O repertório escolhido 
para as apreciações continham arranjos 
musicais variados que trouxessem 
reflexões sobre tipo de músicas utilizadas 
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utilizadas 

para diversas atividades nas escolas. 
Procurou-se discutir sobre a riqueza de 
elementos musicais a serem escutados nas 
canções e obras musicais instrumentais, 
ou seja, qualidade na diversidade de 
materiais sonoros, elementos expressivos 
e formais da música que muitas vezes 
não são conscientes dos professores/
educadores e consequentemente, isso não 
é intencionalmente trabalhado em sala de 
aula com os bebês e crianças pequenas. 
Como resultado vimos que muitas vezes a 
utilização de um repertório nas escolas tem 
apenas funções sociais, que fazem parte 
sim e são importantes dentro de um plano 
educacional, no obstante, ainda se tem a 
arte/música em segundo plano dentro de 
um planejamento desse conhecimento do 
mundo em seu valor como linguagem. 

Por fim, o repertório pode ser ampliado 
trabalhando com músicas internacionais, 
nacionais, regionais, étnicas, músicas 
instrumentais, infantis e folclóricas. 
Portanto, existe diversidade nos contextos 
culturais/música que não devem ser 
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desconsiderados em seus valores 
socioculturais, sendo importante pensar 
um repertório dentro de um planejamento 
na Educação Infantil15. 

Em todas essas ações houve reflexão 
sobre as atividades formando-se conceitos 
e conscientização sobre o porquê dessas 
atividades, além de adaptá-las e pensá-
las para os bebês e as crianças pequenas, 
pois, cada espaço a ser multiplicado essas 
atividades terão especificidades de tempo, 
espaço, materialidade, entre outros.

SEGUNDO PILAR: O professor/educador em 
música, os bebês e as crianças pequenas 
frente à prática pedagógica musical

Ser criativo - é um fundamento 
primordial nessa formação, acreditar 
que os bebês e crianças pequenas desse 
segmento educacional estão em um 
período de formação crucial em seus 
desenvolvimentos físico, cognitivo e 
psicossocial. Assim, podem ser os mais 
promissores à formar  e desenvolver 
habilidades criativas e expressivas, então, 
nada mais propício  que seja na educação 
infantil trabalhdo as linguagens artísticas e 
especificamente aqui a linguagem musical 
consciente dessa primícia - criação. 

Precisa-se ampliar a “onda” desse ser 
criativo e não inundá-lo em águas revoltas 
de tendências polarizadas, seja para a 
subjetivação seja para objetivação.  A 
autora começa a argumentação para 
este pilar, pois entende que a prática 
pedagógica musical pode se tornar apenas 
um processo imitativo sem a valorização 
desse ser criativo em sua interação com as 
pessoas e o mundo que o cerca.

Nesse pilar, sempre reflete-se com os 
cursistas que os educadores musicais de 
um modo geral tem muito o que aprender 
sobre escola, sala de aula, e relação 
professor/aluno com os professores/
educadores da educação infantil. E que 
os estágios, sejam estes extracurriculares 
ou curriculares supervisionados, é um 
campo precioso para esse aprendizado. As 
defasagens já anunciadas deixou-os muito 
distante da escola, no obstante, os cursos 
de formação inicial na área educacional 
muito distante de uma formação escolar 
em música.

Um dos aspectos importantes desse pilar 
é o “modelo”. Muitos cursistas ficam 
intimidados por não acreditar ou não 
ter tido oportunidade de ampliar suas 
experiências musicais seja informal ou 

desconsiderados em seus valores 

15 Tanto os Referenciais como as Proposições Curriculares da Educação Infantil sugerem um tipo de repertório 
veja nas referencias.
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formal e assim não ser um “modelo” dentro 
da área musical. Porém, mostra-se que 
não importa onde se esteja no processo de 
musicalização, mas que se possa caminhar 
conscientes de onde se está e até onde 
pode-se ir dentro da escola. O lugar de 
formação continuada é onde estão nesse 
momento, o que potencializa seu processo 
musicalizador e de conhecimento sobre a 
música. Reflete-se nesse pilar que muitas 
experiências musicais são realidades 
em suas vidas, ou cantando, dançando 
e até mesmo tocando objetos sonoros 
e instrumentos musicais alternativos ou 
não. E que suas habilidades podem ser 
exercidas na sala de aula.

A qualidade de interação desse professor 
envolvido com a música com seus bebês 
e crianças pequenas é muito importante; 
o amor pela música - valor; a presença 
da música em suas aulas; a consciência 
de suas habilidades mais expressivas com 
a música; e a busca de uma formação 
são atitudes virtuosas. Assim como, 
interagir musicalmente com os bebês 
e as crianças pequenas exercitando 
a observação da música nelas, pois, 
através das manifestações com a voz, 
corpo e instrumentos musicais pode-se 

“ver e ouvir” a música. Por exemplo, ao 
observar esse envolvimento com o som e 
a música deve-se mediar conscientemente 
com as respostas dos bebês e crianças 
pequenas. A atitude de imitar as condutas 
musicais deles e pontuar as habilidades 
musicais propiciam aprendizagem e 
desenvolvimentos musicais.

Outro aspecto - planejar as estratégias de 
ensino para amenizar alguns impasses de 
formação básica em música. Do ponto de 
vista da aprendizagem e desenvolvimento 
musicais, por exemplo, e principalmente 
com as crianças pequenas, é propício utilizar 
gravações com modelos significativos 
em seus arranjos e em seus elementos 
materiais, expressivos e estruturais. Isso 
poderia favorecer aqueles que não tenham 
uma habilidade desenvolvida no canto/
afinação. Na parte rítmica, os cursistas 
já estão buscando nessa formação o 
exercício da rítmica, buscou-se valorizar 
suas habilidades rítmicas, pois como 
sempre pontua-se: se você anda, corre, 
pula, rola, escorrega, galopa, etc.., você 
tem sim uma habilidade rítmica apenas 
precisa trabalhar essa habilidade rítmica 
natural em musical. 
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Tanto no pilar “dedicado a vocês” como 
nos outros são valorizados essa ligação. 
Enfim, procurar ajuda a colegas em áreas 
que ainda não dominem quando for 

trabalhar determinado assunto musical, 
nesse sentido, mostrou-se que há diversas 
possibilidades de buscar esse “bom 
modelo”.

TERCEIRO PILAR: Aprendizagem e 
desenvolvimento musicais dos bebês e 
crianças pequenas - os conhecimentos do 
mundo integrados ao fazer musical

Dentro da proposta desse curso contempla-
se quatro linguagens artísticas na 
educação infantil sendo este um elemento 
norteador das ações formativas em música 
– a integração entre os conhecimentos 
do mundo. Essas linguagens podem estar 
presentes quando é vivenciado atividades 
musicais que exijam, por exemplo, a 
representação de papeis – nas histórias 
musicais e brincadeiras infantis que são 
realizadas em sala de aula, o movimento 
corporal e a construção de instrumentos 

musicais junto às artes visuais.

Alguns aspectos são levantados 
neste pilar: entender o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento musical 
do bebê e da criança pequena por meio 
de uma experiência não fragmentada; 
compreender o processo integração 
perceptiva que “toquem” na realidade 
musical. Nesse sentido, ligado ao segundo 
pilar, é importante que o professor/
educador observe a manifestação sonoro-
musical nesse teor – integrado, e quanto 
mais novas essas crianças mais profundo se 
torna a intervenção pedagógica musical16  
frente a gêneses de desenvolvimentos 
físicos, cognitivos e psicossociais. 

16 CARNEIRO (2006) - dissertação da professora Aline Nunes Carneiro pode-se ver com mais detalhes a 
abordagem do desenvolvimento musical dos bebês relacionado com a cognição integrada ao desenvolvimento 
geral.
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Um aspecto que o professor deve observar 
é a vida cotidiana e escolar no que diz 
respeito à sonoridade e a música na 
expressão livre dos bebês e das crianças 
pequenas. Por exemplo, investigar as suas 
manifestações motoras, pré-linguísticas17  
e linguísticas pode favorecer as estratégias 
didáticas e utilização de materiais 
pedagógicos, assim como, as intervenções 
pedagógicas musicais dos conceitos 
fundantes do discurso musical. Na vida 
motora, pode-se “enxergar a rítmica”; no 
linguístico, aspectos melódicos.

E por fim, pode-se pensar um planejamento 
a partir de referenciais e proposições 
curriculares educacionais contextualizados 
com a realidade local. E assim, propiciar 
uma integração dos conhecimentos 
artísticos com outros constituintes nestes 
documentos.  Criança numa sociedade que 
se integra a mesma fazendo interações 
sociais e brincando, tendo a seu serviço 
o aprendizado e desenvolvimentos de 
linguagens diversas que as potencializam 
para conhecer o mundo. Reconhecendo o 
processo e as relações interiores e externas 
que as formam. 

QUARTO PILAR: Fundamentos teóricos/
metodológicas

Como explicitado nas Proposições 
Curriculares Educação Infantil da Rede 
Municipal de Educação e Creches 
Conveniadas com a PBH (2009) foi escolhida 
como base a adaptação de um modelo de 
educação musical amplo e integrado da 
experiência musical no ensino para bebês 
e crianças pequenas, baseada nas relações 
entre aprendizagem e o desenvolvimento 
sonoro-musical.  Tanto o Modelo Espiral 
Psicológico de Desenvolvimento de 
Keith Swanwick (1994) como o Modelo 

C(L)A(S)P de Educação Musical (1979) são 
contemplados como modelos consistentes 
e validados em vários estudos e pesquisas 
dentro da área da educação musical. Nestes 
se pode basear uma dimensão teórica para 
uma prática pedagógica musical na educação 
infantil, contribuindo para um referencial 
curricular contextualizado e empático com 
uma concepção de criança a qual almeje 
muitos projetos políticos pedagógicos.

No terceiro pilar, em nenhum momento foi 
descontextualizado uma experiência musical 
do cotidiano e das relações sociais. Isso é 
visto na valorização das relações e interações 
sociais do processo de ensino aprendizagem. 
Dentro da linguagem musical nos repertórios 
e estes conectados com as instituições sociais 
as quais esses bebês e crianças pequenas 
interagem. Na importância que se dá ao 
processo de mediação seja do professor/
cuidadores e relações com os objetos que os 
cercam. 

Outros autores tem se debruçado em 
estudos e construção de teorias pensando 
a música para bebês e crianças pequenas e 
que tem sido importantes para somar para 
reformulações de práticas pedagógicas 
musicais mais contemporâneas, como 
exemplo têm-se Edwim Gordon (2008)18   
sobre a teoria de aprendizagem musical. 
Essas referências contribuem para uma 
prática pedagógica musical em sua dimensão 
teórica/metodológica.

Nessa segunda versão do Curso Educação 
Infantil, Infâncias e Arte realizado na Escola 
de Belas Artes da UFMG, percebe-se uma 
fala dos cursistas bem consciente sobre a 
busca desses conhecimentos, reconhecendo 
essa falta e motivados a vivenciar e aprender 
sobre arte/música.

17 Ver CARNEIRO; PARIZZI (2011); CARNEIRO; FRANÇA (2006)
18 Esses educadores são citados e descritos tanto nas Proposições Curriculares (2009) quanto na dissertação 
da professora Aline Nunes Carneiro (2006) como em outras referencia na área de educação musical.



94

AT
RA

VE
SS

AM
EN

TO
S:

  E
NS

IN
O-

AP
RE

ND
IZA

GE
M 

DE
 A

RT
E, 

 
FO

RM
AÇ

ÃO
 D

O 
PR

OF
ES

SO
R 

E 
ED

UC
AÇ

ÃO
 IN

FA
NT

IL

Essas bases teóricas nortearam 
as estratégias pedagógicas para 
planejamento – ações, atividades e tarefas 
musicais, assim como um plano de curso 
coerente com a concepção de infância na 
educação infantil, além de pensar recursos 
musicais e materiais necessários para as 
estratégias didáticas utilizadas. Para isso, 
os cursistas precisavam entender além 
dessas “janelas” de ouvir e fazer música, 
os conceitos fundantes da linguagem 
musical, aqui se configura o quarto pilar.

Quanto aos elementos constituintes 
da linguagem sonoro-musical, 
especificamente, para esse curso de 
extensão foram ministradas palestras 
dando uma visão panorâmica a partir 
das proposições curriculares.  Foi 
demonstrada a possibilidade de entender 
o desenvolvimento a partir de três 
camadas – materiais sonoros; expressão e 
estruturação/forma/construção19. Parte-
se da concepção de que as manifestações 
sonoro-musicais na experiência musical 
podem vir das seguintes fontes sonoras: 
voz, corpo e os instrumentos sonoros 
(tradicionais ou construídos com materiais 
alternativos). Com cada uma dessas fontes 
sonoras almeja-se vivenciar atividades 
que possibilitem à criança a experiência 
musical tendo como direção avaliativa os 
critérios sugeridos pelo Modelo Espiral 
Psicológico de Swanwick (1994). 

Outro aspecto importante das “janelas” 
da experiência musical (CAP) e o 
desenvolvimento do bebê, é que o 
modelo pode ser de maneira alegórica 
ser representado nesta imagem – cAP20. 

A apreciação apresenta-se como uma 
experiência predominante no aprendizado 
inicial, e a vivência corporal seria 
relacionada com uma origem da rítmica 
musical (como por exemplo, instinto 
rítmico, regularidade e regulação do 
tempo) indicando uma manifestação da 
performance rítmica num nível inicial 
da percepção da linguagem sonora. A 
medida que o bebê vai se desenvolvendo 
e com a integração de seus sistemas 
perceptivos e de comunicação com o 
mundo através de linguagem sonoro-
musical, pode-se pensar no Modelo CAP, 
também na seguinte figura: cAP. E assim, 
mais a integração entre as atividades de 
apreciação e performance vão gerando 
uma experiência musical desenvolvendo 
condutas de reprodução sonora e estas as 
de apreciação. E por fim, com a aquisição 
de habilidades representativas do sistema 
simbólico, entre elas a linguagem oral, 
desde a fase pré-linguística, tem-se a figura 
do Modelo assim: CAP. Nesse momento, 
todo desenvolvimento e a aprendizagem 
sonoro-musical dentro de uma prática 
pedagógica e musical poderá favorecer 
uma intervenção mediadora para uma 
compreensão sonoro-musical mantendo 
o equilíbrio e a integridade da experiência 
musical da criança pequena da educação 
infantil.

A seguir descreve-se um quadro21  
relacional entre as fontes sonoras – 
voz, corpo e instrumentos/objetos - e 
as possíveis atividades da experiência 
musical CAP (composição, apreciação e 
performance).

19 Pode-se contemplar essas direções sobre o desenvolvimento musical tanto em Swanwick como em 
Delalande. 
20 Entender o Modelo CAP para bebês e criança pequena é fruto da experiência da aplicação dos modelos 
pela profa. Ms Aline Nunes Carneiro, que na época da produção de seu trabalho de conclusão do mestrado 
em Música pela UFMG, obteve o comentário de Keith Swanwick que o trabalho de mestrado poderia ser uma 
contribuição para ampliar a teoria do mesmo, ou seja, pensar a teoria para os bebês.
21 Tanto o quadro quanto a adaptação do CAP do Modelo da Educação Musical de Swanwick tem sido pensado 
e divulgado pela autora em vários projetos de consultoria e assessorias, aulas em universidades e centros 
universitários ao qual atua profissionalmente.
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Para finalizar esse quarto pilar, foram 
realizadas várias atividades focando 
as aprendizagens e desenvolvimentos 

Quadro n. 1 - Quadro relacional entre as fontes sonoras – voz, corpo e instrumentos

22 São histórias inventadas pelo professor ou pela criança, que servem como um roteiro para a apreciação 
ativa de obras musicais instrumentais.

rítmicos dos bebês e das crianças 
pequenas relacionadas com a expressão 
vocal, corporal e instrumental (objetos 

FONTE SONORA EXPERIÊNCIA MUSICAL

EXPRESSÃO VOCAL

Canto Criativo (C)

Canções e obras vocais (A)

Canto Imitativo (P)

PREDOMÍNIO DE SONS RELACIONADOS COM A MELODIA

EXPRESSÃO CORPORAL

Gestos corporais com possibilidades sonoro -musicais espontâneos e

criativos (C)

A performance, improvisação e gestualidade do professor ou em

vídeos nas atividades que envolve o corpo (A) – ouvir e ver.

Gestos corporais com possibilidades sonoro -musicais através dos

comportamentos motores (P)

PREDOMÍNIO DE SONS RELACIONADO COM A RÍTMICA

EXPRESSÃO INSTRUMENTAL

(INSTRUMENTOS MUSICAIS

E OBJETOS SONOROS)

Produções instrumentais sonoro -musicais espontâneos e criativos

(C)

Ouvir e ver a performance e criações instrumentais do professor,

audição de histórias instrumentais
22

de obras musicais e audição de

arranjos nas canções e obras instrumentais (A)

Produções sonoro-musicais a partir de sua performance

instrumental (gestualidade motora e expressiva) - (P)

SONS RELACIONADOS COM À RÍTMICA E A MELODIA
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sonoros e instrumentos alternativos) com 
os cursistas. Dentre os temas e tópicos23  
abordados na rítmica foram pontuados: 
expressão rítmica livre; instinto rítmico, 
pulsação interna, regulação temporal; 
regularidade e irregularidade, modos 

23 Ver CARNEIRO (2009) e FRANÇA (2006); 

rítmicos – pulso, apoio, divisão, subdivisão; 
ritmo real e padrões rítmicos básicos e 
métrica. Além de vivencias em grupo 
com instrumentos de percussão com 
leitura rítmica (grafia contemporânea e 
tradicional).

CONCLUSÃO

A experiência com a formação continuada 
de professores/educadores da educação 
infantil tem sido muito satisfatória, 
quando percebe-se nos cursos a 
promoção de discussões e reflexões sobre 
a música na educação infantil.  Além 
de ver o reconhecimento por parte dos 
cursistas da existência de habilidades 

musicais informais neles, desmitificando 
a aquisição do conhecimento musical 
apenas pela formalidade. Não se está 
aqui desmerecendo o ensino formal, seria 
até uma posição incoerente, mas alegres 
pelo agregar de outros procedimentos 
de aprendizagem advindo da vida 
cotidiana. Isso contribuirá tanto para os 
aspectos teóricos/metodológicos com as 
metodologias criativas do XX e XXI, para 
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um olhar mais atencioso dos cursistas 
para sua vida musical, assim como, para 
prática pedagógica musical dos bebês e 
crianças pequenas muitas vezes ligados 
fortemente em suas experiências ao 
ambiente familiar/ou instituições sociais 
as quais possam pertencer. Assim pode-se 
explicitar algumas satisfações abaixo:
• Poder esclarecer sobre as 
proposições curriculares desse município 
e ampliar para mais de 10 deles em Minas 
Gerias, acreditando nesses cursistas como 
multiplicadores nos seus municípios;
• Falar da linguagem musical como 
conhecimento e reconhecendo sua função 
social, porém, alertando para seu uso 
exclusivamente utilitário, sem o poder 
criativo e de transformação do humano; 
• Falar dessa música como mais um 
saber integrador e não bengala para outros 
saberes; 
• Receber cursistas com “sede e fome” 
da linguagem musical, e conscientes de 
seu valor na sociedade. É sutil, porém 
verdadeiro essa necessidade. 
• Saber que cursos como este podem 
contribuir para saciar cada vez mais essas 
necessidades que são patentes e verídicas 
nas atitudes dos cursistas e falas no 
momento da formação. 
• Projetar um curso de formação 
continuada que cada vez mais solidifique 
o valor das linguagens artísticas integradas 
e um conhecimento mais significativo da 
linguagem musical na Educação Infantil. 
• Contribuir para a formação 
educacional básica para esses bebês e 
crianças pequenas numa faixa etária 
formativa, seja, física, cognitiva ou 
psicossocial na sua construção como 
cidadãos, sendo contribuinte na educação 
dentro de nossa nação na área educacional. 

Enfim, os cursistas tiveram a oportunidade 
de vivenciar a música através de 
diversas fontes sonoras manifestando 

suas musicalidades em expressões 
vocais, corporais/musicais/artísticas 
e instrumentais (objetos sonoro, 
instrumentos musicais alternativos e 
tradicionais) fazendo com que aumente 
cada vez mais o amor pela música, a 
credibilidade numa linguagem capaz de 
contribuir para formação desse cidadão 
(bebês e crianças pequenas) e a esperança 
de um mundo melhor considerando a 
linguagem musical como um conhecimento 
do mundo não num nível trivial mais 
constituinte da humanidade na formação 
educacional da sociedade.
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Havia chegado o dia do primeiro 
contato com o grupo de cursistas, todos 
professores da Educação Infantil da Rede 
Pública Municipal de Belo Horizonte e 
região metropolitana. Manhã de maio, e, 
em meio à ansiedade de toda a equipe 
de produção/apoio, bem como da 
coordenação da segunda edição do Curso 
Educação Infantil, Infâncias e Arte, vou me 
lançando a uma viagem de aprendizado 
profundo e sensível. 

Era possível ler no corpo do grupo 
de pessoas que entra e se assenta no 
auditório da Escola de Belas Artes - EBA da 
Universidade Federal de Minas Gerais um ar 
de emoções novas, ávidas por experiências 
que as lançassem e ou reconfortassem-
nas para a ação pedagógica em Arte. Os 
cursistas foram reconhecendo os espaços 
da EBA, formando referenciais de grupo, 
estabelecendo contatos e possibilidades 
iniciais por este olhar para o outro, para os 
espaços, para as estruturas, tentando se 
encontrar, mas suspeitando um se perder 
desde o início.

Convidada pela professora Ana Cristina 
Carvalho Pereira – a fazer parte desse 
projeto desenvolvido na EBA/UFMG 
em parceria com o NEPEI/FAE pude 
então me dar conta da amplitude e da 
responsabilidade que tinha enquanto 
partícipe desse programa de formação de 
professores para a Educação Infantil em 
Arte.

O meu primeiro passo em direção a 
esse grupo de cursistas, se deu sob a 

A EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO EM ARTE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR SOBRE/DO 
PROFESSOR
Ádma Bernardino Magalhães

perspectiva de diagnosticar o universo e 
repertórios deles na arte e o que/como 
a educação infantil tem se apropriado 
da Arte no espaço efetivo em que esses 
mesmos professores atuam.

Quem são esses cursistas? Como a Arte 
é experimentada por eles? Como se 
configura o ensino de Arte nas Creches 
Conveniadas, Escolas e UMEIs em que 
trabalham? Quais aspectos constroem os 
referenciais da ensino/aprendizagem nas 
instituições em que são responsáveis pelo 
desenvolvimento das crianças em cada 
contexto especifico? E o que existe de 
comum entre eles?

Juntando-se a essas questões, refletidas 
durante o Curso Infâncias e Artes 2014, 
me instigou, também, pensar sobre como 
o corpo do cursista é visto, participa, 
experimenta e constrói saberes em Arte e 
como essa construção tem reflexos naquilo 
que esse professor tem possibilitado ou 
não como experiência nas suas ações com 
as crianças.

Meu interesse perpassa, também, pela 
ideia na Arte como uma possibilidade 
do corpo tornar-se visível, dar vazão às 
emoções, pulsações, vibrações, gestos 
vividos com o corpo e no corpo. 

De um modo geral, principalmente nos 
espaços formais de educação, temos 
corpos silenciados, quietos, domesticados 
e pouco partícipes das possibilidades 
de desenvolvimento intelectual, 
afetivo, cultural, social. Tanto o corpo 
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dos professores como das crianças, 
consequentemente. 

Esse olhar é de quem defende a perspectiva 
de que a aprendizagem quer seja em Arte 
ou em outros componentes curriculares, 
se circunscreve na ação, na prática, no 
fazer do/no corpo e das relações desse 
corpo com os conflitos enfrentados 
cotidianamente, com os demais sujeitos, 
com os objetos, com a natureza, com a 
cultura e tudo mais que vivenciamos nos 
grupos sociais aos quais pertencemos, 
e mais ainda de quem reconhece que 
existem importantes saberes construídos 
nessas experiências. 

Refletindo sobre essa ideia, Eisner (2008), 
em seu texto intitulado O que pode a 
educação aprender das artes sobre a 
prática da educação?, faz uma revisão 
sobre as influências do processo de 
industrialização impondo um modo de 
conceber paulatinamente a educação nas 
escolas do século XIX até o XXI, e, como a 
Arte pode redimensionar a educação como 
um todo, tomando por base aquilo que 
o positivismo relegou enquanto ciência e 
que a Arte toma como seu legado, isto é, a 
vivência prática, sensorial e a experiência.  

Sobre estes aspectos, Eisner também 
nos aponta a influência da psicologia na 
educação: 

[...] No processo a ciência e as artes 
alienaram-se. A ciência era considerada 
fiável, o processo artístico não. A ciência 
era cognitiva, as artes eram emocionais. A 
ciência era ensinável, as artes requeriam 
talento. A ciência podia provar-se, as 
artes eram questões de preferência. A 
ciência era útil e as artes ornamentais. 
Era claro para muitos, assim como ainda 
hoje o é para muitos, para que lado pende 
a moeda. Tal como disse, contava-se 
com as artes quando não havia a ciência 
para guiar. As artes eram uma posição 
retrógrada. (EISNER, 2008, p. 07).

O que se espera e se investe para o ensino 
de arte hoje, vai de encontro aos anseios 
por uma educação em que o ser poético, 
criador, apreciador, estético sejam 
dimensionados em todos os âmbitos de sua 
formação. Para além de seguir estratégias 
milagrosas que respondam a contento aos 
programas a serem aprendidos. Alcançar 
um saber, fazer e expressar artísticos, que 
encontrem no espaço escolar uma via para 
a experiência original, vívida e que reflita 
cada um e todos. 

É preciso evitar, na educação de hoje 
uma busca pelos melhores métodos 
educacionais, que de um modo geral 
apenas repetiriam os fracassos de uma 
educação descontextualizada, homogênea 
e homogeneizante, pouco efetiva naquilo 
que acredito que para as artes deva ser o seu 
papel principal: potencializar a capacidade 
humana de aprender, de pesquisar, de 
construir saberes, construindo caminhos 
para vivência dos conflitos pessoais e 
sociais. 

Como possibilidade de vivência poética, 
a Arte pode ser esse saber lidar com as 
aspirações e emoções, transformando 
a própria realidade, acompanhando o 
dinamismo histórico, cultural e social dos 
grupos nos quais estamos (educadores e 
educandos), inseridos. 

Faço essas inferências iniciais sob a 
premissa de estabelecer um caminho 
sobre o qual tentarei trilhar no decorrer 
desse diálogo, e que vislumbro como 
horizonte reflexivo.

O primeiro contato com o grupo 
participante do Curso Educação Infantil, 
Infâncias e Arte, ao final de maio/2014, foi 
demarcado como ponto inicial do processo 
o acolhimento do grupo de cursistas que 
ficou sob minha responsabilidade. Neste 
momento todos nós nos apresentamos 
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através do brinquedo cantado “cipó de 
miroró”.

Posteriormente foi realizada atividade 
deflagradora desta pesquisa, em que o 
grupo deveria responder em uma única 
expressão, a seguinte pergunta: que 
palavra resume a ensino de Arte no seu 
espaço de atuação (Creche Conveniada/
UMEI/Escola)?

Em seguida, colhemos as respostas, 
subdividiram-se grupos de 7 a 8 pessoas 
e as palavras escritas em letras grandes 
foram dispostas ao centro e redistribuídas 
entre os grupos. A partir daquele 
momento se posicionariam em relação às 
palavras descritas pelos colegas de curso 
e elaborariam uma síntese que denotasse 
a ideia do grupo sobre os diversos 
significados, conceitos que surgiriam pós-
análise. 

Ao final, cada grupo apresentou de 
maneira dinâmica, performática ou 
através de caminhos outros à sua escolha, 
as ideias compiladas em síntese. As 

respostas apresentadas deram uma pista 
sobre como o trabalho com Arte é visto e 
quais entendimentos, conhecimentos são 
dedutíveis a partir dessa experiência. Ficou 
bastante claro para mim, bem como para 
toda a equipe de trabalho e coordenação 
do Curso Infâncias e Arte, que esse grupo 
era potencialmente forte, criativo e que 
poderíamos nos surpreender no percurso. 

Foi um impulso significativo e prazeroso, 
especialmente para mim que naquele 
momento experimentava minhas 
experiências brincantes e discursivas 
pela primeira vez, dentro da EBA/UFMG. 
Uma incrível descoberta e reencontro 
com a ludicidade, a acolhida dos gestos 
dançantes e musicais possibilitados pelo 
brinquedo cantado “Cipó de Miroró25”.  

Ao me debruçar sobre a análise das 
respostas para a atividade reflexiva, 
apareceram palavras como: alegria, 
construção, criação, criativo, desafio, 
emoção, experimentação, experimentar, 
fraco, inexistente, início, inspirador, 

25 Cipó de Miroró: dança circular, presente na cultura do recôncavo baiano e apresentado pela pesquisa de 
doutorado da Professora KatarinaDoring – professora da UNEB Campus I/Salvador. Essa dança que não tem 
fim, começa por uma pessoa que convida individualmente, pelo nome os participantes dispostos em roda, 
mãos soltas, que vão aceitando o convite e vão formando o cipó de mãos dadas. O último a ser convidado 
passa a convidar, assim a atividade não tem final determinado.
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lembrado, limitado, vontade, prazer, 
movimento, troca, papel, projetos, pupa, 
restrito, inexistente, fraco, restrito, 
limitado. Estas expressões, em princípio,  
indicam que a busca dessas pessoas 
obviamente pressupõe uma necessidade 
e ao mesmo tempo uma preocupação 
com relação, por exemplo, a palavra 
“inexistente”, porque anuncia uma 
percepção da Arte, talvez equivocada e 
uma necessidade de instrumentalização 
da percepção para a própria Arte em seu 
cotidiano. 

Evidencia-se também a preocupação em 
estarem preparadas para construir novos 
referenciais, embora já se apresentassem 
conceitos muito próximos do como a 
ensino/aprendizagem vem se desenhando 
na pós-modernidade apontando para 
um olhar sobre o cotidiano, tanto para 
os materiais quanto para os saberes, 
processos que tornam possíveis a 
materialização do que se poderia chamar 
de “objeto artístico” (BARBOSA, 2003) .  

Se nos detivermos ao léxico sobre as 
palavras: fraco, inexistente, limitado e 
restrito, conforme nos aponta o Dicionário 
Aurélio, embora sejam expressões 
perfeitamente compreensíveis na leitura 
do seu sentido, podemos aprofundar-nos 
ao analisar os seguintes sinônimos:

FRACO: Que não é forte. Que tem 
menos força que a regular. Que não tem 
as condições necessárias de robustez. 
Débil; sem vigor; debilitado, combalido. 
Que tem pouca consistência ou pouca 
solidez; frágil; quebradiço. INEXISTENTE: 
Não existente. LIMITADO: Que apresenta 
limites; demarcado, estremado. Que não 
vai além de determinados limites. Restrito. 
Reduzido a determinadas proporções; 
diminuído, encurtado. Fixado, estipulado, 
marcado. Designativo de certas sociedades 
em que a responsabilidade dos sócios 
somente abrange o capital que cada qual 
subscreveu. Subordinado, circunscrito. 
RESTRITO: Limitado, cerceado. (FERREIRA, 
p. 807 - 941 -1032 - 1498, 1986)

No que diz respeito ao universo da Arte, 
essas palavras ditas por pessoas diferentes 
e de diferentes lugares nos apontam 
que a Arte no seu lócus de trabalho, 
apresenta-se com problemas quanto 
a sua existência (leia-se oferecimento 
curricular), quanto ao modo como ela se 
insere no currículo (leia-se relação espaço/
tempo) escolar, bem como nos adverte 
para o quanto é necessária à formação 
dos educadores para possibilitar que os 
limites evidenciados para o ensino de Arte 
sejam transpostos, para que a Arte seja 
uma realidade no cotidiano da Educação 
Infantil, pelo menos nos espaços onde se 
identificam os problemas, as ausências e 
falta de investimentos.

Vencer o que é fraco, débil, mal dirigido, 
não oferecido e ir em direção ao prazer, 
criação, expressão, ver a “pupa” seguir seu 
caminho até transformar-se em borboleta. 
Não sem esforços, pois, como o que está na 
natureza do ser borboleta envolve tempo, 
enfrentamento e espera das estações, 
crer na borboleta e mais ainda, crer no 
potencial da pupa e ir se transformando, 
absorvendo o processo passo a passo.

Em sua palestra para os cursistas 
no seminário Crianças, professores, 
linguagens - diálogos sobre arte-educação 
para infância do dia 09/08/2014, Luciana 
Ostetto possibilitou passos bem largos em 
direção ao reencontro da poética inerente 
às crianças quando da sua participação no 
curso. Foi como um presente! Em seu livro 
Arte, Infância e Formação de Professores 
de 2012, ela discute no capítulo 3 sobre 
gosto e repertório musical e nos chama 
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atenção para o fato de que:

É necessária uma formação que 
contemple experiências estéticas capazes 
de revolver o ser da poesia presente e 
esquecido no professor – adulto roubado 
em suas linguagens ao longo da vida. 
Pensar o gosto e o repertório das crianças 
é problematizar o gosto e o repertório dos 
adultos. (OSTETTO, 2012, p. 57)

Foi esse o referencial que foi possível 
identificar, acompanhar nos cursistas 
em sua trajetória, durante todo o curso. 
Permitiram-se um novo repertório, ou 
perceber o que já traziam, nas suas 
memórias de infância, nos espaços já 
imersos, nas danças experimentadas, na 
música que ouviram e ouvem, enfim, e que 
ainda não percebiam.

O CORPO DO PROFESSOR: DESVENCILHANDO-
SE DE SILÊNCIOS

Acordar o corpo e reabitá-lo. Perceber 
as suas sensibilidades e olhar com o 
corpo inteiro, experimentar sem a pressa 
de colocar a sua vivência de maneira 
escolarizada, com tempo e hora para 
acabar. Foi o que se observou nas 
vivências da Linguagem Corporal: Dança e 
Linguagem Corporal: Teatro 

Nas palavras do italiano MALAGUZZI 
(1995), citadas por Barbosa e Fochi (2011), 
sobre como nas escolas traímos o potencial 
das crianças, nos advertem para a situação 
em que:

a escola tradicional – dizia Freinet – obriga 
a beber água o cavalo que não tem sede. 
Nós provocaremos sede no cavalo”. 
Estamos em parte de acordo com Freinet 
porque pensamos que o cavalo (a criança) 
nasce (também) com sede e deve com 
suas próprias forças encontrar a fonte. A 
nós, nos corresponde não deixar morrer 
de sede e dar a mão ao cavalo (a criança) 
para ajudar-lhe se essas fontes estão 
ocultas ou muito longes. (MALAGUZZI, 
1995, p. 90 apud FOCHI E BARBOSA, 2011).

Não é de hoje que a educação se detém 
sobre o tema da disciplina e a necessidade 
de controle. Não raro essa necessidade 
leva-nos, enquanto educadores, a 
tolhermos os gestos, as falas as expressões 
tão importantes do universo infantil, 
principalmente da criança pequena e que 
no espaço escolarizado essas expressões 
vão se convertendo em silêncio.

Silenciamos os gestos, silenciamos as vozes, 
silenciamos as expressões das crianças 
e as submetemos ao nosso modo adulto 
e silenciado de ser e estar no mundo. A 
Arte nos convida a esse reencontro com 
os gestos e as nossas vozes. Acordarmos 
nosso corpo como disse anteriormente. 
Mas essa é uma tarefa custosa e que 
deve começar em nós adultos educadores 
e então alcançar nossas ações diárias, 
cotidianas chegando às crianças sob nossa 
responsabilidade.

É claro que no decorrer do Curso 
Educação Infantil, Infâncias e Arte, 
já havia da parte dos cursistas uma 
vontade de transformação e formação. 
As demais palavras ditas inicialmente, 
bem como o gesto de se inscreverem e 
de se disponibilizarem para essa viagem 
de formação em Arte, nos indicam esse 
desejo, essa vontade.

Foi possível perceber que as palavras 
como: expressão, emoção, alegria, prazer, 
inspirador e pupa, por exemplo, remetem 
a ideia de uma Arte que se relaciona com 
a subjetividade e as sensações sobre o 
universo ao nosso redor. Assim como, 
encontramos significados próprios da ação 
e do fazer, em palavras como: criatividade, 
descoberta, experimentação, movimento, 
experimentar, criação, troca, criativa, 
ditas pelos cursistas no primeiro encontro. 
O corpo está aqui, assim como o gesto e 
aos poucos, a partir da experimentação 
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através da Linguagem Corporal: Dança e 
Teatro, essas descobertas sobre o próprio 
corpo como produtor e fruidor de Arte vão 
tornando-se visíveis, possíveis e vívidas.

Maurice Merleau-Ponty, em seu livro O 
Olho e o Espírito, ajuda-nos a refletir sobre 
como o corpo participa do olhar, ao referir-
se ao modo como vemos uma pintura, por 
exemplo. Ele assim nos diz:

Basta que eu veja alguma coisa para saber 
juntar-me a ela e atingi-la, mesmo se 
não sei como isso se produz na máquina 
nervosa. Meu corpo móvel conta com o 
mundo visível, faz parte dele, e por isso 
posso dirigi-lo no visível. Por outro lado 
a visão depende do movimento. Só se 
vê o que se olha. Que seria a visão sem 
nenhum movimento dos olhos, e como 
esse movimento não confundiria as coisas 
se ele próprio fosse reflexo cego, se não 
tivesse suas antenas, sua clarividência, 
se a visão não se antecipasse nele? 
(MERLEAU-PONTY, 1964, p. 16).

Retomar esse olhar por inteiro como quem 
olha e é visto, como quem age ao olhar e 
se integra com o que vê, com a poesia, as 
intenções, as tensões e gestos do objeto 
visto com o corpo. Certamente o texto 
poético de Merleau-Ponty, recupera a 
reflexão sobre o quão intenso, diverso e 
dinâmico é o gesto de olhar, de se olhar. 
Mais adiante no seu texto ele diz ainda 
que,

[...] imerso no visível por seu corpo, ele 
próprio visível, o vidente não se apropria 
do que vê; apenas se aproxima dele pelo 
olhar, se abre ao mundo. Esse mundo, do 
qual ele faz parte, não é, por seu lado, em 
si ou matéria. Meu movimento não é uma 
decisão do espírito, um fazer absoluto, que 
decretaria, do fundo do retiro subjetivo, 
uma mudança de lugar milagrosamente 
executada na extensão. Ele é a sequência 
natural e o amadurecimento de uma 
visão. Digo de uma coisa que ela é movida, 
mas meu corpo, ele próprio se move, meu 
movimento se desenvolve. Ele não está 
na ignorância de si, não é cego para si, 
ele irradia de um si... (MERLEAU-PONTY, 
1964, p. 16).

Aproximar-se do que vê, sem objetivar 
milagres de uma transformação imediata, 
mas mediada pelas experiências, ações 
e intervenções vivenciadas na e com  
Arte. Tornar o corpo menos ignorante 
de si, escondido de si, tornar-se. É nesse 
movimento que aos poucos fui olhando e 
vendo a Arte e sua presença corpórea no 
professor cursista e em mim, também.

Uma mudança de lugar requer  perceber 
a possibilidade de ser borboleta, pensando 
na diversidade das borboletas, no corpo 
delas, na cor das borboletas, nos diversos 
momentos que a natureza lhes concede 
para ser. Não seria possível de outro modo 
- que não no corpo o professor (pupa/
borboleta) - que se desse essa formação, 
pois é de modo especular que vemos e 
agimos sobre nós no outro. 

Era necessário e ainda o é, que para agir 
sobre uma Educação Infantil que recupere 
a capacidade de ser poeta das crianças 
e deixá-las ser, tem interdependência 
e prescinde de um educador que possa 
reconhecer nele próprio esse referencial 
e consequentemente poder perceber o 
outro (as crianças), uma potência poética, 
criadora, dinâmica e corpórea.

AS EXPERIÊNCIAS TRADUZIDAS EM OBJETO 
ARTÍSTICO

Chegando ao final dessa etapa de 
formação em Arte na Educação Infantil, 
novamente me pergunto e pergunto aos 
cursistas, tendo em vistas as observações 
dessa jornada, como a Arte acontece no 
cotidiano deles e como consequência, 
como ela acontece nos seus espaços de 
atuação? 

Se a arte, como pressupõe Elliot Eisner 
(2008), torna visível aquilo que acontece 
no campo da imaginação, sofisticando a 
capacidade perceptiva, o que foi possível 
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ressignificar e tornar visível no espaço/
tempo de elaboração e experimentação no 
curso Educação Infantil, Infâncias e Arte?

Tomo então como resposta a essa 
pergunta, o que os cursista projetaram 
como objeto artístico a ser apresentado na 
exposição final que objetivou tornar visível 
o que foi possível construir enquanto 
conhecimento das linguagens - Corporal: 
Dança, Corporal: Teatro, Musical e Plástica 
Visual, a que os cursistas tiveram acesso 
e bem como dos espaços em que fruíram 
produções artísticas como Centro de Arte 
Contemporânea Inhotim.

Sob a impossibilidade de me deter sobre 
todas as 37 produções, opto por falar de 
apenas 04, que, a meu ver, sintetizam 
o lugar em que o grupo de cursistas se 
encontra e o quanto eles já caminharam 
nessa viagem reveladora do mundo da 
Arte e sua formação de educadores da 
infância.

Uma das cursistas descreveu que sua 
opção seria apresentar uma performance 
onde o movimento da cultura popular 
do congado seria pano de fundo para 
elaboração de uma dança. Ela justificou 
sua escolha contando-nos que tinha uma 
vizinha muito pobre que participava dos 
rituais do congado. Frequentemente, sua 
vizinha andava em trajes muito simples 
e um tanto descuidada de si mesma. 
Quando se aproximava o momento de 
sua participação no congado, sua postura 
se modificava. A vizinha então trazia 

seu vestido, traje típico, para que ela o 
alvejasse, assim como solicitava da mesma 
que lhe arrumasse os cabelos.

Ao se deparar com o modo como se 
sentia hoje, com um olhar diferente para 
as Artes, percebeu que a Arte tem essa 
capacidade de transformar. Também a 
ida ao Centro de Arte Contemporânea 
Inhotim, contribuiu para a descoberta 
do seu objeto artístico, pois a obra em 
alto relevo dos artistas John Ahearn e 
Rigoberto Torres “Abre a porta”, em que 
eles apresentam cenas do cotidiano de 
Brumadinho, cidade onde está inserido o 
espaço do instituto, possibilitou a cursista 
um encontro com sua memória e esse 
episódio marcante com os significados da 
cultura popular em sua vida. Ela sentiu 
que também se transformou durante o 
curso, principalmente ao experimentar 
a Linguagem Corporal: Dança e que, por 
isso, seria esta sua linha de trabalho.

g , p
vizinha então trazia 
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Corroborando com o que a cursista 
descreveu, Ostetto (2006), sobre a 
possibilidade de o professor tornar-
se parceiro de aventuras poéticas das 
crianças através do investimento em sua 
formação, diz que:

O professor precisa alimentar sua 
expressão e conectar-se com ela, precisa 
reconquistar o seu poder imaginativo, 
se pretende e deseja garantir a criação, 
a expressão das crianças. A educação do 
educador é essencial e no que diz respeito 
à arte, passa necessariamente pelo 
reencontro do espaço lúdico dentro de 
si, pela redescoberta das suas linguagens 
(perdidas, esquecidas, onde estão?), do 
seu modo de dizer e expressar o mundo. 
(OSTETTO, 2006, p. 12).

O que observo da postura da cursista no 
referencial de trabalho acima descrito é 
um caminhar que fez uma redescoberta de 
si própria, da sua memória afetiva como 
parte dela mesma e de uma Arte que é 
parte dessa memória e que a partir de 
agora a fez reconhecer seu repertório e 
sofisticá-lo, transformá-lo.

Outra cursista, animada pelo seu percurso, 
projetou uma instalação nomeada 
“Descortinando” em que sua percepção 
sobre Arte foi sintetizada no formato 
de um processo de criação envolvendo 
materiais como: folhas plásticas, imagens 

fotográficas, monóculos, fios, tecidos 
coloridos, manta acrílica, plástico bolha 
etc.. Na montagem do seu trabalho, ela 
partiu de um conceito referenciado na 
sua própria trajetória no curso, em que 
as perguntas, as experiências, trocas e as 
percepções sobre a formação e sobre a 
Arte como computo geral, possibilitaram 
que ela pudesse desviar-se dos obstáculos, 
descortinando velhas ideias e práticas 
na Arte, ampliando seu acervo, trazendo 
novas questões sobre a Arte em sua 
diversidade e naquilo que ela tem de 
vivência da subjetividade.

A ideia foi que a instalação possibilitasse 
ao fruidor um percurso e chegada, com 
os materiais diferenciados, dispostos em 
quadrado feito de cortinas com tecidos 
e plásticos transparentes, com tapete 
de papel bolha, e, possibilitando esse 
mergulho no seu universo particular, com 
a surpresa de que os demais cursistas 
pudessem se ver ao final do caminho na 
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cortina de monóculos (nos monóculos, 
havia fotos de todos os participantes 
em suas vivências durante o curso), e 
reconhecerem-se neste objeto artístico.

Foi possível perceber na concepção e 
execução desse trabalho a necessidade 
de experimentação, o ato de se lançar na 
pesquisa dos potenciais de elaboração, 
e uma estética pautada também na 
experimentação, por parte dos fruidores, 
do conceito que gerou o trabalho. Embora 
cada um tenha uma experiência diferente 
ao se lançar sobre o objeto artístico 
constituído por outrem, é possível pela 
arte criar conexões, sensações que 
sejam similares nos diferentes sujeitos 
e, ao mesmo tempo, sejam experiências 
potencializadoras de outras criações, 
outras poesias, outra poética, outra 
estética, outro lugar.  

Esta experiência a que me refiro neste 
momento diz respeito àquilo que nos toca, 
que pertence ao nosso universo passional 
e que, por isso mesmo, tem um saber 
particular, mesmo que a experimentemos 
em grupo e ao mesmo tempo e lugar. 

Ao se dar importância a essa singularidade 
da experiência nos aproximamos do que a 
Arte tem de mais importante que é tornar 
os sujeitos capazes de inventividade, de 
auto reconhecimento da construção de 
saberes próprios. 

A Arte vivida com potencial transformador, 
capaz de gerar novas sensações, percepções 
cada vez mais sofisticadas e conhecimentos 
sobre si mesmo e do universo ao redor, 
um sentir que te reaproxime da natureza, 
enquanto pertencente a ela e aproximação 
da própria Arte enquanto alguém que a 
cria, recria e experimenta.

Jorge Larossa (2014), ao se debruçar sobre 
a “experiência”, assim a descreve: 

A experiência é a passagem da existência, 
a passagem de um ser que não tem 
essência ou razão ou fundamento, mas 
que simplesmente “ex-iste” de uma 
forma sempre singular, finita imanente, 
contingente. Em alemão, experiência é 
Erfahrung, que contém o fahren de viajar. 
E do antigo alto-alemão fara também 
deriva Gefahr, perigo, e gefährden, pôr 
em perigo. Tanto nas línguas germânicas 
como nas latinas, a palavra experiência 
contém inseparavelmente a dimensão de 
travessia e perigo. (LAROSSA, 2014, p.27)

As palavras de Larrosa ilustram o que 
tento apresentar sobre as percepções dos 
trabalhos apresentados, e sobre o que foi 
construído a partir do que nos aconteceu 
e aconteceu especificamente a cada uma 
das cursistas sobre as quais construo 
essa reflexão. Em suas descrições das 
experiências vividas, de um modo geral, os 
participantes: cursistas, se colocaram em 
perigo nessa travessia de formação para o 
universo da Arte na Educação Infantil.

Durante todo o desenrolar da exposição 
final, havia alguém que se destacava entre 
fruidores, avaliadores, apresentadores. 
Por onde fosse, passando entre os objetos 
artísticos expostos, participando das 
performances, emitindo opiniões e gestos, 
lá estava ela, de branco, com seu corpo 
apresentado com ares de nudez, embora 
estivesse vestida. Carregava consigo uma 
mala de rodinhas. 

Por onde circulasse lá estava a mala, a 
pessoa, a roupa, as sensações curiosas de 
todos sobre: o que será que há na mala, 
nela, na roupa que veste? Enfim, chegada 
a hora de desvendar esse mistério, essa 
cursista se aproxima do seu espaço 
expressivo e abrindo a mala, diz que trazia 
consigo aquilo que foi possível ver, ouvir, 
cheirar, sentir durante o curso.
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Convidando os fruidores a se lançarem no 
seu espaço performático, retira da mala 
as tintas, os papéis, as cores, as palavras 
e se pinta, recebe das outras mãos a tinta 
sobre seu corpo, e dança entre as redes de 
experiência que já existiam e que também 

se formaram ali, naquele momento. 
Outros também experimentam essa teia, 
dançando entre os espaços, enredando-
se nessa experiência tocante, inteira, 
interativa, singular de produção e fruição 
artística.  

Para finalizar esse diálogo, análise sobre 
a formação e trajetórias vivenciadas no 
curso, apresento o quarto trabalho, que na 
verdade foi construído por duas cursistas 
que o elaboraram e executaram juntas. 
O objeto artístico constituiu-se de uma 
performance que objetivou uma síntese 
das quatro linguagens abordadas durante 
o curso e que teve um efeito de percepção 

sensível que possibilitou uma sedução dos 
fruidores para aquela experiência.

Os materiais utilizados foram: tecido 
branco, tinta guache de diversas cores, 
plástico bolha, figurino (calça preta 
e camiseta branca), som e CD com a 
música chamada “Alma”26. Esta música foi 
apresentada ao grupo durante o trabalho 

26 A música Alma, de caráter instrumental, é de composição do artista Juarez Maciel e pode ser encontrada 
no Disco Desenho do próprio Juarez com o Grupo Muda.
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da professora Aline, responsável pela 
Linguagem Musical.

No desenvolvimento do trabalho da dupla, 
elas iniciaram deslocando-se e fazendo 
gestos que acompanhassem o andamento 
musical, em seguida foram lançando as 

tintas sobre o tecido branco de forma 
aleatória e enfatizando o gestual. Em 
continuidade elas se dispuseram sobre 
o tecido e as tintas compondo uma tela 
como seus corpos e materiais ali dispostos, 
embaladas pela música.

Como resultado composicional surgiu 
uma tela de grandes dimensões, além da 
camiseta que compunha o figurino, que 
também se transformou em um objeto 
artístico resultante. O que se viu durante e 
após a apresentação performática, foi uma 
comoção generalizada, um envolvimento 
grandioso do grupo de pessoas em 
volta, bem como das duas cursistas. Foi 
possível perceber também, as sutilezas 

do diferencial de entrega de cada uma na 
execução dos gestos, no contato com os 
materiais e da emoção que evocaram. 

Mais uma vez as experiências, sentidas e 
percebidas ao mesmo tempo e lugar não 
impossibilitaram assistir e identificar as 
singularidades das cursistas, do olhar dos 
fruidores, da Arte como a expressão e 
vivência das individualidades.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Sobre o professor participante deste 
processo de formação em arte, mesmo 
num curto espaço de tempo de um 
semestre, foi possível observar mudanças 
de olhar, transformação de algumas 
práticas, (comumente os cursistas traziam 
para os encontros registros dos trabalhos 
que foram experimentando com as 
crianças durante o curso) e principalmente, 
transformações conceituais sobre o que 
a Arte é, sobre as possibilidades da Arte 
enquanto parte da educação de crianças e 
inclusive deles própios. 

Embora não possa afirmar categoricamente 
sobre os efeitos na práxis dos cursistas 
na Educação Infantil, posso vislumbrar 
que as experiências vividas aguçaram 
suas percepções e apliaram  o acervo do 
universo artístico e que essa passagem que 
lhes/nos aconteceu foi propulsora de uma 
infinidade de perguntas, necessidades de 
buscas, de reencontro consigo mesmo, 
com a poesia de cada uma e cada um. 
Aqui e acolá já não somos os mesmos, 
sendo possível um exercício constante de 
reinventarmo-nos, pela, para e com as 
artes.
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Um artigo científico é isso: relato do 
caminho que se seguiu para se ir do ponto 
de onde se partiu até o ponto aonde se 
chegou. Isso de chama método. Mas 
o corpo não entende a linguagem do 
método. Métodos são procedimentos 
racionais. Mas o corpo é um ser musical. 
Ele só entende a linguagem da estética. 
(ALVES, 2011, p. 17)

Por dois anos consecutivos participei 
diretamente do Curso Educação Infantil, 
Infâncias e Arte na escola de Belas Artes 
- UFMG. Em 2013, na primeira oferta, 
enquanto bolsista da Pós-graduação, 
realizei parte da coleta de dados que foi 
fundamental para a construção da minha 
dissertação de mestrado, cuja temática 
tratou especificamente do corpo do 
professor da Educação Infantil.  Em 2014, 
após minha defesa de mestrado, na 
segunda oferta, participando dessa vez 
como professora de apoio pedagógico, 
compartilhei momentos especiais que 
motivaram minha escrita nesse artigo, 
pois me sinalizaram a importância de 
apresentar a professores da rede pública 
da Educação Infantil outra perspectiva 
sobre ensino de arte, sobre infância e 
sobre prática docente.

Em 2014, com a coleta desses dados 
já realizada, pude acompanhar com 
outro olhar o processo vivenciado por 
esse grupo de professores da Rede 
Municipal de Educação Infantil de Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. Na 
verdade, esse texto pretende mostrar a 

importância da educação estética também 
para professores e de que maneira a 
Arte e suas linguagens, a infância e a 
docência estabelecem relações estreitas, 
fundamentais e, ao mesmo tempo, cheia 
de delicadezas. 

Muitos temas pertinentes e igualmente 
importantes poderiam ser abordados 
aqui, já que o Curso de Aperfeiçoamento 
Educação Infantil, Infâncias e Arte propõe 
em seu eixo estruturador o trabalho 
com as quatro linguagens artísticas: 
musical, corporal: Dança e Teatro, Plástica 
Visual, tal como descreve e norteia o 
documento das Proposições Curriculares 
de Belo Horizonte, assim como sinaliza a 
importância de refletir a práxis docente a 
partir de experiências vivenciadas durante 
as aulas práticas, teóricas  e também a 
partir dos diferentes momentos de fruição 
realizados nesse período. 

No entanto, a tentativa desse texto 
é somente identificar o quanto nos 
aproximamos, ou não, da ideia de que, 
reacender nos cursistas a relevância da 
educação estética, seria a maneira mais 
eficiente de fazê-los ver em cada aluno 
a necessidade  de também desenvolver 
em sua prática essa ação: despertar dos 
sentidos. Em todo o tempo, esse grupo de 
cursistas foi convidado a voltar seu olhar 
para suas próprias vivências e experiências 
em Arte, nas diferentes linguagens, para, 
a partir dessa nova roupagem, ver a 
criança pequena sob outra perspectiva, 

ENTRE ARTE E ESQUECIMENTO, INFÂNCIAS E 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS: A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS 
POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA
Marlaina Roriz
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compreendendo e dando espaço para suas 
potencialidades. 

Os encontros, realizados de agosto a 
novembro, construíram-se no formato 
de atividades de criação, prática e teoria, 
que somadas sinalizavam a reflexão 
e ressignificação das ações docentes 
cotidianas e das relações existentes entres 
esses cursistas e o contexto da educação 
infantil.  Por meio do trabalho com as 
diferentes linguagens artísticas, esses 
cursistas foram convidados a repensar sua 
formação estética, experenciando o ver, 
o ouvir, a palavra e o corpo: a partir da 
trajetória de cada um - a cada aula - novas 
trajetórias conjuntas ou individuais, foram 

d d d d (re)inventadas.

Para mobilizar os sentidos, é essencial 
o enriquecimento de experiências, 
promovendo encontros com diferentes 
linguagens, alimentando a imaginação 
para que meninos e meninas possam 
aventurar-se a ir além do habitual, à 
procura da própria voz, da sua poesia. 
(OSTETTO, p. 5, 2011).

O processo de (des)vestir-se através de 
novos exercícios, formação e saberes, 
vivenciado por esse grupo de trinta e 
sete cursistas (trinta e seis mulheres e um 
homem), não representou um caminho 
regular, previsível ou quem sabe, sereno. 
Ao contrário, foi perceptível, o quão 
conflituoso se apresentou em alguns 
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momentos para muitos desses cursistas. 
Sobre a disponibilidade para novas 
experiências, Rubem Alves (2011) traz 
em seu livro Variações sobre o Prazer, 
reflexões de Roland Barthes que mostram 
a importância de saber desaprender, 
reconstruir ou mesmo, estar em processo: 
“Barthes, ao afirmar que o envelhecimento 
o levara a cultivar a desaprendizagem dos 
saberes, confessou que ele aprendera, 
naquele momento de sua vida, que as 
dádivas dos olhos não lhe bastavam” 
(ALVES, p. 57, 2011).

Foi dessa maneira que demos início, 
coordenação, equipe de estagiários, 
professores formadores e cursistas, a 
esse tempo especial de descobertas: 
desaprendendo. Dando espaço para 
novas coisas e respeitando as antigas que, 
naquele momento, julgamos importante 
manter. 

Como seres sócio-históricos que somos, 
interagimos com a realidade que nos 
cerca, somos afetados por relações, 

imagens, situações, acontecimentos, 
emoções. Então, nossos repertórios 
constituídos ao longo da vida, são 
acionados a cada encontro com o outro 
– pessoas, lugares, paisagens, obras, 
objetos, conceitos. É com eles que vamos 
significando o mundo, fazendo a leitura 
do que nos rodeia e nos acontece. Quanto 
maior o repertório, maior a possibilidade 
de estabelecer diálogo com as “coisas do 
mundo”, com o mistério da vida. Assim é 
para a arte como para todos os campos da 
vida humana (OSTETTO, p. 4-5, 2011).

Cada ação do curso buscou promover 
reflexões sobre as possibilidades do 
ensino de arte na Educação Infantil. 
Essas reflexões, porém, só se efetivaram 
à medida que cada professor construía 
algum sentido sobre os conteúdos 
abordados, nas diferentes maneiras de 
ver, experimentar e compreender a arte 
e suas linguagens. O exercício, por vezes, 
complexo e conflituoso, de sair do lugar 
comum e produzir outros sentidos foi 
elemento constante e fundamental nesse 
trabalho.ragimos com a realidade que nos 

a, somos afetados por relações, 
trabalho.
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As fotos apresentadas abaixo são de 
aulas da disciplina Linguagem Corporal: 
Dança e da Linguagem Corporal: Teatro, 
respectivamente e ilustram bem nosso 
começo: retorno aos saberes do corpo, tão 
importantes na infância e nos processos 
de aprendizagem da criança. Para Rubem 
Alves, “O corpo quando tocado por uma 

imagem poética, repercute, ressoa, vibra” 
(ALVES, p. 18, 2011). Além disso, o mesmo 
autor reiterando a ideia da linguagem 
corporal como forma primeira de se 
conhecer o mundo e as coisas, afirma: “O 
corpo: ele sabe sem saber” (ALVES, p.77, 
2011). 
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O inicio do trabalho, marcado por essa 
volta à própria corporeidade, se justifica 
a partir daí: era preciso resgatar seus 
próprios sentidos, para compreender que 
a criança também parte desse lugar para 
aprender. “O que o professor é, como ele 
se vê e como desempenha a sua função 
profissional mantém estreita relação com 
sua prática docente. As funções do ser 
humano-docente não se dissociam quando 
ele está em sala de aula” (RORIZ,  p. 152, 
2014). 

Ainda sobre os saberes do corpo e a estreita 
ligação com a infância, Luciana Ostetto 
(2011), enfatiza o pensamento de Moreira 
(2002) chamando a atenção de que “para a 
criança, a arte interessa enquanto processo 
vivido e marcado na experiência, corpo 
inteiro” (OSTETO, p. 3, 2011). Além disso, 
quando se pensa na arte e sua relação 
com a educação, deve-se estar atento 
para a noção de que a educação estética 
ultrapassa o limite do ensino de arte. A 
educação do “ser poético” demanda ação 
contínua e não trabalhos isolados. Busca 
totalidade do olhar, do movimento, da 

escuta. Totalidade da disponibilidade dos 
sentidos. “A presença da arte na educação 
infantil será tanto mais importante, quanto 
puder contribuir para ampliar o olhar da 
criança sobre o mundo, a natureza e a 
cultura, diversificando e enriquecendo 
suas experiências sensíveis – estéticas, por 
isso, vitais” (OSTETTO, p. 5, 2011). 

Pensar na educação estética para 
professores como instrumento eficiente na 
ação pedagógica para a Educação Infantil 
que ofereça possibilidades para a expressão 
viva da criança, fez com que, durante todo 
esse tempo, aprendêssemos também sobre 
a importância da experiência. Educação 
estética se baseia na experiência direta 
dos sentidos, legitimando-os como fonte 
de conhecimento. Permite não apenas a 
compreensão e aceitação da ambiguidade 
e da subjetividade. Apesar dos trabalhos, 
aulas e reflexões realizadas coletivamente, 
foi possível observar que cada experiência 
acontecia muitas vezes solitária, com 
processos singulares para cada cursista, 
em tempos e espaços também diferentes. 
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Jorge Larrosa (2014), em Tremores, nos 
traz de maneira poética reflexões acerca 
do saber da experiência. Distante de um 
conceito pré-definido e da obrigatoriedade 
de acontecer em todo momento, pode 
acontecer somente àqueles com a 
capacidade de se expor, “com tudo o que 
isso tem de vulnerabilidade e de risco. 
Por isso, é incapaz da experiência aquele 
que se põe, se opõe, ou se impõe, ou se 
propõe, mas não se ‘ex-põe’” (LARROSA, p. 
26, 2014).

A vivência em Arte propiciada pelo curso, 
as reconstruções de antigos conceitos, a 
possibilidade de (re)conhecer-se e assim, 
reconhecer a criança como ser capaz. 
Início de um caminho, construído por 
esse grupo de professores.  As palavras do 
autor, colocadas a seguir, acompanharam 
esse grupo ao longo desses meses, já 
que ao pensar a educação estética como 
uma ampliação dos sentidos para esses 
professores, demandou cuidado, tempo e 
persistência.

Em qualquer caso, seja como território 
de passagem, seja como lugar de 
chegada ou como espaço do acontecer, 
o sujeito da experiência se define 
não por sua atividade, mas por sua 
passividade, por sua receptividade, por 
sua disponibilidade, por sua abertura. 
Trata-se, porém, de uma passividade 
anterior à oposição entre ativo e passivo, 
de uma passividade feita de paixão, de 
padecimento, de paciência, de atenção, 
como uma receptividade primeira, como 
uma disponibilidade fundamental, como 
uma abertura essencial (LARROSA, p. 25-
26, 2014).

A relação sutil e delicada entre educação 
estética e ensino de arte e experiência 
nesse curso, há algum tempo apontava 
para a urgência e importância da formação 
continuada. Em 2013, ao realizar a coleta 
e sistematização parcial de dados para 
minha dissertação, foi possível apontar 

a importância desse tipo de ação para os 
professores da educação infantil, uma vez 
que entendia-se que a garantia da qualidade 
do ensino se relacionava diretamente 
com a formação dos docentes, além da 
percepção que havia uma defasagem na 
formação desses professores no que diz 
respeito à Arte e suas possibilidades na 
práxis docente.

A relevância dos cursos de 
aperfeiçoamento, aos moldes da proposta 
do Curso Educação Infantil, Infâncias e 
Arte, está na possibilidade de diminuir a 
distância existente entre teoria e prática. 
Além do caráter multiplicador, esses 
cursos trazem a reflexão para a sala de 
aula e para essas professoras e apontam 
caminhos para tornar palpável e aplicável 
à realidade da sala de aula, o que estudos 
e conteúdos teóricos muitas vezes não 
conseguem fazer por si só (RORIZ, p. 119, 
2014).

O ensino na Educação Infantil demanda 
inúmeras especificidades dentro do 
binômio educar-cuidar, dentre elas a 
necessidade de um mesmo professor 
trabalhar em seu cotidiano as diferentes 
linguagens artísticas. O professor 
referência muitas vezes não está preparado 
para diversidade de ações necessárias e 
pertinentes a sua atuação com crianças 
pequenas. Seja no ensino superior ou 
ensino médio, identifica-se problemas 
quanto à defasagem na formação do 
professor no que diz respeito à Arte e 
suas linguagens. Sobre essa situação, já 
em 2013, na primeira oferta do curso 
observou-se que,

No entanto, mesmo com professores 
devidamente habilitados, muitas vezes, 
esses não estão preparados para este 
tipo de trabalho ao fim de sua formação. 
Especialmente, o trabalho com as 
linguagens artísticas, que vivenciam 
grandes barreiras dentro do cotidiano da 
Educação Infantil (RORIZ, p. 114, 2014).

Apesar de 92,10% do total de cursistas em 
2014 possuírem curso superior completo 
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PORCENTAGEM ESCOLARIDADE NÚMERO

7,89% Ensino Médio 3

92,10% Ensino Superior Completo 35

PORCENTAGEM PÓS-GRADUAÇÃO NÚMERO

71,40% Não Possuem 25

28,60% Possuem 10

e, deste percentual, 28,60% possuírem 
pós-graduação, como apresentado no 
quadro abaixo, verifica-se que de modo 
geral, a habilitação em licenciatura não 
prevê a “ampliação dos repertórios 
vivenciais e culturais das crianças como 
um dos objetivos a serem conquistados, 
assim como a necessidade de um trabalho 

que considere as múltiplas linguagens 
da infância.” (OSTETO, p. 5, 2011) (Grifo 
da autora). Assim, tem-se uma distância 
considerável entre habilitar-se professor e 
estar preparado para a educação estética 
voltada para a infância, nos moldes como 
tentamos tratar aqui.

Quadro 1: perfil de formação dos cursistas

                          Fonte: questionário aplicado pela equipe em 2014

SOBRE A POSSIBILIDADE DA EXPERIÊNCIA E A 
BELEZA DO ESQUECIMENTO

Para além da questão única da formação, 
mesmo ciente da importância de sua 
complementação ou continuação da 
mesma, tal como falamos anteriormente, 
seria pertinente terminar esse texto, 
retornando a Rubem Alves cujas ideias 
sobre as diferenças entre ciência e 
sabedoria, se aproximam muito das de 
Larrosa e seus escritos da experiência. 
Na verdade, o Curso Educação Infantil, 
Infâncias e Arte também dialogou e abriu 
espaço para esse lugar.

A produção científica há algum tempo se 
debruça sobre a importância da Arte, do 
ensino na Educação Infantil, assim como a 
necessidade de se compreender a criança 
com um olhar mais sensível. Para ela, 
a experiência representa o alicerce dos 
processos de conhecer. 

Entender a criança pequena a partir de 
suas manifestações não verbais, entre 
elas a linguagem corporal, é compreendê-
la de uma forma mais ampla, propondo 
experiências sobre as quais será possível 
fundamentar a construção dos saberes, 
conhecimento e capacidades (PEREIRA, p. 
63, 2009).

No entanto, quando se pensa em Arte 
e construção de saberes em Arte, 
considerando a experiência como 
mediadora da educação estética, vale 
acrescentar a esse percurso desenvolvido 
até aqui, a ideia de “deixar trabalhar 
o remanejamento imprevisível que o 
esquecimento impõe à sedimentação dos 
saberes, das culturas, das crenças que 
atravessamos” (ALVES, p. 55, 2009).

Para que venha o novo, faz-se necessário 
estar disponível ou “ex-posto” tal como 
nos conta Larrosa.  Na vivência em Arte, é 
preciso mais do que acumular conceitos, 
receitas infalíveis de trabalhos com as 
crianças, colecionar listas de autores e 



suas teorias... “E o fim de todas as nossas 
explorações será chegar ao lugar de onde 
partimos e conhecê-lo então pela primeira 
vez” (T.S. Eliot s/d citado por ALVES, p. 57, 
2011).

Ao ler a seguinte frase de Rubem Alves 
“Enquanto nos lembramos e sabemos os 
saberes, o corpo dorme no esquecimento”, 
resgatei do meu primeiro questionário 
aplicado aos cursistas na oferta do curso 
em 2013, no ato de sua matricula no Curso, 
o percentual obtido pela sistematização 
dos dados na seguinte questão Você já 
teve experiência com alguma atividade 
corporal?

Poderíamos considerar, minimamente, 
incoerente a afirmação de um professor 
que trabalha a linguagem corporal de 
tantas crianças, mas não reconhece 
sua própria experiência corporal? Seria 
possível desenvolver qualquer tipo de 
vivência corporal, quando não se conhece 
sua própria corporeidade? Talvez, sim. E 
talvez, fosse fundamental que partíssemos 
da incoerência nesse momento.

Na verdade, termino esse texto com a 
sensação aconchegante que aprendemos 
muito a esquecer... Esquecer até mesmo 
o que achávamos que sabíamos e que, 
na maioria das vezes, nos distanciava da 
experiência e da sabedoria. “A sabedoria 
do corpo não pode ser dita com palavras-
conceitos. Ela só pode ser sugerida por 
meio de metáforas. (...) As metáforas, 
juntas formam a poesia” (ALVES, p. 72, 
2011). E assim, aprendemos também a 
esquecer algumas incoerências. Outras 
que, por ventura, se mantiveram, sem 
dúvida terão também seu tempo de 
esquecimento, ou não.

Acompanhando de perto e dividindo com 
cada professor-cursista os desafios da 
docência, da Arte e das infâncias nesse 
período, tão presentes também na minha 
formação e minhas vivências, vejo o 
quanto fechamos esse ciclo, com o olhar 
mais disponível. Mais cientes que é preciso, 
enquanto professores e formadores da/
na Educação Infantil alimentar nossa 
dimensão criadora, expressiva. Afinar ou 
recuperar as possibilidades imaginativas. 

PORCENTAGEM EXPERIÊNCIA COM
ALGUMA ATIVIDADE

NÚMERO

78,94% Já tiveram 30

21,05% Nunca tiveram 8

Quadro 2: percentual sobre a questão
Você já teve experiência com alguma atividade corporal?

Fonte: questionário aplicado pela equipe em 2014



Sem saber se todas essas dimensões 
existem ou já existiram em nós, pairamos 
à beira da incoerência constante, 
consolidada, da receita, dos moldes 
engessados. Daí a necessidade de expandir 
e alimentar nosso olhar sensível, pois 
somente assim será possível fazer o mesmo 
com as crianças, de modo a ampliar sua 
sensibilidade, cognição e afeto.

Ao longo do Curso foi proposta a construção 
de um diário de bordo, cujo objetivo 
foi registrar as temáticas abordadas e 
trabalhadas nos encontros, mas, além 
disso, permitir o registro das sensações e 
transformações que acompanharam esse 
percurso. Assim, a cada aula, uma das 
cursistas elaborava nesse caderno uma 
página de uma construção que também 
foi coletiva. Revisitando esse trabalho, 
foi possível identificar que essas outras 

dimensões e poéticas estiveram presentes 
nesse período de aprendizagem e trocas. 
Dessa maneira, escolho uma das páginas 
que compuseram esse diário de bordo e 
que, para mim, é muito representativa e 
dialoga de modo afinado com as reflexões 
expostas aqui. Essa imagem traz a noção 
do deslocamento vivenciado nesse 
período, que muitas vezes, nos retirou 
de antigos lugares, já acomodados. Longe 
de ser uma tarefa simples o desejo de 
educar esteticamente, implica, de modo 
imprescindível, que a formação estética 
comece por seus próprios formadores.

A educação do educador é essencial 
e, no que diz respeito à arte, passa 
necessariamente pelo reencontro 
do espaço lúdico dentro de si, pela 
redescoberta das suas linguagens 
(perdidas, esquecidas, onde estão?), do 
seu modo de dizer e expressar o mundo 
(OSTETTO, p. 12, 2011).

E de novo o ar que lhe faltara tanto tempo,
lhe entrou fresco nos pulmões.

E sentiu que de novo o ar lhe abria, 
mas com dor, uma liberdade no peito.

Alberto Caeiro.
Fernando Pessoa (O Pastor Amoroso)
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