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RESUMO 

 

Este estudo trata de experiências com artes plásticas com crianças de 0-2 anos. A 
questão que mobilizou a investigação consistiu em saber de que modo as 
experiências de artes plásticas são vividas pelos bebês nas turmas de berçário do 
CMEI Marinei Aparecida Lopes, de Caçador-SC. O objetivo principal consistiu em 
documentar experiências plásticas com bebês para  compilar um material didático que 
possa apoiar e inspirar profissionais que atuam com crianças de 0-3 anos, no uso de 
diferentes materiais potencializadores da linguagem plástica em berçários. A 
pesquisa-ação envolveu a participação de duas professoras de berçário e quatorze 
bebês de um a dois anos de idade, sendo oito meninos e seis meninas. Foram 
desenvolvidas dez experiências de artes plásticas usando diferentes materiais 
potencializadores. Os dados foram prozidos a partir de vídeos e fotografias. Os 
resultados mostraram o quanto é desafiador para os professores que atuam com 
crianças de 0-3 anos dar conta de documentar em tempo real aquilo que está 
acontecendo no berçário. A documentação dessas experiências permitiu conhecer 
mais detalhes sobre os modos como os bebês da CMEI Marinei Aparecida Lopes se 
relacionam com materiais artísticos: são curiosos, interativos, cooperativos, capazes 
de permanecer por longo tempo envolvidos na experiência. Enfim, os bebês gostam 
de pintar seu próprio corpo, de pintar o corpo de seus pares, o chão, as paredes, etc. 
Precisam de tempo, de espaço adequado e de materiais que sejam seguros, 
desafiadores e em quantidade suficiente para pintar e ‘se’ pintar. Considerando que 
se trata de um estudo vinculado ao Mestrado Profissional, foi produzido o material 
didático "Entre Fraldas e Tintas: experiências de Artes Plásticas no Berçário" como 
produto pedagógico resultante da Pesquisa. Esse material, impresso e digital, mostra 
a documentação pedagógica de dez experiências de artes plásticas desenvolvidas 
com bebês de 1 a 2 anos de idade, em uma CMEI de Caçador-SC.   
 
Palavras- chave: Bebês. Educação Infantil. Artes Plástica. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with plastic arts experiences with children aged 0-2 years. The 
question that mobilized the investigation was to know how the plastic arts experiences 
are experienced by the babies in the nursery classes of the CMEI Marinei Aparecida 
Lopes, from Caçador-SC. The main objective was to document plastic experiences 
with infants to compile a didactic material that can support and inspire professionals 
who work with children 0-3 years old, in the use of different materials that enhance the 
plastic language in nurseries. The action research involved the participation of two 
nursery teachers and fourteen babies from one to two years old, being eight boys and 
six girls. Ten plastic arts experiments were developed using different potentiating 
materials. The data were derived from videos and photographs. The results showed 
how challenging it is for teachers working with 0-3 year olds to document in real time 
what is happening in the nursery. The documentation of these experiences allowed us 
to know more details about the ways in which the CMEI Marinei Aparecida Lopes 
babies are related to artistic materials: they are curious, interactive, cooperative, able 
to remain for a long time involved in the experience. Finally, babies like to paint their 
own body, to paint the body of their peers, the floor, the walls, etc. They need time, 
adequate space and materials that are safe, challenging and in sufficient quantity to 
paint and 'if' to paint. Considering that this is a study linked to the Professional Master, 
the didactic material "Between Diapers and Paints: Experiences of Plastic Arts in 
Nursery" was produced as a pedagogical product resulting from the Research. This 
material, printed and digital, shows the pedagogical documentation of ten plastic arts 
experiments developed with babies from 1 to 2 years old, in a CMEI of Caçador-SC. 
 
Keywords: Babies. Child education. Plastic Arts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a educação das crianças pequenas não fez parte da agenda 

pública do Estado brasileiro. Foram muitas as lutas dos movimentos comunitários, dos 

movimentos de mulheres, dos movimentos de trabalhadores, dos movimentos de 

redemocratização do país além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais 

da educação para que elas viessem a ter reconhecido o seu direito à educação. 

Embora esse direito tenha sido reconhecido pela Constituição Federal de 1988 e 

regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

algumas políticas públicas vêm sendo implementadas. Sabemos que o atendimento 

para crianças de zero a três anos, em creches públicas ainda não é prioridade. 

Contudo, a obrigatoriedade de matrícula a partir dos quatro anos de idade faz com 

que os sistemas públicos invistam, prioritariamente, no atendimento em Pré-escolas.  

Importante dizer que, embora a matrícula das crianças de zero a três anos não 

seja obrigatória, elas têm direito a frequentar a escola pública de qualidade. No 

entanto, esse direito continua sendo negligenciado em muitos municípios brasileiros: 

faltam vagas, faltam professores com formação, faltam brinquedos, faltam materiais 

de higiene, falta merenda escolar de boa qualidade. Enfim, falta respeito aos Direitos 

das Crianças. Ainda é comum nos depararmos com propostas pedagógicas que 

focam, exclusivamente, o atendimento das necessidades básicas, em detrimento ao 

processo educacional das crianças pequenas. Isso está relacionado a uma concepção 

equivocada e superada de bebês e crianças pequenas como sujeitos vistos a partir 

daquilo que não são e não conseguem ‘não’ falam, ‘não’ andam, ‘não’ desenham, 

‘não’ escrevem, ‘não’ compreendem, ‘não’ interagem, ‘não’ ..., ‘não’ ..., e ‘não’ 

(PEDROZA, 2009; MALLMANN, 2015; FOCHI, 2013, 2015). 

Esse estudo pretende dar visibilidade ao que os bebês e crianças pequenas 

‘são’. Para isso, os reconhece como sujeitos potentes, curiosos, expressivos e 

interativos. Reconhecemos que precisam de cuidados referentes à sua higiene, 

alimentação, descanso e segurança e o quanto esses são imprescindíveis. Contudo, 

defendemos que têm direito a mais do que isso. Dentre esse ‘mais’ que as crianças 

precisam (e têm direito), nos debruçamos sobre a expressão e as múltiplas 

linguagens.  
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Mallmann (2015, p. 22) nominou de “bebês-potência” para destacar a “[...] 

predisposição das crianças pequenas em se relacionar não somente com aquilo que 

lhe é proposto, mas com aquilo que lhe desperta o interesse”. 

Trataremos, então, de seu direito de interagir com os pares e de intervir no 

mundo se expressando através de artes plástica e usando materiais diversificados, 

como tintas, grudes, massas de modelas em diferentes cores, texturas e cheiros. 

Mallmann (2015) nominou tais materiais de “potencializadores”. Segundo essa 

pesquisadora, materiais potencializadores são: 

 

[...] materiais que por sua capacidade provocativa despertam o interesse dos 
bebês e que na maioria das vezes não eram disponibilizados e ou pensados 
para com eles no cotidiano dos berçários. Consequentemente, a diversidade 
de formatos, texturas, cores, cheiros e sabores contribuem para a ampliação 
de suas percepções e sensações em relação a esse universo explorado 
(MALLMANN, 2015, p. 17). 

 

Corroborando essa pesquisadora, convidamos os bebês-potência para, entre 

fraldas e tintas, entrarem nesta pesquisa, nos ajudando a ver e escutar aquilo que 

são; que fazem, que cheiram, que provam, que brincam, que sujam, que lambuzam, 

que pintam, que pisam, que mexem, que remexem, que pisam, que espalham, que 

amassam, que misturam, que sabem... E ‘como’ sabem! 

Conhecer os modos como as experiências de artes plásticas são vividas pelos 

bebês nas turmas de berçário dos Centros de Educação Infantil de Caçador-SC, foi a 

questão mobilizadora desse estudo.  

O objetivo principal consistiu em documentar experiências plásticas com bebês 

para compilar um material didático que possa apoiar e inspirar profissionais que atuam 

com crianças de 0-3 anos, no uso de diferentes materiais potencializadores da 

linguagem plástica em berçários. Esse objetivo foi desdobrado nos seguintes objetivos 

específicos: Conhecer os estudos atuais sobre crianças e suas múltiplas linguagens, 

bem como, as concepções das professoras de berçário dos CMEIs de Caçador sobre 

os bebês e sua relação com a linguagem plástica; Realizar experiências de artes no 

berçário, usando diferentes tipos de materiais potencializadores; Documentar os 

modos como os bebês exploram os materiais durante as experiências plásticas; 

Produzir um material didático ‘bloco de experiências plásticas com bebês’ 

apresentando experiências de artes plásticas no berçário. 
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Quanto aos procedimentos, à pesquisa abarcou um estudo bibliográfico, 

pesquisa-ação e pesquisa com crianças. A pesquisa-ação envolveu a participação de 

duas professoras de berçário e quatorze bebês de um a dois anos de idade, sendo 

oito meninos e seis meninas. Foram desenvolvidas dez experiências de artes plásticas 

usando diferentes materiais potencializadores. Os dados foram prozidos a partir de 

vídeos e fotografias. 

Justifico esse estudo considerando a sua relevância pessoal, profissional, 

acadêmica e social. Durante dezenove anos fui mãe em tempo integral. Contudo, 

minha jornada como mãe de dois meninos adolescentes que já não necessitavam 

tanto de meus cuidados contínuos me remeteu a buscar realização profissional e 

retomar a carreira de professora. Desde então, foram dezoito anos dedicados à 

educação, sendo os últimos onze anos voltados à educação infantil, mais 

especificamente, com crianças de 0-3 anos, em escolas públicas de Caçador. 

Ao longo desse tempo fui percebendo que muitas coisas mudaram no contexto 

da educação, entre elas, as concepções sobre os bebês e seus modos de interagir e 

de aprender. Isso exige mudanças nas práticas pedagógicas e, tais mudanças não 

ocorrem no vácuo, mas abarcam os espaços dos berçários, as rotinas das creches, 

os materiais disponibilizados, as relações entre pares e com os adultos no berçário. 

Fui percebendo que minha formação inicial já não estava dando conta dos desafios 

de ser professora de bebês, pois gostar deles é importante, mas, insuficiente para 

garantir os seus direitos. Então, em 2017, busquei qualificação profissional no curso 

de Mestrado Profissional em Educação Básica, na UNIARP/SC. 

 Artes plásticas e o uso de materiais potencilaizadores nos berçários foi o tema 

escolhido para desenvolver a pesquisa. A expressão ‘materiais potencilaizadores’ foi 

cunhada por Elizete Mallmann (2015) a partir de seus estudos sobre o uso de 

diferentes materiais nas experiências de artes com bebês. Segundo essa 

pesquisadora, materiais potencializadores podem sucitar experiências ainda não 

vividas nos berçários e vão ao encontro das curiosidades dos bebês. A diversidade 

de formatos, texturas, cores, cheiros sabores presentes nesses materiais contribuem 

para ampliar as suas sensações e percepções dos bebês em relação ao mundo.  

 A essa escolha por essa temática está relacionada ao desconforto pessoal e 

profissional ao perceber o quanto a potência dos bebês ainda é pouco reconhecida, 

fazendo com que as práticas pedagógicas desenvolvidas nos berçários assumam, 

recorrentemente, um viés assistencialista. Ou seja, os cotidianos nos berçários, 
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muitas vezes, atêm-se ao suprimento das necessidades básicas tais como: higiene, 

sono e alimentação. 

  Percebo, então, a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre as 

crianças de 0-3 anos de modo que sejam reconhecidas como sujeitos de direitos. 

Pude entender que poderia aprimorar o meu olhar de pesquisadora interessada nos 

bebês e contribuir para qualificar minha prática como professora no berçário. Além 

disso, a compilação do material didático sobre experiências com materias 

potencilaizadores a que estou me propondo a organizar como produto resultante de 

uma pesquisa de cunho profissional poderá inspirar outros professores que atuam nos 

CMEIs de Caçador para que possam desenvolver experiências de linguagem plástica 

nos berçários, tanto quanto, contribuir na formação inicial de professores no curso de 

Pedagogia e na fornação continuada de professores da região do Alto Vale do Rio do 

Peixe. 

No primeiro capítulo tratamos brevemente da trajetória histórica da infância e 

educação das crianças pequenas, mais especificamente, os bebês. Destacaremos, 

inicialmente, o modo como passaram por um logo período de invisibilidade na 

sociedade e nas políticas públicas. As primeiras ofertas educacionais ativeram-se a 

oferecer o suprimento de necessidades básicas em espaços assistenciais. Na 

segunda parte discutimos os novos desafios na educação das crianças pequenas, 

lançados a partir da Constituição Federal (BRASIL,1988), que garante a educação 

como direito de todos. Por fim, na terceira parte, tratamos das especificidades do 

atendimento público de zero a três anos em Caçador-SC. 

O segundo capítulo, inicialmente, é dedicado às especificidades dos bebês e 

apresenta um panorama local de 0-2 anos. Na sequência discute as múltiplas 

linguagens das crianças pequenas. Por fim, discute a relação dos bebês com as artes 

plásticas, pontuando a importância de que a segurança seja o principal critério, 

contudo, sem restringir suas possibilidades de experimentar diferentes tipos de 

materiais. 

No terceiro capítulo conceitualizamos documentação pedagógica, discutimos a 

sua importância, bem como o seu planejamento: o quê, para quem, com quê, como, 

quando e onde documentar. 

O percurso metodológico é apresentado no quarto capítulo. Especificamos o 

tipo de pesquisa, o local onde foi desenvolvido o estudo, os participantes, os 

procedimentos éticos. 
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No quinto capítulo são apresentados e discutidos as dez experiências de artes 

plásticas relaizadas com os bebês que frequentam a turma do berçário do CMEI 

Marinei Aparecida Lopes. Ainda apresentamos o produto dessa pesquisa -  “Bloco de 

Experiência de Artes Plásticas com Bebês” 

Para finalizar, nas considerações finais desse estudo, retomamos a questão 

inicial e os objetivos da pesquisa de forma articulada com o referencial teórico 

escolhido e com os principais resultados alcançados. 

 

 

 



1 AS CRIANÇAS E EDUCAÇÃO:  INVISIBILIDADE, ASSISTÊNCIA E DIREITO 

 

Neste primeiro capítulo tratamos brevemente da trajetória histórica da infância 

e educação das crianças pequenas, mais especificamente, os bebês. Destacaremos, 

inicialmente, o modo como passaram por um longo período de invisibilidade na 

sociedade e nas políticas públicas. As primeiras ofertas educacionais ativeram-se a 

oferecer o suprimento de necessidades básicas em espaços assistenciais. Na 

segunda parte discutimos os novos desafios na educação das crianças pequenas, 

lançados a partir da Constituição Federal (BRASIL,1988), que garante a educação 

como direito de todos. Por fim, na terceira parte, tratamos das especificidades dos 

bebês e sua educação local. 

 

1.1EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS PEQUENAS: INVISIBILIDADE E ASSISTÊNCIA  

 
A palavra infância teve sua origem no latim infantia e significa ‘incapacidade de 

falar’. Crianças com menos de 7 anos de idade eram vistas como sujeitos que não 

tinham condições de falar e de expressar seus pensamentos e sentimentos. Essa 

palavra carregou consigo o “[...] estigma da incapacidade, da incompletude perante 

os mais experientes, regulando-lhes uma condição subalterna diante dos membros 

adultos. Era um ser anônimo, sem um espaço determinado na sociedade” 

(CORDEIRO; COELHO, 2007, p 884).  

Durante a Idade Média não existia o “sentimento da infância” que conhecemos 

hoje. As crianças medievais não apresentavam estatuto social e eram consideradas 

como meros seres biológicos. “Paradoxalmente, embora a história revele a existência 

das crianças seres biológicos, desde a antiguidade, nem sempre houve infância, 

categoria social de estatuto próprio” (SARMENTO, 2004, p.11). 

Assim, historicamente, as crianças pequenas foram tidas como sujeitos frágeis, 

incapazes e imaturos devido ao fato de não andarem e não falarem.  Os adultos 

conversavam sobre qualquer assunto na frente delas e era comum que fizessem 

brincadeiras com as partes íntimas de seu corpo, como nos relata Ariès (1981) em 

seus estudos. 

As crianças eram vestidas como pessoas adultas e, esses ‘adultos em 

miniatura’ logo que largavam as fraldas passavam a participar das mesmas atividades 
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que os adultos na vida cotidiana. A ideia de infância como um momento da vida que 

se diferencia da vida adulta não existia antes do século XVI (ARIÈS, 1981).  

Ariès (1981) explica que a ausência da consciência da infância não significava 

que as crianças fossem maltratadas ou desprezadas. Elas não tinham 

reconhecimento social, muitas delas morriam devido aos cuidados precários 

relacionados à higiene e saúde e rapidamente eram substituídas.  

No século VII e VIII a criança começou a sair de seu anonimato, pois a família 

começou a se organizar em torno dela e lhe dar importância. Assim, o fato de perdê-

las passou a ser acompanhado de uma enorme dor para as famílias, não podendo ser 

substituída. Então se tornou necessário limitar seu número para melhor cuidar delas 

(ARIÈS, 1981). 

Antes da modernidade as vivências da infância ocorriam na coletividade, sendo 

que a socialização e a educação das crianças ocorriam a partir de uma ampla rede de 

socialização, onde as crianças aprendiam os costumes de sua comunidade. 

 Até por volta do século XVII, na Europa, era comum que a aristocracia 

confiasse seus bebês a amas para que essas exercessem os cuidados básicos, como 

alimentação e higiene. A criança atrapalhava a vida cotidiana da aristocracia, sendo 

que muitas mulheres entregavam seus filhos para serem cuidados até crescer o 

suficiente. Alcançando certa idade, as crianças eram levadas para internatos, ou 

retornavam para a casa da família. Nesse sentido, 

   

[…] a criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa espécie 
de quarentena antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi na escola, 
no colégio. Começou então um longo processo de enclausuramento das 
crianças (como os loucos, os pobres e as prostitutas) que se estende até 
nossos dias e ao qual se dá o nome de escolarização (ARIÈS, 1981, p. 11). 

 
 

Quando a criança não necessitava mais dos cuidados da mãe ou da ama ela 

frequentava festas, reuniões, jogos e participava das conversas de adultos. Essa 

infância muito curta fazia com que as crianças, quando completassem cinco ou sete 

anos ingressassem no mundo dos adultos, sem transição alguma. Costumavam 

executar os mesmos ofícios e atividades desenvolvidas por pessoas mais velhas, 

sendo consideradas como pessoas menores e menos capazes. Assim, 

 
De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem 
jovem, sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas 
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antes da Idade Média e que se tornaram aspectos essenciais das sociedades 
evoluídas de hoje (ARIÈS, 1981, p.10). 

 

 
Até o século XVIII, não havia termos na língua francesa para diferenciar a 

infância, a adolescência e a maturidade, o que reflete a ausência da preocupação com 

o período específico das crianças. É somente no século XVIII que o vocabulário 

referente à infância e a adolescência ampliou-se progressivamente, principalmente, 

entre as famílias nobres. 

  Entretanto, um sentimento superficial da criança chamado de ‘paparicação’ era 

dado às criancinhas nos primeiros anos de vida, era considerada uma coisa 

engraçadinha. Os adultos se divertiam com as crianças pequenas como se fosse um 

animalzinho. No caso de morte da criança, como muitas vezes ocorria, muitos até 

ficavam tristes, mas em geral não se dava muita atenção ao fato, pois em seguida 

seria substituída por outra criança. A criança vivia no anonimato. 

 No final do século XVII a criança começou a ser percebida como indivíduo que 

possuía necessidades específicas para sua idade.  

A partir do século XVIII, então, lentas transformações começaram a surgir no 

seio familiar. A família começava a se organizar, surgindo assim o sentimento de 

família. Dentro desta organização familiar veio a privacidade, o desejo de espaços 

distintos e adequados, isto é, organização da casa e da família burguesa, como 

defesa, isolamento e distância, separando a família da vida mundana.  

A criança passou a ter um papel importante dentro da família e, contudo, dentro 

deste pressuposto começou a sair do anonimato, passando a ser “[...] impossível 

perdê-la ou substituí-la sem uma enorme dor [...]” (ARIÈS, 2006, p.11). 

Ao final do século XIX e início do século XX, a criança se torna cada vez mais 

objeto de estudos de pesquisadores da Psicologia, Sociologia, Antropologia, 

Educação e áreas afins, com o intuito de compreender as mudanças que ocorreram 

na concepção de infância (OLIVEIRA, 2002) e no modo de vida da criança.  

Entre 1920 e 1930 as mulheres que trabalhavam fora de casa, foram à luta, 

batalharam por lugares para deixarem os filhos durante o período em que estavam 

em seus trabalhos, foi assim que surgiram as primeiras creches no Brasil, no final do 

século XIX, as mesmas de cunho assistencialista numa tendência de apenas “cuidar”. 

Esse processo veio em decorrência da urbanização e industrialização do país. 

Foi nessa perspectiva que o atendimento institucional das crianças pequenas emergiu 
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com o intuito de prestar assistência básica aos bebês e como um direito das mulheres 

trabalhadoras. 

Kramer (2006) afirma que aspectos políticos, econômicos e sociais levam a 

transformações no modo de conceber a criança, desencadeando o entendimento de 

diferentes tipos de infância, pois “[...] a noção de infância surgiu com a sociedade 

capitalista, urbano-industrial, na medida em que mudavam a inserção e o papel social 

da criança na comunidade” (KRAMER, 2006, p. 14).  

 

1.2 AS CRIANÇAS E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

  

 
Historicamente, a educação das crianças pequenas não foi prioridade na 

agenda pública do Estado. As primeiras instituições para crianças de 0-3 anos tiveram 

caráter assistencialista e se caracterizaram como espaços pobres para crianças 

pobres. Tinham o propósito de oferecer cuidados básicos para os filhos das mulheres 

trabalhadoras, enquanto essas se dedicavam ao trabalho.  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) deu novos rumos à educação infantil 

no Brasil. Desde então, o dever do Estado para com a educação será efetivado 

mediante a garantia de creches e pré-escolas para crianças de zero a cinco anos de 

idade. O processo do direito foi preconizado, no artigo 205 da Carta Magna: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL,1988). 

 
 Essa mudança legal ocorreu por pressão da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 e, 

reafirmada como verdadeira pela Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança de 1989, todas adotadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

 Um dos grandes avanços trazidos pela CF/88 foi o reconhecimento da criança 

como sujeito de direitos.  Nesse sentido, a educação das crianças deixa de ser um 

direito das famílias trabalhadoras e se constitui em um direito da própria criança, 

independendo de seus pais estarem, ou não, empregados. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990) reafirmou os Direitos das 

Crianças, estabelecendo que 
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Art.3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a Lei, 
assegurando-se--lhes, ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade (BRASIL,1990). 
 
 

  Este documento veio responsabilizando todos os segmentos da sociedade pela 

sua aplicação e execução de forma que,  

 
Art.4º- É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito, à liberdade e à vivência 
familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

 

A Lei Nº 9394/96 regulamenta o sistema educacional brasileiro público e 

privado. Esse documento estabelece os princípios da educação e os deveres do 

estado em relação à educação escolar, definindo as responsabilidades em regime de 

colaboração, entre a união, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Assim, o 

sistema educacional brasileiro está dividido em dois níveis a saber: a educação básica 

e o ensino superior. O estudo que nós referenciamos está focado na primeira etapa 

da educação básica, ou seja, a educação infantil. Embora a educação infantil abarque 

as creches e pré-escolas, esse estudo estará voltado às creches. A matrícula é 

obrigatória a partir dos quatro anos e facultativa de zero a três anos. Contudo, o fato 

de ser facultativa, não exime o Estado do dever de ofertar. 

 Os municípios, neste momento, enfrentam dificuldades para dar conta das 

novas responsabilidades quanto ao atendimento das crianças de 0-6 anos, sem o 

suporte pedagógico e sem o apoio financeiro do Governo Federal. Em momento de 

transição da educação das crianças pequenas, da Assistência Social à Educação, o 

Ministério da Educação elaborou e distribuiu para todas as escolas públicas o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), este, referenciou a 

educação de zero a três anos e de quatro a seis anos.  Segundo RCNEI: 

 

A prática educativa deve se organizar de forma que as crianças desenvolvam 
as seguintes capacidades: 
- familiarizar-se com a imagem do próprio corpo; 
- explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se 
nas brincadeiras e nas demais situações de interação; 
- deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular etc., 
desenvolvendo atitude de confiança nas próprias capacidades motoras; 
- explorar e utilizar os movimentos de preensão, encaixe, lançamento etc., 

para o uso de objetos diversos (BRASIL, 1998). 
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Somente a partir da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, a qual Regulamenta 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - FUNDEB, os municípios passaram a receber auxílio 

financeiro proporcional ao número de crianças matriculadas na educação infantil, e 

apoio pedagógico, através de programas do Governo Federal. 
Houve necessidade de rever as concepções sobre a educação das crianças, 

dando destaque ao cunho assistencial, pois apesar do previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), ainda persistia na oferta às crianças de 0-3 anos e à escolarização 

precoce ofertada às crianças de 4-5 anos. Em 1999 foi aprovada a Resolução CEB 

Nº 1, de 7 de abril de 1999, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil.  

Também o Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/2001, lançou como meta 

alcançar até 2011, a oferta de vagas para 50% das crianças de 0 a 3 anos e de 80% 

das crianças de 4 e 5 anos.   

Mais tarde, a tramitação no Congresso Nacional da Emenda Constitucional nº 

59/2009, prevendo a obrigatoriedade de matrícula na educação básica aos quatro 

anos de idade fez emergir a necessidade de revisão das DCNEI. Considerando os 

novos desafios que se apresentavam no cenário nacional. Esse documento foi 

revisado e atualizado, sendo então, aprovada a Resolução CEB nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009, que fixou as novas Diretrizes Curriculares para a Educação 

Infantil. Conforme esse documento,  

 
Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 
em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais 
públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 
controle social. 
 
 

Este documento confere à criança a visibilidade de 

 
Sujeito histórico e de direito 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, 2009). 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
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Com o propósito a seguir a recomendação das novas DCNEI o MEC coordenou 

a elaboração e distribuiu o Manual de Orientação Pedagógica: brinquedos e 

brincadeiras nas creches (2012). Esse material colocou como prioridade as crianças 

de 0-3 anos e 11 meses, às quais foram historicamente negligenciadas no sistema 

público de educação. Segundo esse manual: 

 
A educação da criança pequena foi considerada, por muito tempo, como 
pouco importante, bastando que fossem cuidadas e alimentadas. Hoje a 
educação da criança pequena integra o sistema público de educação ao fazer 
parte da primeira etapa da educação básica, ela é concebida como questão 
de direito, de cidadania e de qualidade (BRASIL, 2012, p. 7, módulo IV).  
 

Na visão de Sarmento (2004) a ideia de criança como sujeito histórico “[...] foi 

o resultado de um progresso complexo de reprodução e representação sobre as 

crianças de estruturação do seu quotidiano e modos de vida e, especialmente, de 

construção e de organização social para as crianças” (p.11). E, segundo Salles e 

Farias (2012. p.57),  

 
Quando afirmamos que a criança é um cidadão de direitos, estamos 
considerando que, independente de sua história, de sua origem, de sua 
cultura e do meio social em que vive lhe foram garantidos legalmente direitos 
inalienáveis que são iguais para todas as crianças.  

 
 
 
Em 2013 foi aprovada uma nova mudança na legislação brasileira. A Lei nº 

12.796/2013 altera a LDB/96 e instituída a obrigatoriedade de matricula na educação 

básica a partir dos quatro anos de idade. Para dar conta dessa obrigatoriedade as 

redes municipais e estaduais de ensino tiveram um prazo até 2016 para se adequar e 

matricular alunos de 4 a 17 anos. Essa media se ajusta à Emenda Constitucional nº 

59, de 11 de novembro de 2009, que tornou obrigatória a oferta gratuita de educação 

básica a partir dos 4 anos de idade. 

Nesse momento, o atual PNE (2014-2024) tem como Meta 1:  
 
 

[…] universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento das crianças de 
até três anos, até o final da vigência deste PNE. (BRASIL, 2014, p. 49). 
 

 
Em consonância com o PNE (2014-2024) e com as DCNEI (2009), a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) prevê o cumprimento de seis Direitos de 
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Aprendizagem na etapa da Educação Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se.  Esse documento esclarece que esses direitos não devem 

recair ao espontaneísmo, mas, ao contrário, destaca “[...] a necessidade de imprimir 

intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na 

creche quanto na pré-escola” (BRASIL, 2017, p. 36). 

Para efeitos da organização de práticas pedagógicas, a BNCC propõe a 

organização de três grupos que correspondem às possibilidades de aprendizagem e 

às características do desenvolvimento das crianças. Contudo, recomenda que esses 

grupos não sejam considerados de forma rígida, pois as crianças apresentam ritmos 

diferenciados de desenvolvimento. Os grupos etários abarcam creches e pré-escola, 

ou seja, CRECHES: Bebês (zero a um ano e seis meses) e Crianças bem pequenas 

(um ano e sete meses a três anos e onze meses) e, PRÉ-ESCOLA: Crianças 

pequenas (quatro anos a cinco anos e onze meses). 

Conforme esse documento o arranjo curricular deve articular campos de 

experiência. Esses se “[...] constituem um arranjo curricular que acolhe as situações 

e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 

entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 

2017, p 38). Os campos de Experiência são: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e 

movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

e, Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

 

 

 

 



2 CRIANÇAS PEQUENAS E AS MÚTIPLAS LINGUAGENS 

 

O segundo capítulo, inicialmente, é dedicado às especificidades dos bebês e 

apresenta um panorama do atendimento público de zero a três anos, em Caçador-

SC. Na sequência discute as múltiplas linguagens das crianças pequenas. Por fim, 

discute a relação dos bebês com as artes plásticas, pontuando a importância de que 

a segurança seja o principal critério, contudo, sem restringir suas possibilidades de 

experimentar diferentes tipos de materiais. 

 

2.1 OS BEBÊS E SUAS ESPECIFICIDADES 

 Iniciamos esta seção apresentando as palavras de Mallmann (2015) chama 

atenção para o fato de os bebês ainda serem, muitas vezes, vistos como seres 

incompletos e isso tem contribuído para que sejam deixados à margem tanto no 

campo da educação como da pesquisa. Pedroza (2009, p. 17) explica: 

 

Há poucas décadas, a criança, no primeiro ano de vida, era considerado um 
ser imaturo. Pelo fato de não andar, não correr, não falar, pensava-se que ela 
não sabia outras coisas. Fazia-se uma generalização inadequada, pois se 
estendia esta incompletude para todos os outros processos! Enfatizava-se, 
também, a comunicação linguística sobre a não verbal, a cognição sobre o 
afeto, e se estudava a criança sozinha, em situações de exames, seguindo-
se parâmetros de escalas de avaliação.    
 

Também (Qvortrup, Corsaro e Honig, 2009, p. 3) advertem que “[…] as crianças 

são pessoas pequenas, mas este facto não as torna menos humanas. Como referem, 

por vezes, fica-se com a impressão que a sua pequenez nos conduz a, 

conceptualmente, as encarcerar num micromundo ou num mundo de particularismos”. 

Talvez um dos grandes desafios que a educação atual lança aos professores 

que cuidam e educam bebês seja “[...] dar significado às necessidades, aos interesses 

e aos saberes das crianças dessa faixa etária” (CAIRUGA, CASTRO, COSTA, 2015, 

p. 9), pois isso exige a superação de antigas concepções sobre criança, sobre infância 

e suas aprendizagens. Quando chegam ao espaço escolar não chegam vazios, ou 

seja, não são tábuas rasa. Não podem ser vistos como seres meramente biológicos 

como adverte Cuzziol (2013), quando denomina de “bebê-biológico” o estereótipo 

criado com relação às capacidades atribuídas aos bebês. Para além das 

competências sensoriais e capacidades orgânicas, os bebês são sujeitos potentes 
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tanto no campo das relações sociais como da cognição. Eles se desenvolvem muito 

rapidamente. Pedroza (2009, p.1) afirma que “Observar um bebê hoje e observá-lo 

novamente daqui a um mês causa admiração em qualquer observado.” Precisamos 

considerar que 

 

[...] os bebês sabem muitas coisas que nós culturalmente não conseguimos 
ainda ver e compreender e, portanto, reconhecer como saber. As suas formas 
de interpretar, significar e comunicar emergem do corpo e acontecem através 
dos gestos, dos olhares, dos sorrisos, dos choros, como movimentos 
expressivos e comunicativos anteriores à linguagem verbal [...] (BARBOSA e 
RICHTER, 2015, p. 83).  
 

 Rinaldi (2012, p. 127) ainda afirma que “[...] na mais tenra idade as crianças 

mostram que têm voz e, acima de tudo, que sabem escutar e que também querem ser 

ouvidas. Aprendem e se expressam em diferentes situações do cotidiano, os bebês, 

por exemplo, aprendem “quando conversamos com eles, nos respondem com 

balbucios, quando trocamos suas fraldas eles nos auxiliam esticando as pernas” 

(BARBOSA; RICHTER, 2015, p. 93). 

 
Os bebês possuem um corpo onde afeto, intelecto e motricidade estão 
profundamente conectados, e é a forma particular como estes elementos se 
articulam que vão definindo as singularidades de cada indivíduo ao longo de 
sua história. Cada bebê possui um ritmo pessoal, uma forma de ser e de se 
comunicar (BARBOSA, 2010, p. 2). 

 

Em entrevista concedida Crescer (2013, s/p), Fochi chama atenção para o 

modo como a sociedade atual vem buscando acelerar o processo de desenvolvimento 

dos bebês, roubando-lhes o tempo de ser o que são – bebês. Destaca a necessidade 

de aprendermos a escutá-los, pois 

 

[…] quando aprendemos a fazer essa escuta, descobrimos a imensa 
capacidade que as crianças bem pequenas têm de admirar o mundo, de 
contemplar e entrar em acordo com o tempo, que não é tão horizontal – do 
antes, agora e depois. Ele é um tempo mais vertical, medido pela intensidade 
dos acontecimentos.  
 

 

Também Barbosa e Fernandes (2012, p. 10) consideram que os adultos 

precisam “aprender a dar todo o tempo de que as crianças necessitem para aprender 

e fazer”, sem pressa. 

O tempo dos bebês precisa ser considerado, tanto no espaço familiar como 

institucional. Historicamente a educação dos bebês foi restrita às famílias, mas 
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mudanças na sociedade atual exigem que eles entrem cada vez mais cedo para as 

escolas. Não só o ingresso da mulher no mercado de trabalho, mas também avanços 

nos estudos e pesquisas que tratam da infância e das crianças são mudanças sociais 

que provocaram a institucionalização das crianças cada vez mais cedo, e por mais 

tempo, em espaços escolares. Então,  

 

Compartilhar os primeiros anos de vida de uma criança é, certamente, uma 
responsabilidade séria para um adulto, mas também, é uma experiência 
afetivamente muito rica e plena de descobertas. É uma experiência que o 
envolverá fortemente como professor, pois você sente que está tecendo algo 
junto à criança que, de alguma maneira, irá além do tempo, que vocês 
passam juntos. Educar uma criança dentro de uma creche ou pré-escola, 
junto a outras crianças – algo que vai além de lhe proporcionar um ambiente 
seguro, acolhedor, rico e estimulante (GIOVANNI, 2002, p. 170). 

 

Ainda importante dizer o quanto são interativos, ou seja, “Desde muito cedo, os 

bebês procuram as outras crianças com olhares, esboçando sorrisos e sons, tentando 

tocar o colega com o corpo” (BARBOSA, 2010, p. 6) 

Nesse sentido, Rinaldi (2012, p. 170) destaca que a documentação feita na 

escola sobre o cotidiano da criança na creche permite que o professor “torne a 

experiência de cada criança única e especial”.  

A legislação brasileira busca atender essa demanda, garantindo o direito de 

todas as crianças à educação, através da CF (BRASIL, 1988), LDB/96, ECA/1990, 

DCNEI (BRASIL, 2009) e, mais recentemente a BNCC (BRASIL, 2017). 

Em Caçador, no meio oeste de Santa Catarina, a rede municipal conta com o 

apoio da Associação Caçadorense de Educação Infantil e Assistência Social para 

atendimento às crianças de zero a três anos. Essa associação é responsável por treze 

unidades; duas em parceria com a Prefeitura Municipal de Caçador, atendendo um 

número em torno de 1.200 crianças. No entanto, todas estas unidades não estão 

dando conta da demanda.  

 

2.2 AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS DA CRIANÇA 

 

Diferentes pesquisadores destacam as múltiplas linguagens das crianças. Em 

se tratando de bebês, Gobato (2011, p. 37) afirma que eles “[...] se expressam por 

movimentos corporais, posturas, expressões faciais, gestos, vocalizações e choro [...]” 

e alerta para o fato de que esses modos de expressão, às vezes, são interpretados 
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pelos adultos como sendo “[...] apenas uma alternativa necessária antes que adquiram 

a fala oral.” Barbosa e Richter (2015, p. 82, grifos das autoras) destacam que os bebês 

nascem “[...] “falando, brincando e conversando” como qualquer um, através de 

múltiplas linguagens: do olhar, do gesto, do toque. Também Cairuga, Castro e Costa 

(2015, p. 9) afirmam que “[...] a criança, mesmo tão pequena, se expressa de diversas 

formas, através do choro, do alhar, do movimento, das vocalizações, e que tem um 

jeito próprio de ver e pensar o mundo […].” 

Nesse sentido, Barbosa e Richter (2015, p. 96) afirmam que “A vida humana 

não se circunscreve nos limites do biológico: torna-se humana em sua abertura às 

múltiplas linguagens” (BARBOSA e RICHTER, 2015, p. 96). Essas diferentes 

linguagens não funcionam em separado, mas, ao contrário, se articulam entre elas. O 

Parecer CNE/CEB nº 20/2009 explica essa inter-relação exemplificando: 

[…] nas brincadeiras cantadas a criança explora as possibilidades 
expressivas de seus movimentos ao mesmo tempo em que brinca com as 
palavras e imita certos personagens. Quando se volta para construir 
conhecimentos sobre diferentes aspectos do seu entorno, a criança elabora 
suas capacidades linguísticas e cognitivas envolvidas na explicação, 
argumentação e outras, ao mesmo tempo em que amplia seus 
conhecimentos sobre o mundo e registra suas descobertas pelo desenho ou 
mesmo por formas bem iniciais de registro escrito. Por esse motivo, ao 
planejar o trabalho, é importante não tomar as linguagens de modo isolado 
ou disciplinar, mas sim, contextualizadas, a serviço de significativas 
aprendizagens (BRASIL, 2009, p. 15). 

 
É compromisso dos professores, de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 

20/2009, a “[...] organização dos espaços, tempos, materiais e das interações nas 

atividades para que as crianças possam expressar sua imaginação nos gestos, no 

corpo, na oralidade e/ou na língua de sinais, no faz de conta, no desenho e em suas 

primeiras tentativas de escrita [...]” sem, contudo, escolarizar tais propostas. Sobre 

isso Barbosa e Richter afirmam que:  

 
Os bebês, em seu humano poder de interagir, ou seja, em sua integralidade 
– multidimensional e polissensorial – negam o ofício “aluno” e revindicam 
ações educativas participativas voltadas para a interseção do lúdico com o 
cognitivo nas diferentes linguagens (2015, p.99). 
 
 

Afinal, “[...] os bebês nos ensinam a aprender outros modos de sentir, perceber 

e agir no mundo” (BARBOSA; RICHTER, 2015, p. 84). Contudo, os adultos estão mais 

acostumados a ocupar o lugar de quem ensina as crianças e, nem sempre têm 

consciência ou estão dispostos a aprender com elas.   
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2.2 OS BEBÊS E AS ARTES PLÁSTICAS  

 

Embora existam traços que se fazem presentes no processo de 

desenvolvimento da maioria das crianças é preciso considerar que cada uma tem seu 

modo peculiar de se expressar. Contudo, Ostetto (s.d., p. 5), discutindo as práticas 

recorrentes na educação infantil adverte que “[...] o que temos presenciado é a 

simplificação e o empobrecimento da ‘arte’ em uma versão escolarizada, encerrada 

no fazer e visando a um produto, colocando em ação “[...] o mesmo para todos, ‘sigam 

o modelo’, ‘é assim que se faz’” (OSTETTO, s.d., p. 5) [grifos da autora]. 

Frequentemente, a arte mostra-se com a roupagem de um conteúdo a ser ensinado 

em determinados momentos ou um conjunto de técnicas e instruções para o exercício 

de habilidades específicas - os “trabalhinhos” e as “atividades artísticas” vão por esse 

caminho. 

Desde muito cedo a relação das crianças pequenas com os materiais plásticos 

se dá através de brincadeiras e exploração sensorial. O RCNEI (1998) destaca que: 

Ao final do seu primeiro ano de vida, a criança já é capaz de, ocasionalmente, 
manter ritmos regulares e produzir seus primeiros traços gráficos, 
considerados muito mais como movimentos do que como representações. É 
a conhecida fase dos rabiscos, das garatujas. A repetida exploração e 
experimentação do movimento amplia o conhecimento de si própria, do 
mundo e das ações gráficas. Muito antes de saber representar graficamente 
o mundo visual, a criança já o reconhece e identifica nele qualidades e 
funções. Mais tarde, quando controla o gesto e passa a coordená-lo com o 
olhar, começa a registrar formas gráficas e plásticas mais elaboradas 
(BRASIL, 1998, p. 91). 

 
Como objetivo a ser alcançado com crianças de zero a três anos, esse 

documento propôs, “[...] utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes 

superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e comunicação” (BRASIL, 

1998, v. 3, p. 94).  

  Vinte anos depois da distribuição desse documento às escolas públicas 

brasileiras, ainda é pouco comum que as crianças pequenas tenham possibilidade de 

experimentar, no cotidiano das creches, materiais com tintas, massas de modelar, 

grudes. As justificativas abarcam questões relacionadas à sujeira que resulta dessas 

atividades; o risco de que as crianças pequenas levem materiais tóxicos à boca; à 

crença de que crianças pequenas somente necessitam do suprimento de 

necessidades básicas: higiene, descanso e alimentação.  
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A escola precisa criar condições para que as crianças, desde bebês, vivenciem 

a linguagem da arte no cotidiano da sala de aula, por meio de pinturas, modelagens, 

colagens, etc. 

Enquanto algumas crianças podem mostrar restrições à experimentação de 

tinta, grudes, melecas, massas caseiras, etc, outras, as utilizam com o corpo por 

inteiro, por exemplo, as mãos, os pés, a boca, etc. A escolha dos materiais deve ter a 

segurança das crianças como critério importante, evitando-se “[...] materiais tóxicos, 

cortantes ou aqueles que apresentam possibilidade de machucar ou provocar algum 

dano para a saúde das crianças” (BRASIL, 1998, p. 99). O RCNEI recomenda a 

confecção de tintas e massas ‘com’ as crianças, pois “[…] é uma excelente 

oportunidade para que elas possam descobrir propriedades e possibilidades de 

registro, além de observar transformações”. Ainda é importante dizer que: 

 
Vários tipos de tintas podem ser criados pelas crianças, utilizando elementos 
da natureza, como folhas, sementes, flores, terras de diferentes cores e 
texturas que, misturadas com água ou outro meio e peneiradas, criam efeitos 
instigantes quando usadas nas pinturas. Há também diversas receitas de 
massas caseiras com corantes comestíveis que são excelentes para 
modelagem (BRASIL, 1998, v. 3, p. 97). 

 

As atuais DCNEI (BRASIL, 2009, p. 4), em seu Art. 9°, estabelecem que as 

práticas pedagógicas para crianças de zero a cinco anos devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências envolvendo “[...] a 

interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e 

gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura”.  

  A arte é uma das linguagens expressivas fundamentais do universo infantil e 

merece ter seu lugar no currículo, desde os bebês.  

 

 

 

 

 

 

 



3 DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

 Documentar é construir narrativas acerca de situações de aprendizagem no dia 

a dia da escola. Essas narrativas são importantes para edificar memória, para 

conhecer e comunicar a história pessoal e coletiva das crianças, bem como planejar 

a continuidade do processo educativo. Ou, nas palavras de Ostetto (2017, p. 30), 

Documentar é contar histórias, testemunhar narrativamente a cultura, as 
ideias, as diversas formas de pensar das crianças; é inventar tramas, poetizar 
os acontecimentos, dar sentido, construir canais de ruptura com a linguagem 
“escolarizada”, tradicionalmente cinzenta, rígida, enquadrada, que tantas 

vezes silencia adultos e crianças. Documentação é autoria é criação. 
 

 Segundo RAUCH (apud OSTETTO, 2017, p. 19), “Duas palavras para qualquer 

processo de documentação são memória e identidade. Se não temos memória de 

onde estivemos, do que fizemos e de qual é a nossa história, não teremos uma 

identidade definida”.  

  Fyfe (2016, p. 280) pontua que a “[...] documentação dá valor à inteligência 

coletiva e às realizações de crianças, pais, professores e comunidade que colabora 

com as experiências”.  

O pioneirismo com relação à prática de documentação pedagógica pode ser 

buscado em Freinet (1969) quando propôs a imprensa escolar, a correspondência 

interescolar e a construção do Livro da Vida. Mais recentemente, essa prática ganhou 

destaque a partir das experiências desenvolvidas na região de Reggio Emília, na Itália 

(BARBOSA; FERNANDES, 2012). A experiência italiana “[...] focaliza o protagonismo 

das crianças, seus processos, dando especial atenção a suas linguagens, hipóteses, 

a seus pensamentos e modos de ser” (OSTETTO, 2017, p. 22). Nesse sentido, essa 

pesquisadora afirma que a perspectiva de Reggio Emília “pressupõe observar 

cuidadosa e atentamente as maneiras próprias de as crianças se relacionarem e 

construírem conhecimentos sobre o no mundo” (2017, p. 25).  

Documentar isso exige escolhas por parte dos professores, pois não é possível 

documentar tudo que acontece na sala de aula. Neste sentido,  

 
[...] documentar significa escolher, selecionar, assumir conscientemente um 
ponto de vista um ponto de observação a partir do qual relatar um pequeno 
espaço de vida, uma experiência em particular, de uma determinada criança 
ou grupo de crianças, localizada num tempo definido, observada por uma ou 
mais pessoas através da utilização de instrumentos propositadamente 
identificados (MALAVASI; ZOCCATELLI, 2013, p. 32). 
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Considerando essa perspectiva, o professor precisa planejar o processo de 

documentação para não perder o fio condutor da experiência que pretende dar 

visibilidade. O quadro nº1 apresenta alguns pontos que podem auxiliar nesse 

planejamento: 

 
Quadro 1 -  Pontos para um projeto de documentação 

Pontos para um projeto de documentação 
 

 
1. O quê?  Escolher os temas e os sujeitos da documentação 
2. Para quem? Identificar os destinatários 
3. Com quê? Selecionar os instrumentos de Observação 
4. Como? Escolher as formas documentais, os formatos, os códigos de 

comunicação 
5. Quando? Projetar os tempos a dedicar à documentação 
6. Onde? Preparar os espaços de trabalho e a sua colocação no serviço 

Fonte: Malavasi e Zoccatelli (2013, p. 30). 
 

 Tendo em vista os pontos elencados por Malavasi e Zoccatelli (2013), 

incialmente é preciso selecionar um foco, ou seja, ‘o quê’ se pretende documentar, 

pois como dissemos anteriormente, não se pode documentar tudo. Para isso a 

observação atenta é especialmente importante, pois através dela é possível capturar 

falas, interações, expressões, gestos e outras manifestações das crianças que 

poderão ser indicadoras das aprendizagens que estão ocorrendo. Importante que 

essas observações sejam registradas tão logo quanto possível, pois “[...] quando 

registramos, tentamos guardar, prender fragmentos do tempo vivido que nos é 

significativo, para mantê-lo vivo” (WEFFORT, 1996, p. 6).  

 A quem se destina a documentação é o segundo ponto destacado por 

Malavasi e Zoccatelli (2013). Segundo as autoras há possibilidade de documentar 

para as crianças, para as famílias, para o grupo de trabalho, para os colegas e a 

comunidade. Em se tratando das crianças como destinatárias, quando os adultos 

documentam aquilo que elas dizem e fazem estão lhes  passando mensagens 

positivas acerca de si mesmas, pois “uma criança  que, no  seu cotidiano, tem à sua 

volta  adultos interessados, sente-se valorizada e reforça assim a confiança nas suas 

próprias competências  e potencialidades” (p. 35). Com relação aos pais, a 

documentação também possibilita que eles acompanhem, conheçam de forma mais 

detalhada e participem do processo de aprendizagem de seus filhos na escola.  
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Barbosa e Fernandes (2012, p. 11) consideram “a família como uma interlocutora que 

não pode ser vista como elemento separado da escola”. 

Ainda para os colegas e a comunidade a documentação oferece “ a base para o 

confronto e a discussão e apura a capacidade de compreender também as 

experiêncas dos outros, ligando-as às suas escolhas educativa e metodológicas” 

(MALAVASI; ZOCCATELLI, 2013, p. 37).    

 Referindo-se a dimensão comunicativa da documentação Ostetto (2017, p. 30), 

afirma que “os preparativos (que envolvem seleção e organziação) para torná-la 

compreensível e disponível a outros olhares e interpretações possibilita a revisão do 

material prpduzido”. 

 Sobre com que documentar Malavasi e Zoccatelli (2013) admitem uma 

diversidade de intrumentos, diferentes e numerosos, simples ou sofisticados. 

Rechaçam a ideia de que a elaboração desses documentos seja feita por técnicos 

e/ou especialistas e defendem que sejam construídos pelos próprios educadores, 

garantindo assim, a possibilidade de serem modificados e aprefeiçoadas ao longo do 

processo, conforme as necessidades. Também Gandini e Goldhaber (2002, p. 152) 

defendem a ideia de que “os professores precisam inventar e repensar seus 

instrumentos de coleta e registro das informações que são importantes para cada 

contexto em particular”. 

A forma ‘como’ documentar é o quarto ponto destacado por Malavasi e 

Zoccatelli (2013). Fotografias, vídeos, grafismos, das crianças são possibilidades.  

Ostetto (2017, p. 31) chama atenção à importância das produções das crianças, 

indicando o uso de “trabalhos bi e tri dimensionais que já foram finalizados ou que 

ainda estejam em processo de elaboração”. As interpretações dos professores, bem 

como os diálogos das crianças devem acompanhar esses trabalhos (GANDINI; 

GOLDHABER, 2002). 

Com relação às fotos, 

Sequências de três ou quatro fotos, as TIRINHAS oportunizam ao professor 
analisar mais detalhadamente as ações e expressões das crianças em 
relação ao que fazem, pensam, bem como se relacionam com objetos e 
pessoas à volta delas (GONTIJO, 2011, p. 128).  

 

Enfim o processo de documentação pedagógica requer a produção de registros 

ao longo do percurso das experiências de aprendizagem: fotos, gravações de vídeo, 

gravações de áudio, produções das crianças e anotações feitas pelos professores, 

são alguns exemplos.  
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Ostetto (2017, p. 22) ainda destaca que a necessidade de: 

 

[...] discussão sistemática dos registros (seja de imagens, produções das 
crianças, anotações ou conversas capturadas em audiogravador), haja vista 
que uma das principais razões da documentação é possibilitar o diálogo com 
todos os envolvidos, buscando reconhecer cada vez mais as crianças e seus 
percursos de conhecimento e desenvolvimento” (OSTETTO, 2017, p. 22). 

 

Com relação ao modo de apresentação da documentação, Gandini e 

Goldhaber (2002, p. 155) afirmam que “A documentação pode ser apresentada de 

muitas maneiras diferentes, incluindo painéis, materiais escritos à mão ou digitados, 

como livros, cartas, panfletos, e ainda caixas, tecidos, instalações e outros tipos de 

materiais”.  

 Por fim, ao se referir ao ‘quando’ documentar, Malavasi e Zoccatelli (2013, p. 

44) afirmam que “necessita de ser projetado e organizado e deverá representar um 

tipo de trabalho em progresso que tem o ritmo do processo e da experiência em 

curso”. 

 Gandini e Goldhaber (2002, p. 165) também explicam que “Leva tempo 

observar, colaborar, pensar e organizar o pensamento e posteriormente torná-lo 

público. Isso se aplica tanto aos adultos quanto às crianças”. Encontrar esse tempo 

irá depender de cada contexto específico e do compromisso assumido para com o 

processo.  Para (Gandini e Goldhaber 2002), Fyfe (2016) e Ostetto (2017, p. 19) a 

documentação deve ser incorporada como parte da prática diária. Fyfe (2016) destaca 

que o registro diário como “um documento reflexivo de professoras e professores, 

espaço no qual marcam o vivido – conquistas, descobertas, incertezas, perguntas, 

medos, ousadias -, e, em cuja dinâmica podem apropriar-se de seus fazeres”. 

 Por fim, o sexto ponto ‘onde documentar”, Malavasi e Zoccatelli (2013) 

consideram que qualquer lugar pode ser adaptado e acolher o trabalho de 

documentação pedagógica, contudo é importante que seja visível às crianças, 

famílias, professores, colegas e comunidade. 

 Gandini e Goldhaber (2002, p. 157) explicam que:   

 

Quando os pais entram na creche ou pré-escola onde seus filhos passam 
várias horas todos os dias, sentem-se bem-vindos ao encontrar alguma foram 
de documentação que lhes descreva a parte do dia de seus filhos que eles 
não podem presenciar. 
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 Nesse sentido, as autoras consideram que o acesso das famílias à 

documentação faz com que se sintam mais próximos da escola e dispostos a participar 

do processo de aprendizagem de seus filhos. 

 O processo de documentação ainda é relacional, pois envolve a colaboração 

das crianças, das famílais e dos professores. Essa parceria envolve muito mais do 

que um compromisso com a aprendizagem da criança, mas também com as emoções, 

com os sentimentos e com a curiosidade de todos os envolvidos.  

 Por fim, finalizamos essa seção instigadas pelas palavras de Barbosa e 

Fernandes (2012, p. 10) quando afirma que “[...] documentar envolve pesquisa, 

estudo, decifração, imaginação”.  

 

 

 

 

 

 

 



4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo será apresentada a abordagem de pesquisa, o local onde será 

realizada a investigação, os participantes envolvidos no estudo, os instrumentos 

usados para coleta de dados e os procedimentos para coleta e tratamento dos dados, 

bem como, um cronograma de realização da pesquisa. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 
  

 A abordagem desse estudo é qualitativa. Para Paulilo, a pesquisa qualitativa 

“[...] trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, opiniões e 

adequa-se a aprofundar a complexidade de fatos e processos particulares e 

específicos a indivíduos e grupos (1999, p. 135). Também Bogdan e Biklen (1994) 

explicam que investigações qualitativas têm alguns pontos em comum, entre eles, o 

fato de o ambiente natural ser a fonte direta dos dados, de ser um estudo descritivo, 

de interessar-se mais pelo processo do que pelos resultados, de seus investigadores 

tenderem à realização de análise indutiva de dados e à importância vital dada ao 

significado. 

 Quanto aos procedimentos, à pesquisa abarcou um estudo bibliográfico, 

pesquisa-ação e pesquisa com crianças. No caso desse estudo, através da pesquisa 

bibliográfica pretendeu-se conhecer as atuais concepções sobre bebês e suas 

múltiplas linguagens, bem como a importância das artes plásticas na Educação 

Infantil. Para Fonseca (2002, p. 32),  

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto.  
 

  

 A pesquisa–ação é um tipo de pesquisa social que, para Thiollent (1988), está 

associada a uma ação/resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores 

e os participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Fonseca 

(2002, p. 35) ainda destaca que “Os dados recolhidos no decurso do trabalho não têm 

valor significativo em si, interessando enquanto elementos de um processo de 
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mudança social”.  Nesse sentido, o investigador assume papel participativo e, a 

participação no processo permitirá uma análise da realidade e modificação no próprio 

conhecimento do pesquisador (FONSECA, 2002). No caso desse estudo, a 

pesquisadora é também a professora dos bebês participantes e buscou provocar uma 

mudança nas experiências pedagógicas desenvolvidas nos berçários dos CMEIs de 

Caçador.  

 Considerando a participação das crianças na pesquisa-ação, cabe destacar 

que a prática de Pesquisa com crianças ainda é bastante recente no Brasil e no 

mundo.  Soares (2006) destaca que a voz e a ação das crianças estiveram invisíveis 

nas investigações que foram realizadas sobre elas ao longo de todo o século XX.  

 Para tomar as crianças como parceiras de investigação é preciso “[...] encarar 

e respeitar as crianças como pessoas e abandonar as concepções conservadoras e 

ancestrais de exercício do poder e tutela do adulto sobre a criança, para que lhe seja 

restituída a voz e a visibilidade enquanto atores sociais” (SOARES, 2006, p. 32). 

 Escutar as crianças-bebês em um processo investigativo “[...] tem como 

pressupostos a crença de que elas têm o que dizer e o desejo de conhecer o ponto 

de vista delas” (CRUZ, 2008, p. 13).  

 Ao nos propormos a desenvolver a pesquisa com bebês, assumimos como 

desafio nos desvencilhar dos limites da linguagem oral e escrita para prestar atenção 

no riso, no choro, no medo, na curiosidade, no susto, nos cheiros, nos gostos, nas 

cores, nos movimentos, nos toques, nas lambidas, nas espreitadas, nas caras viradas 

e em muitos outros modos de conhecer o mundo que os bebês podem nos ensinar. 

 

4.2 LÓCUS DA PESQUISA 

  

 As experiências de linguagem plástica com bebês foram realizadas no CMEI 

Marinei Aparecida Lopes, localizado na rua: Eloi Henrique Formigueri s/n, no bairro 

Nossa Senhora Salete, em Caçador/SC. Esse bairro era conhecido, antigamente, 

como Charqueada Velha. Nome este que adveio de um frigorífico que havia nesta 

região, onde a principal economia era o charque e curtimento de couro.  

 Em fevereiro de 2018 esse Centro de Educação Infantil foi transferido para um 

novo prédio (figuras 1 e 2), construído com financiamento pelo Fundo Nacional de 
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Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação, Creche 

ProInfância tipo “ B”1. 

 

Figura 1 - Fachada principal do novo prédio da escola 

 

Fonte: a autora 

                                                 

1 O FNDE oferece aos municípios duas tipologias de escolas de educação infantil para serem adotadas 

pelo ProInfância. Os projetos atendem às exigências do Ministério da Educação quanto ao 
dimensionamento dos espaços educacionais, respeitando critérios elementares de acessibilidade, 
ventilação e iluminação. Com capacidade para 240 crianças divididas em dois turnos, o projeto tipo B 
tem cerca de 1.200 m² de área construída e conta com salas pedagógicas, sala de informática, cozinha, 
refeitório, pátio coberto, secretaria, sanitário para pessoas com necessidades especiais, entre outros 
ambientes. Com área administrativa, área pedagógica, bloco de serviço, anfiteatro e playground. 
Disponível em: http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/5/escolas-do-proinfancia-
224653-1.aspx Acesso em 15 out. 2018. 

http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/5/escolas-do-proinfancia-224653-1.aspx
http://infraestruturaurbana17.pini.com.br/solucoes-tecnicas/5/escolas-do-proinfancia-224653-1.aspx
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Fig. 2: Pátio interno da escola 

 

Fonte: a autora 

 

 O CMEI, atualmente, atende 82 crianças de zero a três anos, em turno integral. 

São 37 meninos e 47 meninas. 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

  

 Richardson (2012) destaca que “[...] a escolha do local e a familiaridade do 

pesquisador com os participantes é fundamental para a pesquisa qualitativa. Sugere 

que o critério para a escolha do lócus de investigação seja a validez. Ou seja, a 

possibilidade de acesso às opiniões fidedignas dos entrevistados.”  

 A primeira parte desse estudo consistiu em um levantamento das práticas em 

artes plásticas desenvolvidas nos CMEIs de Caçador e envolveu a participação de 

quatorze professoras que atuam na turma de berçário. A segunda parte da pesquisa 

foca o desenvolvimento das experiências com os bebês. Essa parte envolveu a 

participação de quatorze bebês de um a dois anos de idade, sendo oito meninos e 

seis meninas. A pesquisadora atua como professora nesse grupo de crianças e 

justifica-se a escolha por realizar a pesquisa com elas pelo fato de as crianças terem 

vínculo afetivo com a pesquisadora. Assim, evita-se estranhamento dos bebês em 

relação ao adulto que irá interagir com eles durante a pesquisa.  
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4.4 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 Este projeto de pesquisa foi sumetido ao Comitê de Ética da Uniarp e aprovado 

através do parecer de número 3.047.118. As professoras foram informadas sobre a 

pesquisa e assinaram Termos de Consentimento Livre Esclarecido - para maiores de 

idade.  Considerando ainda a participação dos bebês, os familiares serão 

informados sobre a pesquisa e assinarão Termos de Consentimento Livre Esclarecido 

- para menores de idade e o Consentimento para uso de imagens (Anexo C). O 

Assentimento das crianças pequenas foi considerado durante o processo de 

desenvolvimento de cada uma das experiências a partir das manifestações expressas 

por meio de suas múltiplas linguagens. Ou seja, as experiências seriam interrompidas 

quando o bebê envolvido expressasse repúdio em participar, através de expressões 

como: afastamento corporal, medo, choro, susto etc. Por outro lado, foi considerado 

como assentimento quando os bebês expressaram curiosidade em explorar o material 

através do olhar, da aproximação corporal, do sorriso, do riso etc. Outro aspecto 

relevante é o tempo de cada bebê, ou seja, foi respeitado o tempo de cada criança 

para se aproximar e explorar o material potencializador oferecido. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS 

  

 Para conhecer as práticas de artes plásticas desenvolvidas com crianças de 0-

3 anos no CMEI foi aplicado um questinonário (Apêndice A) às quatorze professoras 

que atuam em turmas de berçário. Os resultados dessa investigação inicial mostraram 

a necessidade de que sejam potencilizadas as experiências plásticas com bebês. A 

maioria das professoras afirmou que os bebês gostam muito de atividades de artes 

plásticas e que essas são realizadas quinzenalmente. Essas experiências não são 

documetadas pelas professoras. A partir dessa constatação foi desenvolvida uma 

pesquisa-ação com intenção de documentar experiências plásticas no berçário para 

compilar o material didático: “Entre Fraldas e Tintas: bloco de experiência plástica com 

bebês”. A elaboração desses materias foi resultado da aplicação e documentação 

pedagógica de dez experiências plásticas com bebês, envolvendo a exploração de 

diferentes materiais potencializadores. Essas experiências foram documentadas 

através de observações, fotos e vídeos. Segundo Fochi (2015, p. 66), na perspectiva 

da documentação pedagógica, “[...] a observação proposta é uma forma de estar 
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interessado e curioso para conhecer mais sobre a criança, o contexto e as formas de 

como é produzido o conhecimento”. Com relação ao uso de vídeos para documentar 

as experiências, Soncini (2016, p. 206) explica que gravações “[...] registram 

mudanças específicas e esforços minuciosos que os professores não percebem 

facilmente na hora; eles nos permitem estudar e rever momentos que são difíceis de 

perceber sem essa ferrameta visual”. Também Scalabrin (2016, p. 75) destaca que 

“[...] o uso do vídeo tem se revelado um potencializador do encontro com as crianças, 

tanto no momento da captação das suas experiências, quanto da análise e 

compreensão do observado e registrado.”. Ainda é importante lembrar que cenas 

especialmente importantes podem ser salvas em forma de fotos.  

  A participação dos bebês nas experiências com artes plásticas foi 

desenvolvida em pequenos grupos, dentro ou fora da sala, conforme a necessidade. 

As experiências foram filmadas e fotografadas para que a pesquisadora pudesse rever 

esse material e debruçar-se sobe o mesmo, capturando os detalhes que possam ter 

passado despercebidos durante a atividade. Fotos de interações das crianças com os 

materiais, também foram selecionadas para constituir o bloco de experiências “Entre 

fraldas e tintas: experiências plásticas no berçário”. Ao final do trabalho, será doada 

uma cópia impressa desse produto da presquisa aplicada aos CMEIs de Caçador. 

 

 

 

 



 

5 ENTRE FRALDAS E TINTAS: A DOCUMENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

PLÁSTICAS COM OS BEBÊS DO CMEI MARINEI APARECIDA LOPES 

 

Neste capítulo será apresentada a documentação realizada de cada uma das 

dez experiências plásticas desenvolvidas com as crianças do berçário do CMEI 

Marinei Aparecida Lopes, em Caçador-SC. O quadro 2 mostra os participantes da 

pesquisa. Há consentimento das famílias para uso das imagens, mediante assinatura 

do Termo de Consentimento para Uso de Imagem. 

 

 

Quadro 2: Participantes de Pesquisa – Turma Berçário 

BIANCA 

 

GUILHERME 

 

BERNA RDO 

 

 

LARA 

 

ANA 

 

GABRIELE 
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JÚLIA 

 

JOSÉ 

 

MIGUEL 

 

 

JOAQUIM 

 

CAUÃ 

 

HELOISA 

 
 

SARAH 

 

GABRIEL 

 

LAURA 
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MARIA 

 

NEIVA 

 
 

 

5.1 “A GENTI TÁ FAZENDU ARTI. VOU CONTA PRÁ MINHA MÃE!”: AS 

EXPERIÊNCIAS PLÁSTICAS COM OS BEBÊS DO CMEI MARINEI APARECIDA 

LOPES 

 
 Para desenvolver as experiências que serão apresentadas a seguir, foram 

escolhidos dias bem quentes, de modo que os bebês pudessem ficar de fraldas, sem 

risco para sua saúde. Embora os pais já tivessem assinado o TCLE e o Termo de Uso 

de Imagem, tomamos o cuidado de informar-lhes com antecedência sobre as 

experiências que seriam realizadas e sobre os materiais que estariam sendo 

disponibilizados aos bebês para confirmar se havia (ou não) alguma restrição naquele 

momento. Algumas vezes fomos informadas sobre pequenos resfriados, de modo que 

a criança não participasse ou isso acontecesse de forma especial, ou seja, a partir de 

uso moderado do material e/ou em espaço diferenciado. 

 Antes de iniciar o trabalho direto com as crianças, assumimos o desafio de 

seguir as recomendações de Barbosa e Fernandes (2012, p.11) quando ensinam que 

documentar exige “[...] escutar e observar mais do que falar”, sendo esse um grande 

desafio para nós, adultos, habituados a ocupar o lugar de quem tem, sempre, o que 

falar e ensinar às crianças.  

 As experiências não foram realizadas com todas as crianças ao mesmo tempo. 

Optamos por trabalhar com grupos menores, sendo que a turma era dividida em dois 

ou três grupos para participar da experiência, conforme as condições do espaço e dos 

materiais. Enquanto um grupo participava da experiência com a pesquisadora, as 

demais crianças brincavam espontaneamente com a segunda professora. Trabalhar 



43 

 

com grupos menores permitiu que ficássemos mais atentas ao modo como 

exploravam os materiais e às interações entre elas. A possibilidade de trabalhar com 

grupos menores também permitiu que pequenas variações nas propostas fossem 

experimentadas pela pesquisadora. Por exemplo, ao explorar a tinta natural com 

primeiro grupo de crianças, essa experiência ocorreu no ambiente interno e, com o 

segundo grupo, no ambiente externo. Também foi possível experimentar esse material 

sobre diferentes bases: parede azulejada, própria para grandes pinturas, no chão 

forrado com papel pardo e em material tridimensional - uma casinha feita de papelão. 

 Buscamos ficar atentas às múltiplas formas de estranhamento ou desejo que 

as crianças pudessem manifestar: choro, medo, dúvida, nojo, curiosidade, alegria, etc, 

pois essa seria a forma delas nos concederem (ou não) o consentimento para 

participar. Apenas Joaquim expressou certo desconforto em participar das 

experiências. Geralmente observava de longe e evitava se aproximar dos materiais. 

Contudo, na experiência com cubos de gelo ele se aproximou curioso para 

acompanhar os cubos serem retirados da bandeja. Pegou e largou cubos de 

diferentes cores, esfregando-os sobre as bandejas brancas de papelão. 

 Não foi possível que a pesquisadora fizesse anotações das observações 

durante a realização das atividades por conta da rapidez como tudo acontecia e, 

também, por termos optado estar inteiramente disponíveis para atender às demandas 

que pudessem vir por parte das crianças. Contudo, fotos e pequenos vídeos foram 

produzidos e, após o desenvolvimento de cada experiência, esse material foi visto e 

revisto pela pesquisadora e orientadora de modo a identificar situações que tivessem 

passado despercebidas em tempo real e/ou na intenção de capturar mais detalhes 

daquilo que havia sido visto em tempo real. 

 As experiências envolveram o uso de massa de modelar caseira, tintas naturais 

a base de frutas e legumes, gelatina, massa comestível à base de brigadeiro, sagu, 

meleca a base de amido de milho, grude, iogurte, cubos de gelo, hidratantes para 

bebês e corantes para alimentos. 
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5.1.1 Explorando Massa de Modelar Caseira 
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5.1.2 Explorando Tinta Natural à base de frutas e legumes 
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5.1.3 Explorando Gelatina 
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5.1.4 Explorando Massa Comestível – base de brigadeiro 
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5.1.5 Explorando Meleca à base de Sagu 
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5.1.6 Explorando Meleca à base de Amido Milho 
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5.1.7 Explorando Grude Colorido 
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5.1.8 Explorando Tinta à base de Iogurte 
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5.1.9 Explorando Cubos Coloridos de Gelo 
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5.1.10 Experiência com tinta para rosto e corpo 
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 Assim como destacou Cuzziol (2013) quando apresenta críticas ao estereótipo 

de bebê universal, vimos que participantes da pesquisa, embora tenham idades 

bastante aproximadas, sejam filhos de moradores do mesmo bairro e partilhem um 

mesmo espaço coletivo no CMEI, são todos muito diferentes (GOBATTO, 2011; 

CAIRUGA; CASTRO; COSTA, 2015).  

 Com relação ao tempo para viver as experiências, esse variou de criança para 

criança e este relacionado ao modo como a criança explorava: umas se atinham por 

mais tempo e, outras por menos tempo na exploração. Corroboramos Barbosa (2010, 

p. 2) quando explica que “Cada bebê possui um ritmo pessoal, uma forma de ser e de 

se comunicar”. 

 Também havia aquelas que usavam apenas a mão para conhecer o material e 

também aquelas que se arriscavam a lamber e a espalhar o material pelo seu próprio 

corpo e pelo corpo de seus pares. Buscamos garantir, tanto quanto o possível, que as 

crianças tivessem respeitados os seus tempos individuais (FOCHI, 2013), sendo que 

ao percebermos que determinada criança estava esgotando seu tempo de 

curiosidade, essa tinha liberdade para envolver-se em outra atividade.  

 As análises mostraram que as reações variavam de criança para criança diante 

a um mesmo material potencializador, como podemos ver na experiência nº 9, quando 

Laura e Cauã permanecem por tempo considerável observando Joaquim e Guilherme 

se divertir com os cubos de gelo, até que Cauã decide entrar na brincadeira e Laura 

o acompanha para ajudá-lo a transportar os cubos; também na experiência nº 6, 
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quando Júlia explora a meleca enquanto Miguel, Guilherme e Bernardo observam, 

riem e batem palmas, para só depois tocar o material.  

 Percebemos, também, que enquanto algumas crianças experimentam o 

material com o corpo inteiro, outras precisam de certo tempo para ir se aproximando 

gradativamente como mostra Guilherme, na experiência nº 5, quando examina com o 

dedo, por certo tempo, a bolinha de sagu respingada em sua perna, para então colocar 

a mão, depois o pé e, por fim sentar-se dentro da bacia de sagu para explorar com o 

corpo inteiro a meleca. Ou seja, primeiramente é preciso dar tempo para olhar de 

longe, olhar de perto, tocar com a pontinha do dedo, colocar a mão, provar e, quem 

sabe, experimentar de corpo inteiro. Ou, decidir não experimentar, como também nos 

mostrou Joaquim quando ficou de longe e se afastou do grupo durante as 

experiências. Nesse sentido, julgamos oportuno retomarmos aqui as palavras de 

Barbosa e Fernandes (2012) e Fochi (2013) quando destacam que é preciso escutar 

o tempo dos bebês. 

 Os bebês também se mostram bastantes atentos às experiências que estão 

sendo vividas por seus pares. Exemplo disso pode ser visto na experiência nº7, 

quando Miguel acompanha de longe a brincadeira de Cauã que espalha grude nos 

cabelos de Bianca, simulando, provavelmente, uma situação de cabeleireiro. Na 

sequência, ele aborda Cauã pedindo que faça o mesmo em seus cabelos. Essa 

situação dá visibilidade, ainda, ao modo como as crianças de 1-2 anos são sensíveis 

aos pedidos de seus pares, pois Cauã repete, nos cabelos de Miguel, por tempo 

considerável, a brincadeira anteriormente realizada com Bianca. 

 As crianças também nos mostraram que aprendem muito entre elas e desde 

muito cedo procuram estar com as outras crianças (BARBOSA, 2010). Estão sempre 

atentas ao que seus pares fazem e gostam de imitar suas ações, demostrando se 

divertir nessas experimentações. Na experiência nº10, podemos ver uma cena de 

Cauã dançando, se requebrando e fazendo caretas em frente ao espelho, sendo 

imitado pelas colegas. Também Gabriel, na experiência nº1, imita Bernardo na 

exploração do amido de milho, sacudindo a bacia e batendo com a mão para ver o pó 

voar, se espalhar pelo chão e cobrir de branco os colchonetes azuis. 

 Assim como Barbosa e Richter (2015) vimos interações fortes entre as crianças 

e esse foi um dos aspectos que, sem dúvidas, mais chamou nossa atenção. Elas 

observavam os modos como seus pares exploravam os materiais e imitavam umas às 
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outras. Comunicando-se com olhares, risos, batidas e respingos, usando suas 

múltiplas linguagens (BARBOSA, 2010; GOBATTO, 2011) 

 Destacamos os cuidados necessários com a segurança dos materiais de modo 

que não sejam alérgicos ou tóxicos (BRASIL, 1998), pois o prazer de pintar se mistura 

ao prazer de provar, como vimos na experiência nº 2, quando Guilherme molha sua 

chupeta nas diferentes cores da tinta natural para conhecer seu sabor; quando Laura, 

na experiência nº 3, esmaga e come os cubos de gelatina; ou, em especial, 

modelavam, lambiam e comiam a tinta à base de brigadeiro e de iogurte, conforme as 

experiências nº 4 e nº 8. 

 As ações de partilha entre os bebês mostraram que diferentemente daquilo que 

muito foi dito sobre eles, não são inteiramente egocêntricos, sabem compartilhar com 

seus pares, como mostrou Cauã na experiência nº4, quando oferece na boca de 

colegas ‘colheradas’ de brigadeiro à Gabriele e à Heloísa, dizendo: “como, é bom!.” 

 Embora a situação de banho não fizesse parte de nosso planejamento inicial, 

o modo intenso como as crianças exploraram os materiais com o corpo inteiro foi, 

desde o primeiro dia uma prática que se fez necessária e desse modo, foi incorporada 

ao planejamento, de modo que também se constituiu em uma experiência inusitada e 

esperada pelas crianças. Para isso, foram realizados banho de chuveiro, de 

mangueira, de bacia, de canequinha, de piscina. O banho foi uma atividade prazerosa 

para as crianças, não interrompia, mas dava continuidade à brincadeira e às 

interações, possibilitando uma transição agradável para as próximas atividades. 

 Houve pouco estranhamento por parte dos bebês, com exceção de Joaquim, 

eles participaram das propostas sem evidências de medo ou insegurança, embora 

alguns, como dissemos anteriormente, precisaram de um tempo maior para interagir 

com determinado material. 

 Enfim, queremos dizer que os modos de exploração por parte das crianças de 

cada um dos materiais não foram uniformes, nem lineares. Elas se surpreendiam e 

nos surpreendiam a cada experiência. Reagiam de forma muito particular frente a 

cada material, de modo que uma mesma criança que havia explorado com entusiasmo 

a tinta natural, reagiu expressando certo nojo ao experimentar a meleca à base de 

sagu, por exemplo. Contudo, essas manifestações ficaram mais evidentes nas 

primeiras três ou quatro propostas, sendo que as expressões de “- eca!”, foram se 

misturando aos risos e sorrisos e sendo substituídas por aquilo que tantas vezes 
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repetiu Laura quando cantarolava “A GENTI TÁ FAZENDU ARTI. VOU CONTA PRÁ 

MINHA MÃE!”. 

 

5.2 ORGANIZAÇÃO DO BLOCO DE EXPERIÊNCIAS ENTRE FRALDAS E TINTAS: 

EXPERIÊNCIAS PLÁSTICAS NO BERÇÁRIO 

 

 Tendo em vista que o curso de Mestrado Profissional em Educação 

Básica prevê a elaboração de um produto final, esse estudo propõe a organização de 

um bloco impresso e digital, apresentando as dez experiências realizadas com o 

objetivo de socializar os resultados com professores dos demais CMEIs de Caçador. 

Para compilar esse material as atividades foram documentadas através de vídeos com 

a câmera do celular da pesquisadora.  Depois de cada experiência, anotações eram 

feitas em um caderno para evitar que certos detalhes observados pudessem ser 

esquecidos. Ao final do dia, as fotos e os vídeos eram revistos com a intenção de 

conhecer detalhes que pusessem ter passado despercebidos durante a experiência 

e, também, para selecionar cenas importantes para compor essa pesquisa. Escolher 

determinadas imagens em detrimento de outras não foi um processo fácil, 

considerando a grande quantidade de fotos e pequenos vídeos que foram produzidos 

durante a pesquisa. A intenção era compilar um material didático simples e objetivo, 

mas sem descuidar, dentro de nossas possibilidades, da dimensão estética. 

Selecionamos um número significativo de imagens e de anotações e reservamos outra 

parte desse material para futuras discussões.   

O designer do layout desse material didático contou com a assessoria técnica 

de Adriano Santos, professor de artes e mestrando em educação. Por sugestão deste 

profissional, consideramos a possibilidade de, além de bloco impresso de 

experiências, produzirmos, também, esse material em formato digital. Entendemos 

que assim, a abrangência do mesmo poderá ser estendida a outras escolas e, quiçá, 

outros municípios e regiões do estado e do Brasil,  beneficiando outros tantos bebês-

artistas brasileiros. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente o atendimento a bebês em creches assumiu um caráter 

assistencialista, no sentido de garantir a oferta das necessidades básicas tais com 

higiene, alimentação e descanso.   Bastante recente é o compromisso do estado 

brasileiro para com a educação das crianças de 0 a 3 anos. Ainda se luta pelo direito 

a educação, sendo que a meta prevista no atual Plano Nacional de Educação é 

alcançar atendimento de cinquenta por cento dessas crianças. Contudo, ainda há de 

se considerar as discrepâncias na qualidade do atendimento que é ofertado aqui ou 

ali.  

A questão que mobilizou esse estudo consistiu em saber como as experiências 

de artes plásticas são vividas pelos bebês nas turmas de berçário do CMEI Marinei 

Aparecida Lopes, em Caçador-SC. Para isso, buscamos conhecer estudos que tratam 

das crianças e suas múltiplas linguagens e, também, sobre o processo de 

documentação pedagógica. Esses estudos deram suporte teórico e metodólogo para 

o desenvolvimento das experiências plásticas que propomos aos bebês. 

Ao longo das dez experiências, desde logo, percebemos o quanto era 

desafiador dar conta de documentar em tempo real. Eram tantas situações 

acontecendo ao mesmo tempo e o desafio de decidir qual delas filmar ou fotografar 

foi uma decisão difícil demais e que precisava estar sendo tomada a cada instante – 

nem sempre as cenas vistas com os olhos podiam ser capturadas pela lente da 

câmera. Em meio a tantas ‘melecas’, muitas vezes, também foi difícil manusear a 

câmera do telefone celular. Ao sermos tomadas pela ansiedade de ver tantas coisas 

acontecendo ao mesmo tempo, encontramos conforto nas palavras de Malavasi e 

Zoccatelli (2012) quando ensinam que é impossível documentar tudo. Por outro lado, 

ao rever as cenas gravadas em vídeo e as fotos registradas percebemos que as lentes 

capturaram algumas imagens que haviam ficado invisíveis aos nossos olhos durante 

as experiências.  

Ainda percebermos o quanto as crianças vivenciam experiências diferentes em 

um mesmo local, em um mesmo tempo e com um mesmo material. Nenhum bebê é 

igual ao outro, mas a curiosidade era comum a todos eles.  Enquanto alguns deles 

precisavam de certo tempo para observar, outros já iam pegando, cheirando e 

provando.  Logo estavam todos juntos espalhando as melecas pela mesa, pelo chão, 
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pelas paredes, em seu próprio corpo e no corpo de seus pares. Assim, nos mostravam 

o quanto elas interagem e aprendem com seus pares. 

Procuramos ficar atentas ao consentimento que nos seria dado (ou negado) 

pelos próprios bebês em participarem da pesquisa. Eles só participariam se 

quisessem e, diferentemente do que algumas pessoas ainda pensam, eles sabem 

muito bem expressar o que sentem e o que querem. Não ocorreram manifestações 

de choro por parte deles durante as experiências, e acreditamos que isso está 

relacionado ao vínculo afetivo e de confiança que tinham conosco, uma vez que 

somos as professoras dessa turma desde o início do ano letivo. Caso percebêssemos 

qualquer estranhamento, nossas atenções seriam redobradas, inclusive retirando o 

bebê do local se fosse necessário. Isso não significa que nenhum deles tenha 

expressado alguma incerteza em relação a determinado material. Buscamos, apenas, 

identificar e respeitar aquilo que nos diziam através de seus olhares, seus gestos, 

seus movimentos corporais. Eles não precisariam tocar no material ou permanecer no 

local, caso essa fosse a sua escolha – não foram forçados. Oferecemos o material e 

deixamos que cada um escolhesse se iria explorar ou não, respeitando a sua decisão. 

Com relação ao tempo de exploração, engana-se quem ainda pensa (ou repete o 

discurso) de que as crianças pequenas não se concentram naquilo que fazem. Ao 

contrário disso, o que vimos foram bebês se ocupando por até 45minutos explorando 

melecas, grudes e tintas; ou, bebês absortos em examinar uma minúscula bolinha de 

sagu colada em seu joelho. Enganam-se também aqueles que insistem em afirmar 

que eles são egocêntricos, mas pelo contrário, vimos o quanto estão atentos uns aos 

outros, a exemplo da cena em que pintam os cabelos uns dos outros com grude 

colorido.  

Em diversos momentos, entre fraldas e tintas, as crianças repetiam em coro “ 

– Tô fazendo arti. Vô conta para minha mãe”, deixando pistas de que as famílias 

estavam apoiando suas experiências. Os pais, sabendo (e tendo autorizado) a 

participação de seus filhos pequenos na pesquisa, de certo modo, se tornaram 

parceiros dessa pesquisa e das experiências de seus filhos. Em nenhum momento 

trouxeram queixas relacionadas às marcas de corantes (anilina para alimentos) que 

em determinados momentos resistiam em não desaparecer do corpo das crianças. 

Dão risadas quando, ao final do dia, seus filhos lhes mostram os pezinhos verdes, as 

mãozinhas azuis, as bolas de sagu emaranhadas nos cabelos e dizem: “- fiz arti”. 
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Além do compromisso de organizar as atividades, mediar o desenvolvimento 

das mesmas, observar, fotografar e filmar ainda foi preciso estar disposta a “se expor 

e a aceitar críticas” (BARBOSA; FERNANDES, 2012, p.11) acerca daquilo que 

poderia ter sido feito diferente do que foi. Sem dúvidas, a documentação dessas 

experiências que nos permitiu conhecer ainda mais detalhes sobre os processos de 

aprendizagem de cada uma das crianças do berçário; construir uma memória das 

experiências coletivas vividas no espaço escolar; compartilhar com as famílias os 

detalhes sobre como seus filhos exploram os materiais artísticos; e, também, os 

modos como se relacionam com materiais artísticos; comunicar, através do bloco de 

experiências, produto dessa pesquisa, aquilo que é realizado na CMEI Marinei 

Aparecida Lopes para, quiçá, inspirar outras professoras e outras escolas a 

potencializar as experiências plásticas no berçário. 
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