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RESUMO

As crianças de cinco anos são curiosas em reconhecer, nomear e explorar as letras
do alfabeto. Contudo, muitas vezes, esse trabalho é realizado de forma escolarizada,
exigindo que permaneçam por tempo considerável sentadas dentro da sala de aula,
realizando atividades gráficas em folhas de papel. Esta dissertação resultou de uma
pesquisa qualitativa que tratou do ensino das letras do alfabeto na educação infantil.
O objetivo principal deste estudo foi conhecer os modos como a linguagem escrita é
trabalhada na educação infantil, mais especificamente a apresentação das letras do
alfabeto, e realizar experiências de arte-letramento, com crianças de 4-5 anos, como
uma das possibilidades de integrar diferentes linguagens nas experiências vividas na
escola. Envolveu a participação de quatorze crianças de cinco anos que frequentam
uma escola pública de educação Infantil e da professora da turma. Os dados foram
obtidos a partir de vinte encontros realizados com as crianças durante o segundo
semestre de 2017 e culminou com a organização de uma exposição de arteletramento realizada com os alunos participantes e aberta aos pais e à comunidade.
Para desenvolver as análises, tomamos como referência os estudos Ariès (1981),
Edwars/Gandini e Forman (1999), Sarmento (2007), Gobbi (2010), Barbosa e Delgado
(2012), Cunha e Borges (2015) entre outros. Os resultados mostraram que
experiências de arte-letramento que integrem a linguagem escrita, a linguagem das
artes plásticas e a linguagem da brincadeira podem ser uma importante possibilidade
para que as crianças de cinco anos avancem no conhecimento das letras do alfabeto
em um contexto de imaginação e criação. Isso exige que os professores reconheçam
as crianças como sujeitos de múltiplas linguagens e competentes para
protagonizarem suas experiências de aprendizagem. Como produto final dessa
pesquisa foi realizada uma oficina de Arte-letramento com os professores de
Educação Infantil do município, com o objetivo de instiga-los a refletir sobre a
importância do trabalho com as múltiplas linguagens na infância e de problematizar
suas práticas de letramento com as crianças.
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Educação Infantil. Artes Plásticas. Linguagem Escrita. Arte-

ABSTRACT
Five-year-old are curious in recognize, nominate and explore the alphabet letters.
Nevertheless, many times, this work is realized in a schooled way, requiring that they
remain for a considerable time seated inside a schoolroom, doing visual activities in
paper sheets. This dissertation is a result of a qualitative research that deals with the
letters of the alphabet teaching in pre-school. The main objective of this study was to
know the ways in which written language is worked on in children's education, more
specifically the presentation of the letters of the alphabet, and to carry out art-literacy
experiences with children of 4-5 years as one of the possibilities of integrating different
languages in the experiences lived in the school. The empirical moment involved the
participation of fourteen five-year-old that attend a public Earlier Childhood Education
establishment and the class teacher. The data was produced as a result of eighteen
meetings with the children on the second semester of 2017 and ended with the
organization of an art-literacy exhibition organized with the children and open to family
and community. To develop the analysis, we take as reference Ariès’ (1981)
Edwars/Gandini & Forman (1999), Sarmento (2007), Gobbi (2010), Barbosa &
Delgado (2012), Cunha & Borges (2015) studies, among others. The results showed
that art-literacy experiences integrate with the written language, the visual arts
language and the ludic language can be an important possibility to the five-year-olds
advance in the alphabet letters’ knowledge in an imagination and creation context.
Requiring that teachers recognize children as multiple languages subjects and
competent to protagonize their learning experiences. As a final product of this
research, an Art-literacy workshop was held with the teachers of Early Childhood
Education in the city, with the purpose of instigating them to reflect on the importance
of working with multiple languages in childhood and to problematize their literacy
practices with the children.
Key-words: Earlier Childhood Education. Visual Arts. Written Language. Art-Literacy.
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INTRODUÇÃO
A educação das crianças pequenas vem ganhando relevância na sociedade
brasileira, considerando que ela [a criança], hoje, é tida como sujeito de direitos e,
entre esses, destaca-se o direito à educação, garantido pela Constituição Federal de
1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,1990) e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,1996). Além disso, é meta prevista,
no atual Plano Nacional de Educação (BRASIL,2014), a universalização do
atendimento das crianças a partir dos quatro anos de idade. Desde então, ampliaramse os debates sobre a qualidade da Educação Infantil e sobre os rumos da formação
de professores para as crianças pequenas.
O tema abordado nesta dissertação é Arte-letramento na Educação Infantil. O
título, Isso é mais que um Alfabeto! Experiências de arte-letramento na Educação
Infantil inspirou-se na obra de literatura infantil Não é uma Caixa, de Antoinette Portis.
Nessa, o autor mostra múltiplas possibilidades que o objeto ganha na imaginação e
na invenção das crianças. Assim como a caixa da história mencionada, as letras do
alfabeto, nas experiências das crianças, são muito mais do que um conjunto de
símbolos que representam a escrita; as letras também podem ser muitas coisas,
porque as crianças têm “cem, cem, cem modos de imaginar” (MALAGUZZI,1999).
A escolha por essa temática de estudo esteve relacionada à experiência
profissional desta pesquisadora que, há oito anos, trabalha como professora na
Educação Infantil em escolas tanto da rede pública quanto da rede privada de
Caçador. No dia a dia dessas escolas, algumas questões foram intrigando, dentre
elas o desenvolvimento de práticas escolarizadas e/ou espontaneístas com as
crianças pequenas de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. Ainda é bastante comum vê-las
sentadas nas classes escolares colorindo com lápis de cor as figuras estereotipadas
alusivas às datas comemorativas do calendário nacional e copiando traçados de letras
e números.
A partir disso, percebemos certas discrepâncias nas propostas curriculares.
Dessa forma, enquanto, na maioria das escolas da rede privada, o propósito era de
ensinar as crianças de cinco anos a ler e escrever, em diversas escolas da rede
pública a proposta defendida era o direito de elas brincarem. Também, deparamonos com certas dúvidas acerca da educação das crianças pequenas, entre elas o
modo como trabalhar a linguagem escrita, mais especificamente o ensino das letras
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do alfabeto. Somam-se a isso as cobranças feitas por algumas famílias que acreditam
que o quanto antes a criança se alfabetizar, mais sucesso ela terá na escola e na vida.
E, por fim, mas não menos importante, destacamos a curiosidade das crianças de
cinco anos em relação ao conhecimento das letras. Nesse contexto diverso, pairam
dúvidas entre os professores sobre o modo como explorar a linguagem escrita na
Educação Infantil.
Entendemos que gostar crianças pequenas é importante para a docência na
Educação Infantil, mas sabemos que esse amor é insuficiente para dar conta daquilo
de que elas precisam, querem e têm direito no campo da educação. Por esse motivo,
a investigação proposta neste projeto teve relevância social, acadêmica, profissional
e pessoal.
Para dar conta desses desafios profissionais, fomos em busca de
aprimoramento acadêmico. Cursando Pedagogia (2012), especialização em
Psicopedagogia Clínica e Insitucional (2013) e, atualmente, o de Mestrado Profissional
em Educação Básica. Foi durante as discussões feitas na disciplina de Práticas em
Educação Infantil, cursada no mestrado no segundo semestre de 2016, que tomamos
conhecimento da abordagem italiana para Educação Infantil. Esse modelo chamou a
atenção pelo destaque dado ao protagonismo infantil e pela potência da linguagem
artística, que rompe com a mesmice na educação das crianças.
A pesquisa-intervenção foi desenvolvida em uma turma de 14 (quatorze)
crianças de cinco anos, matriculadas em uma escola, no munícipio de Caçador/SC.
Buscamos inspiração na experiência italiana, tomando cuidado para não perder
de vista o contexto da realidade da escola pública brasileira, mais especificamente
aquelas localizadas no oeste catarinense. É sobre isso que tentamos saber mais, pois
assim como Coan e Almeida (2014, p. 42), entendemos que “o ato de pesquisar possa
começar na escola, a partir do professor”.
Quanto ao problema de pesquisa, consideramos o fato de as crianças de cinco
anos serem bastante curiosas em relação ao conhecimento das letras do alfabeto. A
partir disso, questionamo-nos como promover experiências de letramento na
Educação Infantil sem incorrer em propostas que remetam à escolarização precoce
das crianças, antecipando práticas do Ensino Fundamental em detrimento das
múltiplas linguagens das crianças, como está explícito na DCNEI (BRASIL,2009)?
O objetivo principal deste estudo foi conhecer os modos como a linguagem
escrita é trabalhada na educação infantil, mais especificamente a apresentação das
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letras do alfabeto, e realizar experiências de arte-letramento, com crianças de 4-5
anos, como uma das possibilidades de integrar diferentes linguagens nas experiências
vividas na escola. Esse objetivo maior foi desdobrado nos seguintes objetivos
específicos: discutir as concepções de infância, criança e Educação Infantil; conhecer
os modos como a linguagem escrita é trabalhada com as crianças de 4-5 anos na
Educação Infantil; discutir possibilidades e modos de integrar a linguagem oral e
escrita à linguagem plástica na Educação Infantil; aproximar a escola de Educação
Infantil dos espaços artísticos da comunidade; promover modos de documentação das
experiências de arte-letramento numa parceria que envolva as crianças, a escola, a
família e a comunidade; realizar uma exposição de ‘arte-letramento’ organizada com
a participação das crianças e das famílias. Esse encontro foi organizado em duas
etapas: a) exposição da experiência/pesquisa de arte-letramento pela pesquisadora,
professora de turma e crianças participantes, aberta para família, escolas, professores
e comunidade, período manhã e tarde. b) realização de uma oficina na qual foi
apresentada a pesquisa e as experiências de arte-letramento aos professores de
educação infantil da rede municipal de ensino, com o objetivo de instigá-los a
problematizar as práticas de letramento desenvolvidas com crianças de educação
infantil em suas escolas e de identificar possibilidades de articular as múltiplas
linguagens da criança.
A dissertação apresentada está organizada da seguinte maneira: no primeiro
capítulo, intitulado Infância, Criança e Educação Infantil, discutimos os conceitos de
infância, criança e educação infantil como referência os estudos de Ariés (1981),
Araújo (2007), Del Priore (2010), Barbosa e Delgado (2012).

Entendemos que o

problema deste estudo está relacionado às concepções de infância, de criança e de
Educação Infantil, pois essas têm implicação direta nas práticas concretizadas nas
escolas infantis. Para isso, buscamos subsídios teóricos nos estudos desenvolvidos
por Ariès (1981), Araújo (2007), Barbosa e Delgado (2012), Del Priore (2010), Gomes
(2015), bem como em documentos legais como a Constituição Federal do Brasil
(CF/1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990), Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI/2009).
Na sequência, capítulo segundo, intitulado A criança e as múltiplas linguagens,
discutimos a importância do trabalho com as múltiplas linguagens. É importante
destacar que essa é uma preocupação explícita do Ministério da Educação no sentido
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de dar novos rumos à educação das crianças pequenas. A Resolução CFE Nº 5, que
estabelece as atuais Direrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil- DCNEI
(BRASIL, 2009), afirma que todas as propostas pedagógicas das escolas de
Educação Infantil devem assegurar experiências com as múltiplas línguagens e estar
assentadas em dois eixos norteadores: as interações e as brincadeiras. As múltiplas
linguagens devem abarcar as brincadeiras, artes plásticas, música, movimento,
linguagem oral, escrita (diferentes gêneros textuais), entre outras. Sem desconsiderar
a importância de todas as demais linguagens, neste estudo, debruçamo-nos mais
especificamente sobre duas delas: artes plásticas e escrita. Para discorrer sobre a
primeira, buscamos apoio teórico nos estudos de Barbosa (1998), Edwars/Gandini e
Forman (1999), Silva e Gonçalves (2003), Holm (2007), Gobbi (2010). Com relação à
linguagem escrita, as fontes teóricas são Silva (1988), Kleiman (1995), Soares (2002),
Barbosa e Delgado (2012), Cunha e Borges (2015).
O terceiro capítulo, Percurso Metodológico, trata das escolhas metodológicas,
sendo destacado o tipo de pesquisa qualitativa, bibliográfica e com crianças, o lócus
da pesquisa, os participantes, o delineamento e a análise da intervenção como
referência os estudos de Aguiar e Rocha (1997), Chizzotti (2001), Fonseca (2002),
Minayo (2007 e Sarmento (2007).
No quarto capítulo, intitulado Resultados da pesquisa, destacamos os
procedimentos administrativos, os encaminhamentos éticos para entrada em campo,
a aproximação inicial com a professora da turma e as crianças, bem como os
encontros-experiências de Arte-letramento com as crianças.
Por fim, no último capítulo, A oficina arte-letramento e exposição de materiais
feitos pelas crianças - formação de professores, apresentamos a oficina realizada com
professores de Educação Infantil como produto resultante dessa pesquisaintervenção. Notamos que tal estudo contribuiu à formação de professores e ao
aprimoramento das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas de Educação
Infantil de Caçador e outros municípios da região.
Esperamos que tal estudo possa contribuir no sentido de mostrar à comunidade
acadêmica e aos sistemas de ensino que existem outros modos de trabalhar a
linguagem escrita e outros modos de aprender e de ensinar as letras do alfabeto às
crianças pequenas, não se restringindo ao uso do lápis e do caderno.

1 INFÂNCIA, CRIANÇA E EDUCAÇÃO INFANTIL

Apresentamos nesse capítulo: A emergência da ideia de infância e de criança
na Europa e no Brasil; A trajetória da educação crianças pequenas: do
assistencialismo ao direito e o Atendimento educacional às crianças: alguns desafios
atuais.

1.1 A EMERGÊNCIA DA IDEIA DE INFÂNCIA E DE CRIANÇA NA EUROPA E NO
BRASIL

Quando o assunto é infância, ainda, é comum que nos venham à memória as
brincadeiras na rua, o gosto do achocolatado, o cheiro da pipoca, o banho de chuva,
os desenhos na calçada, as corridas de pega-pega e muitas outras lembranças
gostosas de tempos passados. Mas será que todas as pessoas viveram ou vivem uma
infância como essa? Ou melhor, será que essa ideia de infância sempre existiu?
Desde logo, podemos afirmar que crianças sempre existiram, mas as concepções de
infância e de criança, bem como as discussões sobre os modos de educar, passaram
por diversas mudanças ao longo dos tempos.
Com relação à infância, temos poucas referências sobre como era no início da
humanidade. Contudo, partindo do sentido etimológico da palavra, encontramos que:

O termo infância em latim é in-fans, que significa sem linguagem. No
interior da tradição metafísica ocidental, não ter linguagem significa
não ter pensamento, não ter conhecimento, não ter racionalidade.
Nesse sentido a criança é focalizada como um ser menor, alguém a
ser adestrado, a ser moralizado, a ser educado. Alguém que na
concepção de Santo Agostinho, é pecaminoso, que provém do pecado
– pecado da união dos pais – e que em si mesmo deve ser
considerado pecaminoso pelos seus desejos libidinosos, pois para
Santo Agostinho, a racionalidade, como dom divino, não pertence à
criança [...] (GALZERANI, 2002, p. 57).

As concepções de infância e de criança que temos hoje, certamente, não são
as mesmas de antigamente. Afinal, são concepções historicamente construídas.
Conforme Kuhlmann e Fernandes (2004, p. 15), “A história da infância seria então a
história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa classe de idade,
e a história das crianças entre si e com os adultos, com a cultura e com a sociedade”.
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Um dos primeiros estudos que buscou reconstituir a história da infância e da
família foi desenvolvido pelo francês Phillippe Ariès e apresentado na obra História
Social da Infância e da Família. Nessa obra, Ariès (1981) mostra que, embora existisse
certo afeto pelas crianças, faltava a consciência da particularidade infantil de modo
que adultos e crianças compartilhavam o mesmo quarto, a mesma cama, as mesmas
comidas, etc. Também, era comum que os adultos brincassem com as partes íntimas
das crianças pequenas sem qualquer tipo de constrangimento ou pudor. Logo que
nasciam, os bebês eram entregues às amas para serem amamentados e criados.
Muitas crianças nasciam, mas poucas sobreviviam em decorrência da precariedade
de higiene e de cuidados específicos.
A educação da criança ocorria na vida cotidiana e ficava ao encargo dos
adultos desde a socialização até o ensino formal. Segundo Ariès, não havia uma
percepção de transição da infância para a fase adulta. Conforme descreve:
Na idade média, no início dos tempos modernos, e por muito tempo
ainda nas classes populares, as crianças misturavam-se com os
adultos assim que eram considerados capazes de dispensar a ajuda
das mães ou das amas, poucos anos depois de um desmame tardio –
ou seja, aproximadamente, aos sete anos de idade. A partir desse
momento, ingressavam imediatamente na grande comunidade dos
homens, participando com seus amigos jovens ou velhos dos
trabalhos e dos jogos de todos os dias. O movimento da vida coletiva
arrasava numa mesma torrente as idades e as condições sociais [...]
(ARIÈS,1981, p. 275).

Ao tratar da concepção de infância, Ariès afirma que a sociedade medieval não
conhecia a ideia de infância que temos hoje. Ao referir-se à ausência de crianças na
arte medieval, seu objeto de estudo relaciona essa ausência a uma falta de lugar para
a infância nesse contexto:
[...] o sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O
sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto,
mesmo jovem. Essa consciência não existia (ARIÈS, 1981, p. 156).

Para Ariès, foi durante o século XVII que a palavra infância assumiu o seu
sentido moderno. Embora as crianças tenham existido em todos os períodos da
humanidade, o tratamento e a relação dessas com a sociedade e seus membros é
que projeta o conceito de infância em diferentes períodos.
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O percurso da infância e da criança, no Brasil, seguiu, em linhas gerais, o
movimento europeu. As taxas de mortalidade infantil eram muito altas devido às
péssimas condições econômicas, de saneamento e higiene, sendo que as crianças
brasileiras, no Brasil do século XVII, raramente passavam da fase dos 7/8 anos de
idade (DEL PRIORE, 2010).
A partir do final do século XVI, avanços científicos na sociedade remetem a
pensar a criança como sujeito diferente do adulto. Assim, surgem as primeiras noções
de infância atravessadas por uma concepção de criança marcada por sua inocência,
pureza e incompletude.
O sentimento de infância começa a se modificar a partir do desenvolvimento
das ciências humanas. Assim,
Com a consolidação do protótipo de família em fins do século XIX, a
responsabilidade dos genitores passou a assegurar mais
responsabilidade com o bem-estar da criança, garantindo os direitos
que lhes assistem e maiores cuidados físicos. A noção de infância,
agora, passa pelo crivo dos conceitos técnicos e científicos. Essa
análise é respaldada e analisada à luz da Psicologia da Sociologia, da
Medicina, dentre outros campos do saber, passando a emitir um
parecer científico a respeito dessa fase da vida humana, adquirindo
estas constatações uma maior respeitabilidade frente à sociedade
(CORDEIRO; COELHO, 2007, p. 885).

Até o século XIX, o Brasil se constituía em enormes fazendas e a religião
católica predominava fortemente, sendo que as crianças, desde cedo, participavam
de procissões e eram vestidas de anjos. Ao final do século XIX, o trabalho no Brasil
era agrícola e o infante participava dessa atividade, desempenhando diversos papéis,
como ajudar na alimentação dos animais, cuidar de rebanhos, etc. À medida que a
população foi crescendo, no decorrer do século XIX, em função do tráfico de negros
trazidos da África e da intensificação das imigrações, também foram aumentando
problemas relacionados ao atendimento das crianças pequenas, oriundas de famílias
pobres (DEL PRIORE, 2010).
Com a abolição da escravatura, os problemas se agravaram, uma vez que os
filhos dos escravos não mais teriam a condição de seus pais, de modo que muitas
crianças foram abandonadas, piorando ainda mais o problema social. Sem um lugar
que acolhesse os pequenos, surgiram as primeiras instituições (ARAÚJO, 2007).
Essas iniciativas de acolhimento emergiram a partir de instituições de caridade no
sentido de acolher os menores abandonados (DEL PRIORE, 2010).
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Antes da Proclamação da República do Brasil, existiam iniciativas isoladas
direcionadas à infância. A maioria delas estava relacionada ao combate das altas
taxas de mortalidade infantil e à criação de entidades de amparo aos pobres e aos
abandonados.
No início da república, a ênfase se deu no combate à criminalidade e à
vadiagem das crianças e jovens nas cidades maiores. Nesse período, houve
progressivo aumento no número de instituições educacionais, públicas e privadas,
com vistas a conter os problemas sociais e desenvolver o país (SCHUELER, 1999).
Nesse sentido, vimos que o interesse pelas crianças, por parte do estado, dava-se em
função dos perigos que, especialmente as pobres, poderiam vir a representar
futuramente na sociedade e não em função de um interesse pela própria criança e
pela infância.
Dentre as contribuições surgidas no século XX que impactaram a educação
das crianças, podemos destacar os estudos advindos do campo da psicologia e da
medicina.
No Brasil, as ideias da Escola Nova foram inseridas em 1882 por Rui Barbosa.
O grande nome do movimento na América foi o filósofo, psicólogo e pedagogo John
Dewey, um dos mais influentes pensadores na área da educação contemporânea.
Nascido nos Estados Unidos, teve grande influência na elite brasileira com o
movimento da Escola Nova. Para John Dewey, a Educação é uma necessidade social.
Sua posição era de que o aluno tivesse iniciativa, originalidade e agisse
cooperativamente (PICCOLO, 2007).
Nos anos de 1920 e 1930, no Brasil, aconteceram transformações no que se
refere à função social da escola, à concepção de infância e de aprendizagem.
Tais estudos levaram a uma renovação escolar, representada pelo “Movimento
da Escola Nova”. Esse se posicionava contra a escola tradicional, defendendo a ideia
de que a educação deveria preparar para vida e tomar como base o desenvolvimento
infantil. Também conhecida como Educação Nova, a Escola Nova teve seus
fundamentos ligados a avanços científicos da Biologia e da Psicologia. No geral, veio
como uma proposta para renovar a mentalidade dos educadores e das práticas
pedagógicas. A aprendizagem proposta pela Escola Nova devia ser um processo de
aquisição individual. Assim, os alunos eram levados a aprender observando,
pesquisando,

perguntando,

trabalhando,

construindo,

pensando,

resolvendo

situações em relação ao ambiente, sociais, morais, reais ou simbólicas. Contra a
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tradição escolar e essa visão de infância, a Escola Nova propunha uma “educação
centrada na criança”. A aprendizagem privilegiaria, dessa forma, as atividades de
estimulação prévia ligadas ao interesse da infantil. Desse novo olhar, resultaria
mudança na qualidade das relações entre o mundo adulto e o mundo da infância
(PICCOLO, 2007).
Outro grande nome a ser lembrado é o da médica italiana Maria Montessori
(1870-1952), pois foi uma das pioneiras da educação pré-escolar e da Escola Nova.
Na Casa dei Bambini (casa de criança) e na pré-escola, criou-se uma grande
quantidade de jogos e materiais pedagógicos que, ainda hoje, são usados nas
instituições de ensino. Ela organizava a atividade infantil através de estímulos e
promovia a autoeducação infantil. O educador tinha uma função não diretiva.
Montessori argumentava que somente a criança é educadora de sua personalidade
(PICCOLO, 2007).
Um grande precursor da Escola Nova no Brasil, Anísio Teixeira, contribuiu de
maneira decisiva para o desenvolvimento da educação brasileira na época. Sua maior
luta foi pela escola pública de qualidade, onde ricos e pobres tivessem acesso a todos
os níveis de ensino. Nesse sentido, a escola
[...] não seria instrumento de benevolência de uma classe dominante,
tomada de generosidade ou de medo, mas um direito do povo,
sobretudo das classes trabalhadora, para que, na ordem capitalista, o
trabalho não se conservasse servil, submetido e degrado, mas igual
ao capital na consciência de suas reivindicações e dos direitos
(TEIXEIRA, 1999, p 36).

O educador propôs e executou medidas para democratizar o ensino brasileiro
e defendeu a experiência do aluno como base do aprendizado.
Apesar de tudo, a Escola Nova recebeu muitas críticas, sendo acusada de não
exigir nada, de abrir mão de conteúdos tradicionais.

Para a educação, seus

pensadores trouxeram muito conhecimento e avanços principalmente para as
crianças, as quais ganharam voz.
No final do século XX, ganharam destaque, no cenário educacional, os estudos
de pensadores como Wallon, Vygotsky, Piaget e Freinet, entre outros. Para esses
teóricos, a aprendizagem da criança pequena não acontece pela recepção passiva,
mas sim pela atividade de experimentar, pensar e construir.
Até aqui, vimos que, de um convívio livre na sociedade europeia medieval, as
crianças modernas passaram a ser institucionalizadas e preservadas da vida social
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adulta, ocupando um lugar diferenciado na sociedade. Esse lugar dava destaque à
fragilidade, pureza, inocência das crianças. Essa ideia ainda está bastante presente
na sociedade atual, contudo estudos mais recentes (DORNELLES, 2005) destacam a
multiplicidade da infância e rechaçam teorias modernas que buscaram universalizar a
ideia de infância e de criança. Foi no final do século XX, então, que a criança passou
a ser reconhecida como sujeito social, histórico, cultural e de direitos.
No Brasil, o estudo da história da infância, nos últimos anos, tem tido um
impulso extraordinário. Diversos trabalhos vêm pesquisando a infância dentro do
contexto sociocultural, assim como a noção de infância ao longo do tempo (ARRIADA,
2012, p 92).
O conceito de criança apresentado nas atuais Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Infantil a definem como
[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e
práticas 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, Art. 4 da Res. 05/09 do CNE/CEB, 2010,
p. 12).

Cabe destacar que [...] as novas descobertas sobre a criança, trazidas por
estudos realizados nas universidades e nos centros de pesquisa do Brasil e de outros
países” (BRASIL, 2006, p. 8) foram cruciais para que essa ideia de infância e de
criança fosse ganhando corpo no cenário nacional.
Ser criança brasileira é muito diverso, pois há as indígenas, as negras, as
pobres, as ricas, as do campo, as da cidade, as do centro, as da vila, as da favela, as
que vivem nas ruas e muitas outras. Não existe um modelo único de infância e de ser
criança brasileira. As infâncias e as crianças são diversas e estão, o tempo todo, em
transformação. Mas, sejam elas quem forem seus direitos devem estar assegurados.
Corroborando Horn e Gobato, nesta pesquisa, a criança é entendida com
[...] como agente de seu próprio conhecimento, como protagonista e
ativa, alguém que aprende na interação com o meio e com outros
parceiros. Essa interação introduz a criança no ambiente,
estimulando-a a participar, a construir e a ser protagonista de uma
atitude participativa, que acontecerá na vida que partilha com o grupo
(2015, p. 69).

A superação, a ideia moderna de infância e esse novo modo de conceber a
criança são cruciais para o desenvolvimento da pesquisa intervenção que está sendo
proposta neste estudo.
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1.2 A

TRAJETÓRIA

DA

EDUCAÇÃO

CRIANÇAS

PEQUENAS:

DO

ASSISTENCIALISMO AO DIREITO

Pensadores iluministas impulsionaram a educação de crianças pequenas das
classes elitizadas a partir do século XVIII. Ao longo do século XIX, aconteceram muitas
transformações que influenciaram as sociedades europeias, sendo que a França e
Inglaterra passaram a ser modelos de Educação Infantil na Europa. Com o processo
de industrialização, a burguesia ascendeu, a população cresceu e as cidades se
transformaram (DEL PRIORE, 2010).
As primeiras escolas no Brasil foram jesuíticas, os padres dedicavam seu
trabalho à elite e ensinavam os preceitos da fé católica, os números, as letras, a língua
portuguesa e o latim. Essa preocupação religiosa permaneceu no país até o século
XVIII. A partir das ideias iluministas da Europa, a iniciativa de criação de escolas
públicas foi trazida ao Brasil por Marques de Pombal. Essa iniciativa, contudo, durou
pouco tempo em decorrência de os professores dessas escolas receberem
mercadorias como forma de pagamento. O ensino, muitas vezes, era feito em casa,
sendo que o mestre ensinava algumas crianças reunidas para aprender números e
juntar vogal com consoante (DEL PRIORE, 2010).
As famílias burguesas, no século XIX, passaram a investir na educação escolar
de seus filhos. Aquele momento, também, foi marcado pelas iniciativas relacionadas
aos cuidados com a higiene e de luta contra epidemias. Nesse contexto, a família Real
chegava ao Brasil (1808) e os portos eram abertos para as nações amigas, de modo
que começaram a chegar diferentes especiarias vindas de navio, da Europa. Assim,
o consumismo europeu foi migrando para o Brasil. Começaram a chegar roupas
infantis, brinquedos e as crianças, que antes, no século XVIII, vestiam-se sem muito
luxo, ou seja, com roupas costuradas pela mãe e/ou escravas, passaram a ter acesso
a vestimentas com enfeites, cores e tecidos diferenciados. As novas ideias de família,
de privacidade e de valorização da criança, principalmente das camadas médias,
foram aumentando durante o século XIX. Naquele período, desenvolveu-se certa
preocupação com o aprendizado das crianças e isso fez aumentar o número de
escolas (DEL PRIORE, 2010).
A abertura dos portos, no século XIX, possibilitou a imigração de professores
italianos, franceses, alemães para o Brasil. Esses tentaram montar escolas para
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educação das crianças vindas com suas famílias da Europa. Tais escolas eram
elitizadas e o atendimento se diferenciava conforme o gênero. Meninas aprendiam o
que poderia ser útil para vir a ser uma boa dona de casa, enquanto que aos meninos
eram oferecidas as diversas disciplinas. Tão logo, surgiram escolas profissionais para
crianças escravas, nas quais era ensinado o ofício de sapateiro, de costureira, entre
outros. Tal formação iniciava-se aproximadamente aos sete anos, sendo que aos
12/13 anos já estavam prontas para o mundo do trabalho. As crianças escravas que
não passavam por essa educação, pois mal ficavam de pé e já estavam trabalhando.
(DEL PRIORE, 2010).
No final do século XIX, a elite desejava construir uma nação mais moderna e
chegou ao Brasil a ideia de Jardim-de-Infância.
Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma dimensão
educacional e não assistencial, como outras instituições de educação
infantil, deixam de levar em conta as evidências históricas que
mostram uma estreita relação entre ambos os aspectos: a que a
assistência é que passou, no final do século XIX, a privilegiar políticas
de atendimento à infância em instituições educacionais e o Jardim de
Infância foi uma delas, assim como as creches e escolas maternais
(KUHLMANN, 2001, p. 26).

Em meio à polêmica acerca de quem manteria esses jardins-de-infância, alguns
estados brasileiros começaram a criar as primeiras salas sob os cuidados de
entidades privadas e, anos depois, surgiram as públicas. Mesmo inicialmente
atendendo às crianças de classes sociais mais ricas, a Educação Infantil virou palco
de assistencialismo e de educação compensatória. A partir da proclamação da
República, em 1889, o amparo se estendeu às crianças carentes. Em 1899, criou-se
o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Assim, surgiram muitas escolas
infantis e jardins-de-infância embora o investimento prioritário estivesse na educação
primária (ARAÚJO, 2007).
Em meio à urbanização e à industrialização crescente em nosso país, a
estrutura familiar foi se modificando. As fábricas e o trabalho no campo necessitavam
de mão-obra e essa necessidade levou as mulheres a ocuparem tais vagas. Como
decorrência do ingresso das mulheres no mercado de trabalho, surgiu a necessidade
de instituições que acolhessem os filhos dessas trabalhadoras durante suas jornadas.
As crianças tornaram-se, então, um problema social do Estado. Logo, foi crescendo a
necessidade de solucionar esse grave problema com políticas e legislações
especialmente para a infância. Conforme Kramer,
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Faltava, de maneira geral, interesse da administração pública pelas
condições da criança brasileira, principalmente a pobre, e foi com o
intuito de diminuir a apatia que dominava as esferas governamentais
quanto ao ‘problema da criança’ que alguns grupos começaram a
atuar no inicio do século XX (1991, p. 61).

Essa dicotomia entre a profissionalização e a educação vai atravessar a história
até os anos 1910 e 1920, momento em que a industrialização ganhou força no nosso
país. “A dicotomia dessa sociedade, dividida entre senhores e escravos, gerou outras
impressionantes distorções, até hoje presentes. Tomemos o tão discutido exemplo do
trabalho infantil” (DEL PRIORE, 2012, p. 245).
Como não existiam instituições, as mães-operárias eram obrigadas a deixar
seus filhos com as criadeiras. Essas eram mulheres pobres que cuidavam das
crianças em péssimas condições de higiene, sendo que os índices de mortalidade
infantil eram bastante altos. Com a ajuda dos sindicatos, as operárias passaram a
reivindicar melhores condições para atendimento de seus filhos enquanto
trabalhavam. As lutas dessas mulheres trabalhadoras foram o estopim para que o
atendimento em creches fosse, aos poucos, conquistando espaço nas agendas
públicas até se tornarem um Direito das Crianças (ARAÚJO, 2007).
Nesse sentido, as creches e pré-escolas surgiram, após as escolas, com intuito
de cuidar das crianças enquanto suas mães saíam para o trabalho nas grandes
indústrias (LOBO, 2012, p 74).
Até 1920, o atendimento era basicamente de caráter filantrópico. Na década
de 30, diversos órgãos, dentre eles o Ministério da Saúde, Previdência Social,
Assistência Social, Ministério da Educação e outros de iniciativa privada foram criados
com objetivo de melhorar a higiene e diminuir a mortalidade infantil. Pautadas nessa
ideia, organizaram-se as creches, jardins-de-infância e pré-escolas de maneira
desordenada.
Em 1940, surge o Departamento Nacional da Criança com o objetivo de ordenar
atividades para infância, maternidade e adolescência. Esse Departamento tinha como
foco principal a saúde e não a aprendizagem das crianças. Logo as suas atividades
passaram pelo segmento da saúde, prevalecendo o caráter médico-assistencialista.
A partir dos anos 50/60, após a Segunda Guerra Mundial, com maior circulação de
informações, aconteceu a multiplicação de escolas. Contribuiu para isso o
aparecimento de uma classe média no Brasil, exigindo educação e escola de
qualidade para seus filhos (ARAÚJO, 2007).
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Na década de 1970, promulgou-se a Lei N. 5692, de 11 de agosto de 1971, que
fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB (BRASIL/71), dispondo, em seu
Art.19, § 2º, que seria dever dos “Sistemas de ensino velarem para que as crianças
de idade inferior a sete anos recebam conveniente educação em escolas maternais,
jardins-de-infância ou instituições equivalentes”. Mesmo com a aprovação dessa Lei,
a educação das crianças continuava sendo de caráter assistencialista e
compensatório na maioria das escolas, ou seja, as creches que atendiam à população
de baixa renda, focando o suprimento das necessidades básicas da criança.
A partir da Constituição Federal de 1988-CF (BRASIL/88), o atendimento em
creches e pré-escolas, para crianças de 0-6 anos, passou a ser reconhecido como
direito da criança e dever do Estado, devendo ser cumprido nos sistemas regular de
ensino. Assim, independendo do fato de a família trabalhar ou não, passa a ser direito
da criança frequentar a Educação Infantil e dever do Estado a oferta de vagas em
escolas públicas.
O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (BRASIL/1990) reafirmou os
Direitos das Crianças1, estabelecendo que

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 esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990).

Ao mesmo tempo em que apontou os direitos, esse documento também
responsabilizou todos os segmentos da sociedade pela garantia dos mesmos de
modo 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
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL,
1990).

Assim, o ambiente ficou preparado para a aprovação da nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, que introduziu uma série de

1

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos.
(BRASIL, 1990, Art. 2º).
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inovações em relação à Educação Básica, dentre as quais a integração das creches
nos sistemas de ensino compondo, junto com as pré-escolas, a primeira etapa da
Educação Básica, no artigo 29.
A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco
anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico
e social, complementando a ação da família e da comunidade
(BRASIL, 1996).

A nova lei flexibilizou o funcionamento da creche e da pré-escola, permitindo
adoção de diferentes formas de organização e práticas pedagógicas, dependendo das
necessidades e especificidades de cada contexto.
Para dar conta dessa função, que inclui a participação do profissional na
construção do Projeto Pedagógico da escola, passou a ser exigida a formação em
nível superior, curso de Pedagogia, admitindo-se uma formação mínima, em nível
médio, no curso normal.
Assim, a década de 1990 ficou caracterizada como conquista dos direitos das
crianças. Criou-se, então, a Coordenadoria de Educação Infantil do MEC (COEDI), a
qual ficou responsável pelas pesquisas e publicações a respeito da educação das
crianças (ARAÚJO, 2007).
No sentido de auxiliar os professores no planejamento da ação pedagógica, o
Ministério da Educação, através do COEDI, organizou e publicou documentos que
pudessem auxiliar os professores e gestores no exercício de suas funções
educacionais, entre eles o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), distribuído em 1998 nas escolas. O objetivo anunciado pelo documento é
''contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade
que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da
cidadania das crianças brasileiras'' (BRASIL, 1998, vol.1, p.13).
Tão logo, também, aprovou-se a RESOLUÇÃO CEB Nº 1, DE 7 DE ABRIL DE
1999, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI/1999).
Assim, procurou-se modificar o atendimento nas creches e pré-escolas, até
então de caráter assistencial, para cunho educacional, integrando, pela primeira vez,
a educação e o cuidado das crianças.
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Mais recentemente, as DCNEI/1999 foram revistas e atualizadas. A Resolução
CNE/CEB nº05/09, fixou as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Infantil (DCNEI/2009). Esse documento traz uma definição de currículo, de criança e
de educação infantil, bem como estabelece princípios orientadores para um trabalho,
de acordo com o comprometimento, a qualidade e a efetivação de oportunidades de
desenvolvimento a todas as crianças.
Segundo o artigo 9º das novas DCNEI, os eixos norteadores das propostas
pedagógicas devem ser as “interações e as brincadeiras” (BRASIL, 2009). Assim, o
documento marca sua posição contrária ao processo de escolarização precoce das
crianças atendidas na educação infantil.
O currículo de 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
(BRASIL, 2009, p 1). Devem-se articular as experiências com os saberes das crianças.
O campo de possibilidades de experiências é enorme, pois, na Educação
Infantil, a criança brinca, ouve histórias, canta, dança, imita, imagina, escorrega,
chora, ri, abraça, beija, briga, cai, levanta, aprende a cuidar da sua higiene e dos seus
materiais pessoais assim como a dividir, a cuidar do outro e a respeitá-lo, constrói sua
identidade, etc.
A importância das interações entre as crianças da mesma idade e as de idades
diferentes também ganhou destaque nesse documento de modo que as de diferentes
faixas etárias possam se encontrar nos tempos e espaços da escola. Ainda, consta
destacada a importância do trabalho em conjunto com as famílias e a comunidade.
Em relação ao atendimento à demanda, a “Educação Infantil é hoje o maior
vetor de crescimento da Educação Básica no que se refere à ampliação da matrícula”
(GOMES, 2015, p.161). De acordo com o Instituto Nacional de estudos e pesquisas
educacionais Anísio Teixeira, Censo Escolar 2016:
Na faixa etária adequada à creche (até 3 anos de idade), o
atendimento escolar é de 25,6%, indicando um substancial espaço
para ampliação da oferta. O PNE propõe que o atendimento chegue a
50% dessa população, o que representa uma ampliação dos atuais
3,2 milhões para cerca de 6 milhões de matrículas. Para a pré-escola
a meta é de universalização do atendimento escolar na faixa etária de
4 a 5 anos. Hoje, 84,3% dessa população é atendida (BRASIL; INEP,
2016).
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O Plano Nacional de Educação (PNE) está em andamento, determina
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos
(2014-2024). Considerando esses dados, vemos que o atendimento em creches ainda
está bastante distante do percentual previsto no PNE. A meta de universalização do
atendimento dos 4-5 anos do mesmo modo não foi cumprida, sendo um desafio a ser
cumprido.
A Constituição Federal Brasileira-CF (BRASIL,1988), após a Ementa
Constitucional Nº 59/2009 ampliou o Ensino Fundamental para nove anos e
determinou a matrícula da criança de 6 anos no primeiro ano do Ensino Fundamental.
A Lei nº 12.796/2013, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(BRASIL,1996), veio a tornar obrigatória a matrícula das crianças a partir dos 4
anos na escola de educação infantil.
Vimos, até aqui, que o atendimento das crianças pequenas vem se
transformando ao longo dos tempos. Houve um visível deslocamento no compromisso
com educação das crianças pequenas (de 0 a 5 anos de idade, crianças que
frequentam a educação infantil) uma vez que as primeiras propostas educacionais
eram de cunho comunitário e ofereciam atendimento assistencialista às crianças
pobres. Agora, a Educação Infantil integra a Educação Básica, é direito de todas as
crianças e dever do Estado.
A universalização desse direito, prevista no PNE do Estado brasileiro, ainda
não foi alcançada embora devamos considerar seus avanços. Contudo, esse direito
das crianças não diz respeito somente ao acesso à escola, mas também (e não menos
importante) aos modos de atendimento das crianças nas escolas públicas e privadas,
pois:
O direito à educação inclui também a exigência de qualidade e o
respeito às necessidades da criança em cada fase do seu
desenvolvimento: o direito à brincadeira, à atenção individual, ao
aconchego e ao afeto, ao desenvolvimento da sociabilidade, assim
como direito à aprendizagem e ao conhecimento. [...] não se garante,
portanto, o direito à educação para crianças de 4 anos em diante
apenas colocando-as em uma sala com uma professora e um quadronegro, reproduzindo o mesmo modelo de uma escola tradicional, já
superada até para os alunos mais velhos (CAMPOS, 2012, p. 13-14).

Nesse sentido, cabe prestar muito atenção àquilo que vem sendo realizado nos
tempos e espaços escolares, problematizando em que medida o atendimento
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educacional direcionado às crianças tem dado conta da multiplicidade de infâncias e
das especificidades da criança.

1.3 O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ÀS CRIANÇAS: ALGUNS DESAFIOS
ATUAIS
Para Gomes (2015), “A busca pela qualidade da Educação Infantil é uma
responsabilidade dos órgãos governamentais nos âmbitos municipal, estadual e
federal, uma vez que esses possuem papel fundamental para a melhoria da educação
no país” (p. 164).
As recentes modificações trazidas pela EC 59/2009 (BRASIL, 2009), Emenda
Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009, termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, emenda ao texto constitucional e a Lei nº 12.796/2013 (BRASIL,
2013) que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, têm instigado discussões acerca dos
tempos, espaços e práticas pedagógicas que vêm sendo oferecidas às crianças
pequenas (crianças de 0 a 3 anos e 11 meses em creches e crianças de 4 a 5 anos e
11 meses de pré-escola). Isso se deve ao fato de muitos municípios, para atender às
determinações legais, buscarem resolver o problema da falta de vagas, alocando as
crianças de quatro anos que ocupavam vagas integrais nas CEMEIs (Centro Municipal
de Educação Infantil) em escolas de EMEF (Escola Municipal de Educação Infantil),
onde a vaga é para atendimento parcial. Assim, amplia-se o número de vagas, uma
vez que aquela, ocupada integralmente por uma criança, passa a ser utilizada em
regime parcial por duas crianças. Além disso,

A promoção das crianças de seis anos para o Ensino Fundamental de
nove anos fez com que as crianças de quatro anos, que antes
frequentavam turmas intermediárias entre a creche e a Pré-Escola,
passassem a ser matriculadas em turmas de Pré-Escola, submetidas
às propostas curriculares aí vigentes. Isto é, assim como o novo
Ensino Fundamental, pela idade das crianças que passam a ser
atendidas, vem a exigir um tridimensionamento curricular, entende-se
que a proposta pedagógica da Pré-Escola também precisa se adequar
para receber crianças um ano mais novas do que até então (GOMES,
2015, p. 190).

Vemos se configurando um atendimento pedagógico equivocado: crianças
pequenas inseridas nos espaços, nos tempos e desenvolvendo atividades escolares
planejadas e estruturadas para crianças maiores.
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A antecipação do ingresso das crianças de seis anos para o Ensino
Fundamental e a matrícula das de 4 anos na pré-escola requerem que os professores
revejam seus planejamentos para dar conta das especificidades desse grupo de
criança com menos idade.
As propostas deverão partir de uma questão primeira: quem são as
crianças? Como as vemos? Reconhecê-las sujeitos históricos e de
direitos. Logo, iniciar levantamento como vivem na concretude de seus
contextos sociais, históricos, familiares, de moradia, de saúde, de
alimentação, de cuidados e proteção. Sem conhecer com o maior
detalhe quem são as crianças concretas, cairemos em planejamento
de propostas abstratas, genéricas, desfocadas (ARROYO, 2011, p.
208).

Propostas pedagógicas para Educação Infantil devem prever condições para
que as crianças sejam protagonistas das experiências, pois a idade de 0-5 anos, “É
um tempo de viver a infância tal como ela é, sem antecipações ou preparações de
caráter antecipatório” (SILVA; FLORES, 2015, p. 194).
Contudo, ainda, é recorrente o desenvolvimento de práticas bastante
tradicionais nas escolas de educação infantil. Mota, Gomes e Fernandes, assim,
descrevem o contexto onde desenvolveram sua pesquisa:
Encontramos durante a pesquisa, produções variadas expostas nas
paredes, como fotos, cartazes, flores, enfeites e imagens de
personagens produzidos pelas mídias, como a dupla de palhaços
Patati Patatá. Chamaram nossa atenção, em especial, duas salas.
Uma delas era a do berçário, em que o alfabeto fulgurava com
destaque na parede; a outra, uma sala de maternal, em que havia dois
murais com “trabalhinhos feitos pelas crianças”. Eram folhas
fotocopiadas com o desenho de uma flor grande. As pétalas das flores
estavam cobertas por papéis picados na cor vermelha. O miolo das
flores estava coberto com papéis picados na cor amarela. Todas as
produções eram iguais, com as mesmas cores, coladas com a mesma
“perfeição”. Não havia papel colado em lugar impróprio, não havia
papel picado encobrindo os “olhos” ou a “boca” da flor. Havia também
outros trabalhos expostos em folhas fotocopiadas com pequenos
desenhos de borboletas e, ao lado deles, caminhos com traçados
pontilhados para que as crianças seguissem com o lápis o trajeto feito
pela borboleta (2015, p. 227).
O contexto descrito acima pelas pesquisadoras se repete em diferentes lugares

do país e nos mostra o quanto a potência das crianças não tem tido visibilidade nas
escolas infantis e o quanto suas múltiplas linguagens vêm sendo sufocadas por
modelos padronizados e estereotipados, amplamente divulgados nas mídias e
considerados como ‘bonitos’ aos olhos dos adultos.
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Crianças precisam: criar, imaginar, expressar o que sentem e pensam, tanto
quanto serem protagonistas daquilo que realizam. Nesse sentido, Gomes Mota e
Fernandes advertem:
Fornecer desenhos prontos para a criança completar, propor temas
fechados para desenhar, indicar as cores para ela pintar, bem como
dar modelos, são práticas que acabam criando expectativa de
resultado tanto nas crianças como nos adultos. As crianças
desenham, ou deveriam desenhar para se divertir (2015, p. 227).

Barbosa e Delgado também nos desafiam a pensar uma escola ‘com’ as
crianças, superando a tradição educacional de pensar uma escola ‘para’ as crianças.
Segundo essas pesquisadoras
Uma escola pensada com as crianças é possível, quando estamos
mais conectados com desejos e prazeres nas experiências vividas
com elas, quando estamos abertos à comunicação, às trocas de
saberes e à quebra dos isolamentos e da solidão. Vencer os limites do
tempo e os aprisionamentos do relógio significa não ter pressa com o
que deve ser “vencido”; o conhecimento não é algo para ser superado,
mas sim uma potência de presença; significa viver as experiências
educativas com profundidade e apenas parar quando as curiosidades
e os desejos estiverem saciados (2012, p. 139).

Contudo, viver essa experiência educativa exige uma revisão daquilo que
pensamos e dizemos sobre criança e sobre infância. Isso requer que escutemos e
passemos a dar significado ao que elas nos dizem sobre si e sobre o mundo a partir
de suas múltiplas linguagens, superando a tradição adultocêntrica de organizar as
práticas pedagógicas ‘para’ elas. Assim,
[...] é possível pensar em uma escola construída com as crianças. A
luta contra um pensamento único sobre o mundo e sobre a vida
começa muito cedo, quando nos colocamos diante do mundo sempre
com uma atividade investigativa. Isso pode ser feito com as crianças,
quando decidimos com elas sobre nossos projetos de trabalho,
quando abrimos possibilidades para o inesperado e para a busca de
novos conhecimentos (BARBOSA; DELGADO, 2012, p. 145).

A escola tradicional deveria ter ficado no passado. Infelizmente, sabemos que,
em grande parte de nossas escolas, as crianças continuam por longos espaços de
tempo, trabalhando dentro das salas, sentadas, em silêncio e colorindo atividades
alusivas às datas comemorativas ou reproduzindo cópias de numerais e letras em
folhas de papel A4. As situações de aprendizagem na educação infantil não podem
se restringir ao uso de folhas e folhas para “comprovar” aos pais a realização de
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tarefas escolares. Mas, ao contrário, na educação infantil, as experiências de
aprendizagem devem atravessar as brincadeiras e interações, conforme está definido
nas DCNEI/2009, e envolver a múltiplas linguagens da criança.

2 A CRIANÇA E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS

Quando falamos em linguagens, é comum que nossos pensamentos de adulto
nos remetam à oralidade e à escrita. Contudo, as linguagens são muitas, são
múltiplas, não podendo ficar restritas a essas duas modalidades com as quais
estamos familiarizados no dia a dia. As linguagens envolvem pinturas, desenhos,
modelagens, músicas, dramatizações, imitações, brincadeiras, sabores, oralidade,
escrita, movimento, riso, choro, silêncio, etc. E, também, o amor. Para existir
confiança, interação e aprendizado precisa existir amor entre o adulto e a criança.
Hoyuelos explica isso dizendo que

O amor, do ponto de vista biológico, é a emoção central conservada
na história evolutiva que nos deu origem, desde uns cinco ou seis
milhões de anos atras. Quando nos privam de amor como emoção
fundamental, na qual transcorre nossa existencia, adoecemos. A
biologia do amor é fundamental para construção e conservação de
nossa identidade humana. Além disso, o amor é a emoção que
constitui as relações sociais baseadas na colaboração e partilha
mútua (2015, p. 53).

Nesse sentido, [...] falar de linguagens infantis significa, antes de tudo, falar de
expressão e também de criação” (REDIN, 2012, p. 99).
Através de seus versos, o educador italiano Lóris Malaguzzi não só alarga
nossa concepção acerca da abrangência das linguagens, mas também denuncia o
modo como a escola e a cultura as vêm roubando das crianças pequenas:
A criança é feita de cem.
A criança tem cem mãos,
cem pensamentos,
cem modos de pensar,
de jogar e de falar.
Cem,
sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar.
Cem alegrias para cantar e compreender.
Cem mundos para descobrir.
Cem mundos para inventar.
Cem mundos para sonhar.
A criança tem cem linguagens
(e depois, cem, cem, cem),
mas roubaram-lhe noventa e nove.
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A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.
Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos,
de fazer sem a cabeça,
de escutar e de não falar,
de compreender sem alegrias,
de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
de descobrir o mundo que já existe e de cem,
roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
que o jogo e o trabalho,
a realidade e a fantasia,
a ciência e a imaginação,
o céu e a terra,
a razão e o sonho,
são coisas que não estão juntas.
Dizem-lhe:
que as cem não existem.
A criança diz:
ao contrário,
as cem existem.
O poema inspira-nos a pensar a forma como o currículo da escola tem restringido
os modos de aprender e se expressar das crianças, priorizando determinadas
linguagens em detrimento de outras. Na contramão dessa tendência, em Reggio
Emília, na Itália,
As crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a
expressar a si mesmas através de todas as suas “linguagens” naturais
ou modos de expressões, incluindo palavras, movimentos, desenhos,
pinturas, montagens, esculturas, teatro de sombras, colagens,
dramatizações e música (EDWADS; GANDINI; FORMAN, 1999, p.
21).

No contexto brasileiro, as atuais DCNEI/2009 buscam garantir esse direito de
modo que
As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as
crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens,
reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da
própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e
escritas. (BRASIL, 2009, p. 93).
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Ainda de acordo com esse documento, as propostas pedagógicas da educação
infantil devem respeitar princípios estéticos, voltando-se a diferentes manifestações
artísticas e culturais que considerem a diversidade cultural, religiosa, étnica,
econômica e social do país.
As linguagens dão sustentanção ao currículo na educação infantil. Mediadas
pelo professor, elas potencializam o conhecimento do mundo, dando sentido às
experiências à medida que as crianças constroem suas relações, sua subjetividade e
sua autonomia. Desse modo, cantigas de roda, brincadeiras, histórias, poesias,
músicas e diferentes gêneros textuais devem fazer parte das experiências da criança
na Educação Infantil.
Para Kaercher (2015, p. 101), “Trabalhar com as linguagens expressivas na
Educação Infantil implica atentar para o fato de que as linguagens, para a criança,
são, antes de tudo, uma fonte de expressão”. Contudo, essa não é uma prática
corrente em nosso país, pois:
Ainda hoje, podemos encontrar escolas infantis onde crianças seguem
rigidamente rotinas, com horários e tarefas pré-definidas, inclusive
com materiais considerados ultrapassados, como apostilas (atividades
para colorir, recortar e colar bolinhas) ou cadernos com linhas e até
cadernos de caligrafia. O medo de criação parece estar ainda
assombrando nossas escolas (REDIN, 2012, p. 100).

Gobbi (2010), também, afirma que as crianças expressam-se através de várias
linguagens, as quais provocam ricas manifestações de cultura. Contudo, essa
variedade, por vezes, é negligenciada nas propostas da educação infantil, cabendo
aos adultos criarem tempos e espaços para que tal variedade seja vivenciada pelas
crianças, assim:

As manifestações linguageiras das crianças e dos artistas convidam a
reorganizar o mundo e experimentá-lo em outras versões, mediados
pelos corpos que se mexem, que nem sempre falam com palavras e
letras, mas que tanto dizem, provocando a conhecer o desconhecido
ao mesmo tempo em que se constroem outros lugares de
experiências, estranhando e conhecendo a todo instante. (2010, s/p).

As escolas de Educação Infantil [...] devem reconhecer e promover a imersão
das crianças em diferentes linguagens e favorecer o domínio paulatino de vários
gêneros e formas de expressão, bem como vivências com outras crianças e grupos
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culturais” (GOBBI, 2010, s/p).
Experiências de múltiplas linguagens criam condições para que as crianças
compartilhem o que pensam, sentem, observam, criam, gostam, inventam. Para
Gobbi,
O trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças
implica, além de elaborar, para elas e com elas, ricos ambientes
contendo materiais diversos, que se garanta também a aproximação
da arte em suas formas: teatro, cinema, dança, exposições, literatura,
música ampliando e reivindicando o direito às manifestações artísticoculturais além do contexto escolar, transpondo-o de modo corrente e
constante (2010, s/p).

Sem desconsiderar a importância de cada uma das cem linguagens infantis,
conforme nos mostra Malaguzzi em seu poema, nesta pesquisa intervenção
escolhemos duas delas sobre as quais nos debruçaremos mais especificamente: a
linguagem plástica e a escrita na educação infantil.

2.1 CRIANÇAS E ARTES PLÁSTICAS: UMA RELAÇÃO INEXPLICÁVEL

Os modos de ensino de artes plásticas nas escolas infantis vêm sendo
discutidos há algum tempo no Brasil. Contudo, ainda hoje, em algumas escolas, as
crianças da Educação Infantil, muitas vezes, sujeitam-se a atividades como colorir
desenhos impressos, copiar diferentes tipos de linhas, amassar e colar bolinhas de
papel crepom, preencher linhas com cópias de letras e numerais ou preparar
lembrancinhas alusivas a datas comemorativas. Tais atividades têm o propósito de
preencher o tempo das crianças e/ou trabalhar a motricidade fina. Com relação ao uso
de artes como um modo de ocupação do tempo das crianças, Cunha e Borges (2015,
p. 97) nos dizem que:

As concepções vigentes de arte na Educação Infantil ainda estão
ancoradas na visão de que as crianças são portadoras inatas de
criatividade e inventividade, ou que as atividades em artes deveriam
desenvolver habilidades, visando o controle visual e manual para
preparar para a escrita.

Sobre a intenção de exercitar a motricidade fina, essas pesquisadoras afirmam
que:
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Adestrar a mão ou deixar que as crianças explorem livremente
materiais não podem ser consideradas propostas pedagógicas em
arte. Tais procedimentos levam as crianças a repetirem formas
mecanicamente e a passarem o resto de suas vidas desenhando
árvores com maças, casinhas, nuvens azuis e morros marrons. E,
assim, as crianças perdem a possibilidade de conhecer, ver e
representar o mundo a partir de outros referenciais e repertories
imagéticos (CUNHA; BORGES, 2015, p. 93).

Também, Barbosa (1998) destaca que arte não se restringe à confecção de
desenhos geométricos ou técnicas usadas para fazer lembrancinhas e/ou presentes
em datas comemorativas. Tais atividades ocorrem a partir de comandos dados pelos
adultos, sendo experiências pouco significativas às crianças.
Dois anos depois da aprovação da nova LDB/96, o MEC elaborou e enviou,
para todas as escolas públicas de educação infantil, cópias impressas do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). Esse documento,
constituído de três volumes, dedica um capítulo do volume três às Artes Plásticas.
Além de problematizar as práticas correntes no ensino de artes, o material também
aponta objetivos, conteúdos e orientações didáticas aos professores. Essas, em sua
primeira parte, estão direcionadas ao trabalho com crianças de 0 a 3 anos (creche) e
ao trabalho com crianças de 4 a 6 anos (pré-escola).
Esse material orienta os professores no sentido de oferecer condições para que
as crianças possam criar suas produções. Compete ao adulto oferecer experiências
diversificadas para que elas se familiarizem com diferentes tipos de materiais e que
possam pensar sobre os processos e resultados obtidos. Aponta três possibilidades
de organização das propostas de artes para na educação infantil: 1) atividades
permanentes; 2) atividades sequenciais; e, 3) os projetos. A primeira se refere a
situações didáticas que acontecem com regularidade, diária ou semanal, na rotina dos
pequenos, sendo os ateliês exemplos desse tipo de atividade. A segunda se refere a
uma série planejada e orientada de tarefas, promovendo uma aprendizagem
específica e definida, são sequências que produzem desafios com formas de
complexidade diferentes, por exemplo, fazer um desenho a partir do que foi
observado. A terceira se refere aos projetos como formas de trabalho, envolvendo
diferentes conteúdos em torno de um produto final o qual deve ser escolhido e
compartilhado com os pequenos, por exemplo, a elaboração de um painel ou uma
exposição. É importante que tanto as crianças como o professor sintam-se atraídos
pelo tema do projeto (BRASIL, 1998).
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A arte proporciona o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação e da
expressão; a percepção, a intuição e a cognição são trabalhadas em conjunto.
Segundo o RCNEI, “No processo de aprendizagem em Artes Visuais a criança
traça um percurso de criação e construção individual que envolve escolhas,
experiências pessoais, aprendizagens, relação com a natureza, motivação interna
e/ou externa” (BRASIL, vol. 3, p. 91).

Através da arte, a criança expressa sua visão

de mundo e ao mesmo tempo interpreta as produções e o fazer artístico em seu
entorno. Assim, ela vai criando e recriando; desenvolvendo-se e aprendendo.
Para as crianças da pré-escola, foco desta pesquisa, os objetivos previstos no
RCNEI, vol 3, para eixo de Artes Visuais são
Interessar-se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e
pelas diversas obras artísticas (regionais, nacionais ou internacionais)
com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do
mundo e da cultura. Produzir trabalhos de artes, utilizando a
linguagem do desenho, da pintura, da moldagem, da colagem, da
construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo
processo de produção e criação (BRASIL, 1998, p. 95).

Para dar conta desses objetivos, os conteúdos são organizados em dois blocos:
o fazer artístico e a apreciação em artes visuais. O primeiro bloco, o fazer artístico,
propõe a utilização de diversos materiais, instrumentos e diferentes suportes, por
exemplo, lápis, tinta, papéis, cola, tesoura; uso de elementos da natureza (flores,
sementes, folhas, terra, etc) para confecção de tintas; trabalho com estruturas
tridimensionais (sucatas, elementos da natureza, tecidos, etc) evitando-se modelos
padronizados; pinturas em panos, papéis, madeiras, etc; desenhos com diversos
materiais além do lápis grafite, como carvão, giz, canetas e suportes diferentes como
lixa, areia, chão, terra, etc; realização de desenhos a partir de observações, histórias,
imagens, etc.
Os materais devem ser organizados para que as crianças tenham fácil acesso
e saibam trabalhar individualmente e coletivamente. Na organização do tempo e do
espaço, devemos respeitar ritmo e interesse das crianças em relação ao trabalho,
seus tempos de concentração e o prazer na realização das propostas. O professor
deve ficar atento para redimensionar as atividades, considerando essas questões. A
exposição dos trabalhos desenvolvidos se constitui em uma forma de apreciação
pelas crianças de suas produções e das produções do grupo.
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O segundo bloco, Apreciação em Artes Visuais, diz respeito à leitura de
imagens, utilizando materiais que sejam significativos para criança. O objetivo é que
as crianças reconheçam e estabeleçam relações com seu universo, sendo
aconselhável que elas possam observar livremente e comentar sobre as imagens. O
professor pode provocar a apreciação de imagens. Elas precisam sentir prazer em
reconhecer figuras ou personagens de histórias. Ainda é interessante o contato com
artistas, visitar exposições de arte, ateliers, entre outros, pois:
[...] as crianças têm suas próprias impressões, ideias e interpretações
sobre a produção de arte e o fazer artístico. Tais construções são
elaboradas a partir de suas experiências ao longo da vida, que
envolvem a relação com a produção de arte, com o mundo dos objetos
e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem,
refletem e elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí
constroem significações sobre como se faz, o que é, para que serve e
sobre outros conhecimentos a respeito da arte (BRASIL, 1998, v. 3, p.
89).

A avaliação das produções artísticas das crianças deve ser feita através de
análise e reflexão sobre o processo de produções, ou seja, deve especificar suas
conquistas (BRASIL, 1998, vol. 3). Para isso é importante buscar entender o processo
individual de cada uma delas.
Embora os três volumes do RCNEI tenham sido amplamente distribuídos aos
professores de escolas públicas do país no final dos anos 90 e início dos anos 2000,
ainda hoje, é possível perceber que, em algumas escolas, as práticas pedagógicas
relacionadas ao eixo de Artes Visuais pouco se modificaram, de modo que ainda é
comum encontrarmos, no cotidiano das escolas infantis, crianças pequenas colorindo
fotocópias de desenhos esteriotipados, alusivos a datas comemorativas.
Na contramão dessa prática corrente, acreditamos que Artes Visuais são
linguagens que precisam estar presentes no dia a dia das crianças, pois são modos
de comunicação e expressão humana, imprescindíveis na educação infantil. Silva e
Gonçalves (2003, p. 68) afirmam que a arte está presente na vida das crianças através
das

brincadeiras,

jogos,

dramatizações,

desenhos,

etc.

Segundo

essas

pesquisadoras,
[…] para a efetivação do ensino de arte na escola é a não utilização
de modelos prontos, pois estes influenciam os alunos em suas
criações. […] se o nosso objetivo, portanto, é formar sujeitos críticos e
autônomos em suas criações, é preciso que tenhamos uma postura
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que permita o surgimento de tais condições, e a sala de aula é um
espaço privilegiado pela própria riqueza da diversidade de que ela
apresenta.

No currículo da Educação Infantil, é fundamental que a criança explore a arte
de forma lúdica. Assim, artes pode ser uma “grande brincadeira”, que possibilita à
criança aprender sobre ela mesma, sobre os outros e sobre o mundo em que vive.
Isso requer espaços com variedade de materiais ao alcance das crianças. Horn e
Gobbato (2015, p. 79) nos dizem que:
A área de artes reúne todos os tipos de materiais que dão suporte às
atividades de desenho, pintura, modelagem e colagem, tais como
tintas, pincéis, rolos, papéis de diferentes texturas, formas e
tamanhos, lápis para colorir, barro, tesoura, cola, materiais naturais,
como pedras, conchas, pedaços de madeira, etc. […] É importante
ponderarmos que os materiais destinados a esse espaço não se
esgotam na cola, no pincel, na tinta… O contato com materiais da
natureza, como pedras, conchas, folhas, com materiais de sucata,
como caixas, potes, rolhas, cordas, dentre outros, deverão estar
também disponibilizados.

As escolas infantis italianas localizadas na região de Réggio Emília têm sido
reconhecidas mundialmente como referência na educação das crianças pequenas por
suas inovações pedagógicas.

No sistema educacional italiano, o currículo é

atravessado pela arte, sendo que essa assume

papel

central

da

aprendizagem. Segundo Debbie Leekeeman e John Nimmo,
Arte e Estética são vistas como uma parte central da maneira como as
crianças percebem e representam seu mundo. A arte não é vista como
uma parte separada do currículo, mas ao invés disso é vista como uma
parte integral da aprendizagem cognitivo-simbólica plena da criança
em desenvolvimento. O trabalho das crianças não é casualmente
criado, mas é o resultado de uma exploração guiada de temas e
eventos relevantes para a vida das crianças e da comunidade mais
ampla (Apud EDWARS; GANDINI; FORMAN, 1999, p. 254).

O atelier é um espaço presente nessas escolas públicas para crianças
pequenas. De acordo com Gandini, Hill, Hadwell, Schwall (2012), foi o educador
italiano Lóris Malaguzzi que deu destaque à ideia de ateliê nas escolas para crianças
pequenas com a intenção de revolucionar o ensino e a aprendizagem. Segundo
entrevista concedida por Malaguzzi a Lella Gandini, esse espaço
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[...] tinha que ser um lugar para sensibilizar o gosto e o sentido estético
da pessoa, um lugar para a exploração individual de projetos
conectados com experiências planejadas nas diferentes salas de aula
na escola. O ateliê tinha de ser um lugar para pesquisar motivações e
teorias de crianças a partir de suas garatujas, um lugar para explorar
variações em instrumentos, técnicas e materiais que usamos para
trabalhar. Tinha de ser um lugar que favorecesse os itinerários lógicos
e criativos das crianças, um lugar para se familiarizar-se com
semelhanças e diferenças entre as linguagens verbais e não verbais.
O ateliê tinha que emergir como o sujeito e o intermediário de uma
prática multifacetada, tinha que provocar situações específicas e
interconectadas sobre a forma e o conteúdo da experiência
educacional cotidiana (2012, p. 22).

Nesses espaços, existe diversidade de materiais, principalmente sucatas e
elementos da natureza: folhas, potes, arames, botões, tecidos, flores, pedrinhas, entre
outros à disposição das crianças. Em Reggio Emília, cada escola tem o seu ateliê e
conta com um professor formado em Artes Visuais - o atelierista, que trabalha com as
crianças e com as professoras da turma apoiando os projetos.
Segundo Vecchi, em entrevista a Lella Gandini (2012, p.164), “é inevitável que
o cognitivo e o imaginativo andem juntos. O ateliê, dentro da escola, insere a
expressividade no processo de compreensão, conferindo vida a uma estrutura que é
mais completa, mais humana”. Podemos perceber o quanto as crianças são diferentes
não só no resultado daquilo que produzem, como no modo de se relacionar com os
espaços e materiais durante todo o processo: umas são afoitas em experimentar todos
os materiais disponíveis, enquanto outras gostam de observar e precisam de tempo
para escolher; umas rabiscam seus desenhos, usando uma só cor, enquanto outras
variam e misturam as cores; umas têm receio em ‘sujar-se com tinta, enquanto outras
sentem prazer em pintar com as mãos e lambuzar o corpo com as tintas. Cada uma
tem suas preferências de cores, formas, texturas, cheiros...
Gandini, Hill, Hadwell e Schwall (2012) relatam que professores americanos se
encantaram ao conhecer as escolas e o Ateliê na Itália, sendo que levaram a ideia
para suas escolas, nos Estados Unidos. Por não possuírem um espaço, usaram um
depósito para organizar o seu primeiro ateliê. O envolvimento foi tão grande que aos
poucos a ideia foi sendo ampliada.
O atelier pode ser um antigo depósito, sala pequena, uma barraca na área
externa ou, até mesmo, um “canto” dentro da nossa própria sala de aula. Separando
os materiais em armários, gavetas, caixinhas e usando a imaginação é possível
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encontrar caminhos para superar a ‘mesmice’ na escola. Além disso, para superar as
adversidades, podemos “costurar” parcerias, pois qualquer educador precisa do outro
para ser educador. Parcerias com colegas de escola, empresas ou pessoas da
comunidade são necessárias.
Também, as tecnologias estão presentes nos ateliês italianos. Recursos como
fotos, vídeos, áudios são ferramentas que permitem que as experiências sejam
compartilhadas com colegas, professores, funcionários, família e comunidade. Com
relação à família, Gambetti em entrevista a Lella Gandini destaca que:
[...] quando a atenção ao processo e à construção do sistema de
pensamento da criança se torna evidente, as famílias entendem que o
trabalho que os professores fazem com as crianças é muito mais que
ler e escrever. É uma preparação para vida (2012, p. 55).

Mesmo considerando que, no Brasil, a maioria das escolas enfrenta problemas
relacionados à precariedade de recursos físicos e humanos, entendemos que é
possível buscar parcerias com famílias, empresas e comunidade para que as crianças
possam viver experiências intensas com artes nos tempos e espaços da escola.
Afinal, a sintonia das crianças com a arte é uma relação inexplicável, pois:

Os pequenos nos convidam a experimentar. Eles têm a arte dentro de
si. Eles criam arte. Eles nos dizem algo. Algo que perdemos. Algo
atraente e sedutor. Algo que reconhecemos. E que não podemos
explicar. Tudo é muito maior. Para as crianças pequenas, existe uma
conexão direta entre vida e obra. Essas são coisas inexplicáveis
(HOLM, 2007, p. 3).

Essa relação é um direito legal das crianças e está prevista no Art. 9º, inciso
II, das DCNEI (BRASIL,2009), de modo que as práticas pedagógicas precisam
garantir experiências que “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”.

2.2

A CRIANÇA E A LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Historicamente, as crianças eram ensinadas a ler e escrever aos sete anos de
idade, sendo que, muitas vezes, essa aprendizagem se dava de forma
descontextualizada e passiva. Também era comum que os professores castigassem
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alunos que não reproduzissem o que lhes fosse ensinado. Reprovação e evasão
escolar caminhavam lado a lado durante o processo de alfabetização.

No Brasil, as tentativas de reverter o quadro de evasão escolar e de
insucesso foram, desde 1970, feitas por meio de políticas públicas
educacionais centradas na ideia de uma educação compensatória que
preparasse a criança para a aquisição do código linguístico formal e
culturalmente aceito como padrão e norma nos primeiros anos
escolares, cabendo às instituições de Educação Infantil esse trabalho.
Desse modo, na fase pré-escolar a criança deveria adquirir certas
habilidades que a tornariam apta à alfabetização propriamente dita
(COAN e ALMEIDA, 2014, p. 161).

Segundo Albuquerque (2007, p. 11), qualquer pessoa responderia que
alfabetizar corresponde à ação de ensinar a ler e a escrever. Mas, qual o significado
de ler e escrever?
Soares e Batista relatam que “Chamamos de alfabetização o ensino e o
aprendizado de uma outra tecnologia de representação da linguagem humana, a
escrita alfabético-ortográfica” (2005, p. 24).
No decorrer da nossa história, as concepções se modificaram, assim, a partir
da década de 1990, ganhou um grande impulso, um novo termo: o letramento.
A ideia de letramento está relacionada ao fato de muitas pessoas, apesar de
escolarizadas, não conseguirem fazer uso social de conhecimentos de leitura e
escrita. Tal ideia teve início nos Estados Unidos, pouco depois da Segunda Guerra
Mundial. No Brasil, discussões sobre letramento iniciaram mais efetivamente na
segunda metade da década de 1980, sendo disparadas pelos estudos de Paulo Freire,
Kleiman e Soares, ao tratarem sobre a importância do letramento para a conquista da
cidadania. Também surgiram publicações, pesquisas, estudos e discussões sobre a
Teoria Construtivista, de Jean Piaget; as Teorias Sócio-interacionistas de Lev
Vygotsky e Henri Wallon; e, os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a
Psicogênese da Língua Escrita.
Para Barbosa e Delgado (2012), [...] o processo de letramento é o de inserção
dos sujeitos no universo da cultura escrita. Letrar-se é uma atitude contínua para todos
os que ingressaram na cultura escrita” (p. 122, grifos das autoras).
Soares (2002, p. 47) afirma que [...] letramento é estado ou condição de quem
não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a
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escrita”. Nesse sentido, envolve as mais diversas práticas da escrita, nas mais
variadas formas, em uma sociedade. A escola tem papel relevante nesse processo
O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal
qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se
afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento,
preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas
um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de
aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo geralmente
concebido em termos de uma competência individual necessária para
o sucesso e promoção na escola. Já outras agências de letramento,
como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram
orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p. 20).

Kaercher (2015), do mesmo modo, destaca que o letramento é essencial à vida
e ao cotidiano de uma criança, pois, no dia a dia da sala de aula, estamos reforçando
a cultura, fazendo com que a criança construa e se aproprie, através de um processo,
as linguagens expressivas.
O letramento deve ocorrer em todos os lugares, não só na escola, pois a criança
precisa interpretar e compreender o mundo que a cerca. Realizar a leitura de imagens,
contextos entre outros, o quanto antes se iniciar essa prática melhor será,
principalmente quando se começa na Educação Infantil.
Hoje, sabemos que desde o nascimento as crianças estão imersas em um
mundo letrado, contudo muitos educadores têm dúvidas quanto ao modo de
concretizar esse processo em suas práticas cotidianas na educação infantil. Cabe
destacar que o processo de letramento pode se dar de diversas maneiras, tais como:
contação de histórias, músicas, vivenciando e compreendendo diversos portadores
de textos. O importante é que a criança se envolva em processos de siginificação,
construindo novos e diferentes conhecimentos aprendendo através da sua própria
experiência.
“Letramento e Alfabetização são faces da mesma moeda; são diferentes,
porém complementares; são texto e contexto” (BARBOSA; DELGADO, 2012, p. 123). A
leitura e a escrita são conhecimentos complexos. As crianças precisam ter a
oportunidade de operar com símbolos, entender os diferentes tipos de conhecimentos.
Para isso acontecer, ela precisa ter estruturado na infância toda forma de
simbolização e abstração construída a partir do desenho, da modelagem, da pintura,
do jogo, entre outras linguagens.
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No contexto da educação infantil, o RCNEI não poupou críticas a certas práticas
correntes na educação infantil, que focam o ensino do alfabeto, propondo repetidas
cópias de vogais e consoantes (1998, vol. 3). Esse documento também propõe novos
caminhos,

Pesquisas realizadas, nas últimas décadas, baseadas na análise de
produções das crianças e das práticas correntes, têm apontado novas
direções no que se refere ao ensino e à aprendizagem da linguagem
oral e escrita, considerando a perspectiva da criança que aprende. Ao
se considerar as crianças ativas na construção de conhecimentos e
não receptoras passivas de informações há uma transformação
substancial na forma de compreender como elas aprendem a falar, a
ler e a escrever (BRASIL, 1998, vol. 3, p 120).

Ademais, concebe a criança como sujeito ativo na construção do
conhecimento, ou seja, ela constrói suas aprendizagens através de múltiplas
linguagens como desenho, pintura, modelagem, fala, leitura, contação de histórias e
poesias, música, rimas e escrita, e seu próprio jeito. É papel da escola de Educação
Infantil
[...] disponibilizar a todas as crianças as informações necessárias para
que possam pensar sobre sua própria língua. E isso não deve
significar, de modo algum, apressar a escolarização, pelo contrário. O
contato com a leitura e a escrita não tem o objetivo de garantir que
todas as crianças leiam e escrevam autonomamente ao final da
educação infantil – e nem é uma expectativa que se deva ter – mas,
assegura a elas o direito de pensar sobre o assunto, de explorar ideias
sobre o que se escreve e como se escreve (AUGUSTO, S.A., p. 124).

Assim, fica claro que a Educação Infantil não é tempo e lugar para
escolarização precoce das crianças, embora elas estejam inseridas no mundo da
linguagem oral e escrita. Contudo, “a organização escolar foi e continua sendo rígida,
e cada vez mais existe uma obsessão por se reduzir, quase inevitavelmente, o tempo
de brincadeira das crianças” (HOYUELOS, 2015, p. 39).
Soares (2017) explica que a matrícula da criança a partir dos 4 anos no ensino
regular leva muitos pais e profissionais a acreditarem que as mesmas atividades
realizadas anteriormente com as crianças da primeira série, aos 7 anos, agora devam
ser realizadas no primeiro ano, com as crianças de 5/6 anos, desconsiderando que,
muitas vezes, elas ainda não se apropriaram do processo linguístico e cognitivo
necessário para ler e escrever.
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Alfabetizar as crianças não é a função da educação infantil, mas,
diferentemente disso, vimos que [...] em muitas escolas infantis, as educadoras
desenvolvem propostas para que as crianças iniciem o processo de alfabetização
muito cedo, pois acreditam que o objetivo é preparar para a escolarização inicial”
(CUNHA; BORGES, 2015, p 89).
As atuais DCNEB orientam, no capítulo de Revisão das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, sobre o modo como a linguagem deve estar
presente na educação escolar, pois

É necessário considerar que as linguagens se inter-relacionam: por
exemplo, 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,
2013, p. 94).

Assim, entendemos que não podemos trabalhar separadamente cada uma das

linguagens, pois não existe uma linguagem funcionando separadamente das outras,
de modo que, quando a criança brinca, também, está usando a linguagem oral, a
imaginação, o movimento, etc.
Em se tratando da linguagem escrita, essa não pode ser trabalhada como um
processo de codificação e decodificação de letras, sílabas e númerais, tão pouco
restrita ao treinamento do traçado desses símbolos, como alerta Peres quando nos
diz que:
Ler e escrever não se reduzem à aprendizagem mecânica de uma
técnica, não tem apenas uma dimensão percepto-motora, mas
cognitiva, cultural, social. Ler é mais do que decifrar, decodificar e
oralizar; é produzir sentidos, interpretar, compreender, relacionar,
refletir. Escrever é mais do que traçar letras, copiar sílabas e palavras
soltas (2012, p. 64).
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Caso contrário poderá causar uma ruptura na capacidade de imaginação e de
expressão da criança. E, se isso ocorrer precocemente, certamente os prejuízos serão
ainda maiores, pois:
[...] o processo de escolarização, muitas vezes, inibe o
desenvolvimento do grafismo da criança. O processo de alfabetização
precoce provoca o empobrecimento da expressão gráfica infantil
principalmente quando não há respaldo para a continuidade de
experimentação gráficas variadas e desafiadoras (MOTA; GOMES;
FERNANDES, 2015, p. 227).

Dessa forma, “Alfabetizar-se pode ser uma grande e divertida brincadeira de
criança” (PERES, 2012, p. 67). Assim como Barbosa e Delgado relatam, é um
processo que se inicia desde o nascimento e está inserido em uma cultura. Essas
pesquisadoras destacam que estudos mostram que quanto mais longo for o processo
da criança na educação infantil, maiores serão as condições de elas desenvolverem
as habilidades necessárias a essa aprendizagem. Defendem, então, a perspectiva da
alfabetização como um processo longo. De acordo com elas, isso é necessário por
três razões: primeiro por reconhecer a falta da cultura escrita, poucas bibliotecas,
ausência de livros, revistas, jornais que acabam sendo substituídos pelo uso da
televisão; segundo, pela desigualdade estrutural do país, em que o acesso a essa
cultura seja diferenciado, pois para alguns alfabetizar-se é simples, para outros se
torna extremamente difícil; por fim, apontam a diversidade dos alunos como sendo a
terceira razão.
Sabemos que as crianças não aprendem todas ao mesmo tempo, pois fatores
subjetivos e contextuais influenciam nos processos de aprendizagem da linguagem
escrita. Dessa maneira, Barbosa e Delgado (2012) dão destaque à importância de as
crianças participarem de um contexto letrado, pois quanto mais escritores e leitores
presentes em seu entorno, melhores serão as condições para êxito no processo de
alfabetização. Uma escola sem práticas de leitura e escrita acaba não contribuindo
para a formação de usuários do conhecimento linguístico. Já uma escola que
proporciona a prática de leituras diversificadas desafia as crianças a se tornarem
leitores e escritores. Cabe ao professor,
[...] estar atento às crianças, propor e permitir que tenham
experiências ricas, como ensaiar e errar, pesquisar, experimentar,
enfrentar desafios que geram dúvidas, criar hipóteses e caminhos,
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pensar, imaginar e brincar (MOTA; GOMES; FERNANDES, 2015, p.
227).

Há de considerarmos, como já destacamos anteriormente neste projeto de
pesquisa, que a criança é feita de cem modos de pensar, de agir e de se expressar,
como nos mostra a educador italiano Lóris Malaguzzi. Não cabe à educação infantil
assumir a função de alfabetizar de forma escolarizada, tampouco de restringir-se à
realização de atividades preparatórias ao ensino fundamental.
A melhor contribuição da educação infantil para o ensino fundamental
é desenvolver propostas que possibilitem às crianças o acesso a
diferentes linguens simbólicas criadas pela humanidade, que ampliem
as experiências pessoais e cotidianas das crianças apresentando
novos modos de ver, ler, compreender e registrar o mundo, e, ao fazer
isso, de modo lúdico e significativo, realizem a inserção dos sujeitos
no universo da cultura escrita (BARBOSA; DELGADO, 2012, p 120).

Vivendo na escola uma boa experiência de letramento, as crianças, além de
aprenderem a codificar e a decodificar símbolos e o prazer em interpretá-los e usá-los
nas diferentes situações de vida cotidiana, igualmente:
Uma escola pensada com as crianças é possível, quando estamos
mais conectados com desejos e prazeres nas experiências vividas
com elas, quando estamos abertos à comunicação, às trocas de
saberes e à quebra dos isolamentos e da solidão. Vencer os limites do
tempo e os aprisionamentos do relógio significa não ter pressa com o
que deve ser “vencido”; o conhecimento não é algo para ser superado,
mas sim uma potência de presença; significa viver as experiências
educativas com profundidade e apenas parar quando as curiosidades
e os desejos estiverem saciados (BARBOSA; DELGADO, 2012, p
139).

Outro documento recente e em processo de análise pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem caráter normativo
e define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos do país devem desenvolver durante as etapas da Educação Básica. Elaborada
a partir das DCNEI (BRASIL, 2009), a BNCC (BRASIL, 2016) normatiza os direitos
de aprendizagem e desenvolvimento: direito a conviver, brincar, explorar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se. Para dar conta desses direitos, a organização
curricular da educação infantil está estruturada em campos de experiência, sendo que
estão previstos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada um deles:
Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que
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acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das
crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que
fazem parte de patrimônio cultural (BRASIL, 2016, p 36).

Considerando que este projeto de pesquisa envolve a linguagem escrita,
apresentaremos os objetivos que estão elencados em tal documento, nesse campo
de conhecimento, às crianças de 4 a 5 anos e 11 meses.

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão; Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos;
Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e
ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas; Recontar
histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura da
história; Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito,
tendo o professor como escriba; Produzir suas próprias histórias orais
e escritas (escrita espontânea), em situações com função social
significativa; Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação
gráfica e de leitura; Identificar gêneros textuais mais frequentes,
recorrendo a estratégias de configuração gráfica do portador e do texto
e ilustrações nas páginas; Levantar hipóteses em relação à linguagem
escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de escrita
espontânea (BRASIL, 2016, p. 45).

Conforme os objetivos traçados nesse documento, trabalhar a linguagem oral
e escrita está estreitamente relacionada às experiências de imaginação, observação,
brincadeiras, encenações, interações. A escrita deve ser espontânea, trabalhando
com desenhos e diferentes formas de expressão, ou seja, não precisa escrever letras
de forma mecânica, mas sim aprender brincando e num processo divertido. Também
é dado destaque a experiências de contação de histórias e manuseio de livros. De
acordo com Silva (1988),
A leitura é, fundamentalmente, uma prática social. Enquanto tal, não
pode prescindir de situações vividas socialmente, no contexto da
família, da escola, do trabalho, etc. Todos os seres humanos podem se
transformar em leitores de palavras e de outros códigos que expressem
cultura, mesmo porque carregam consigo o referido potencial biopsíquico (aparato sensorial + consciência que tende à compreensão dos
fenômenos). (SILVA, 1988, p. 39).

Corroborando esse pesquisador, entendemos que também a linguagem escrita
e a linguagem plástica são, fundamentalmente, práticas sociais e devem ser vividas
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nos diferentes contextos, de modo que as crianças desde muito cedo, sejam, também,
escritoras, inventoras e pintoras de suas aprendizagens, experiências e culturas.
Nesse sentido, está sendo proposta, neste projeto de pesquisa, uma intervenção
pedagógica que aproxime a linguagem escrita da linguagem plástica no ensino das
letras do alfabeto na educação infantil.
Nossa experiência como professora de educação infantil tem nos mostrado o
quanto as crianças de 4-5 anos são curiosas em relação ao conhecimento do código
escrito e o quanto os professores têm respondido a essas curiosidades, oferecendolhes ainda atividades que, desde 1998, já foram amplamente debatidas e fortemente
criticadas como podemos ver no volume 3 do RCNEI. Na figura 1, fica visível uma
proposta de ensino das letras do alfabeto para crianças de 4-5 anos na educação
infantil.
No quadro que segue (Fig. 1), vimos diferentes letras do alfabeto traçadas pela
professora em uma folha A4, sendo que a criança deveria contornar a letra usando
giz de cera colorido, a segunda atividade era o preenchimento de uma letra do alfabeto
com bolinhas de papel crepom em uma folha A4, a terceira atividade era para criança
levar a letra “N” até as figuras usando lápis de cor seguindo o pontilhado na folha A4,
com muito cuidado para não sair com o lápis além do limite pontilhado e a quarta
atividade era passar o lápis de escrever no pontilhado da letra E pintando o
preenchimento da letra e da figura estrela na folha A4. A recomendação para a
realização da tarefa era “sentados”, “silêncio” e “cuidar para não borrar a letrinha” ou
o “pontilhado”. Podemos notar que diversas crianças, na primeira atividade, embora
tentassem, ainda, não desenvolveram a coordenação que a atividade exigia,
rabiscando fora do limite do traçado. Além disso, elas não seguiram os movimentos
corretos no traçado da letra. Essas atividades citadas, ainda, estão presentes nas
salas de pré-escola na educação infantil.
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Figura 1- Trabalho realizado pelas crianças de 4-5 anos.

Repetimos, mais uma vez, que as DCNEI (BRASIL, 2009) afirmam que as
crianças têm direito às interações e às brincadeiras, ou seja, podemos letrar
brincando, interagindo, não necessitando dar uma “folha” com letras que não fazem
sentido.
O documento mais atual BNCC (BRASIL, 2016) reafirma o que está dito nas
DCNEI e os seis direitos de aprendizagem e de desenvolvimento para que as crianças
tenham condições de aprender e de se desenvolver: Conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se.
Então, perguntamos: existem outros modos de aprender e ensinar as letras do
alfabeto, respeitando as curiosidades e as múltiplas linguagens da criança?

3 PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Pesquisar é sempre um grande desafio e está sempre relacionado à vontade
de saber do pesquisador. Objetivo de querer saber, de desejar conhecer o
funcionamento das coisas para a partir desse conhecimento fazer uso dos
conhecimentos produzidos, assim o ato de pesquisar é uma atividade básica da
ciência. É por meio dessa atividade científica que se descobre a realidade. O projeto
apresentado à pesquisa foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa. Essa,
segundo Minayo (2007),

[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada
inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como
contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu
campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação (2007, p.
14).

Chizzotti, ainda, destaca que nessa modalidade de pesquisa “todos os
fenômenos são igualmente importantes e preciosos: a constância das manifestações
e sua ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. É necessário
encontrar o significado manifesto e o que permaneceu oculto” (2001, p. 84).
Assim, os investigadores qualitativos [...] estabelecem estratégias e
procedimentos que lhes permitam tomar em consideração as experiências do ponto
de vista do informador” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p 51). Assim, dizem esses autores,
que [...] o processo de condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de
diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem por
aqueles de uma forma.
Corroborando, Günther (2006, p.204) explica que, para coletar os dados, o
pequisador:

Ao invés de utilizar instrumentos e procedimentos padronizados, a
pesquisa qualitativa considera cada problema objeto de uma pesquisa
especíﬁca para a qual são necessários instrumentos e procedimentos
especíﬁcos. Tal postura requer, portanto, maior cuidado na descrição
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de todos os passos da pesquisa: a) delineamento, b) coleta de dados,
c) transcrição e d) preparação dos mesmos para sua análise
especíﬁca.

A metodologia da investigação abarcou pesquisas bibliográficas e pesquisaintervenção, aplicada com crianças.
Sobre a pesquisa bibliográfica, entendemos que:
[...] 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. Existem, porém,
pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o
objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o
problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002,
p. 32).

Toda investigação precisa ter uma orientação teórica consistente. E,
Os bons investigadores estão conscientes dos seus fundamentos
teóricos, servindo-lhes para recolher e analisar os dados. A teoria
ajuda à coerência dos dados e permite ao investigador ir para além de
um amontoado pouco sistemático e arbitrário de acontecimentos
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p 52).

Nessa parte da pesquisa, discutimos as ideias de infância, de criança e
educação infantil, bem como as múltiplas linguagens da criança, enfocando artes
plásticas e linguagem escrita, mais especificamente, as letras do alfabeto.
Durante o desenvolvimento deste estudo, utilizamo-nos da metodologia de
pesquisa com crianças uma vez que aquelas da Educação Infantil foram protagonistas
neste estudo.
Corroborando Sarmento (2007), acreditamos que é possível conhecer mais
sobre as crianças a partir delas mesmas. Então, nesta pesquisa, pretendemos darlhes voz para conhecer, a partir delas mesmas, aquilo que sentem, sabem e pensam
sobre as letras do alfabeto.
Foi preciso considerarmos que as crianças, muitas vezes, poderiam escolher
não responder ao que lhes era perguntado, poderiam ficar em silêncio ou falar de
outras questões, e não sobre aquilo que seria investigado. É justamente essa
imprevisibilidade que tornou fascinante a pesquisa com esse público. Tal participação,
ainda, exigiu que buscássemos instrumentos diferenciados e metodologias mais
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ativas que aqueles comumente usados com adultos, entre elas as pinturas, os
desenhos, os jogos, modelagens, colagens, pois, como nos mostra Ramos (2009),
além de serem prazerosas, essas atividades “ajudam a comunicar-se melhor,
facilitando a formulação de respostas a questões mais abstratas, que, só por meio da
verbalização, talvez representasse maior cansaço ou dificuldade para elas” (p. 242).
A pesquisa-intervenção [...] consiste em uma tendência das pesquisas
participativas que busca investigar a vida de coletividades na sua diversidade
qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico” (AGUIAR; ROCHA,
2003, p 66). Esse autor explica que tal metodologia caracteriza-se por ser participativa
e rompe com os modos tradicionais de fazer pesquisa já que propõe uma intervenção
de ordem micropolítica na experiência social (AGUIAR; ROCHA, 2003, p 66).
Damiani acrescenta a seguinte ideia: [...] denominam-se intervenções as
interferências

(mudanças,

inovações),

propositadamente

realizadas,

por

professores/pesquisadores, em suas práticas pedagógicas” (2012, p. 3).
Também, neste estudo, procedemos a uma pesquisa-intervenção, com a qual
conseguimos nos aproximar do mesmo modo das culturas em que as crianças
produzem cultura, das interpretações que fazem daquilo que vivem, criam e recriam
em seu processo de letramento na educação infantil. Foi um exercício de observação,
de escuta, planejamento, participação e interação com as crianças – um convite no
qual inventamos outros modos de ensinar e aprender as letras do alfabeto. A relação
entre adultos e crianças não pode seguir um viés de subordinação, mas sim de
interação e mediação, foi assim que conteceu.

3.2 LÓCUS DA PESQUISA

O estudo realizou-se na cidade de Caçador, que é um município brasileiro do
estado de Santa Catarina, localizado no meio-oeste do estado, no Alto Vale do Rio do
Peixe. Caçador hoje se destaca pelas atividades de agropecuária, indústria, do
comércio e dos serviços.
A pesquisa-intervenção com crianças desenvolveu-se em uma escola da Rede
Municipal de Ensino, a qual é responsável pela pré-escola que está ocupando o
espaço do Centro de Educação Infantil (CEI). Essa instituição atende a crianças da
educação infantil nos períodos integral (de 1 a 3 anos), matutino e vespertino (préescola de 4 e 5 anos).
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O CEI possui cinco (5) salas assim organizadas: berçário II (anexo sala para
descanso e alimentação), Maternal I, Maternal II, Pré I (matutino e vespertino) e Pré II
(matutino e vespertino). Uma sala de coordenação, uma de professores, cozinha,
lavanderia, espaço com mesas e bancos para refeições, parquinho e uma área
razoalvemente ampla. A comunidade é humilde, bairro Bom Sucesso, que, segundo
o Censo de 2010, possui 5 mil habitantes.

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA
Segundo Chizzotti, “Todos os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos
são iguais, mas permanecem únicos, e todos os seus pontos de vista são relevantes”
(2001, p. 84). Nesta pesquisa, as participantes foram quatorze crianças de cinco anos
que integraram a turma Pré-II, do período matutino, de uma escola municipal de
Caçador e a professora da turma.
A professora da turma é efetiva 40 (quarenta) horas na rede municipal do
município de Caçador, trabalhando com pré-escola no período matutino na EMEB Dr.
Ulysses Guimarães e no período vespertino na EMEB Alto Bonito. Ela esteve bastante
aberta à realização das experiências, auxiliando em todos os momentos e com tudo
que foi necessário.
A atelierista Joseane Sorgatto é professora graduada em História da Arte e
Artes Plásticas pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), com pós-graduação
em Criação Publicitária (FURB) e Arteterapia na Universidade da Região da
Campanha (URCAMP – Bagé). São 20 (vinte) anos de atuação na área da educação,
atendendo a crianças a partir de 3 anos, jovens e adultos com o propósito de
desenvolver o conhecimento artístico e estético. O Ateliê da artista localiza-se na
Avenida Salgado Filho, nº 609, em Caçador. Os cursos oferecidos são: desenho,
pintura em tela, mangá, estilismo, escultura e arteterapia. Ainda, oferece estudo de
desenho, luz e sombra, pintura e História da Arte em todos os cursos.
Ao idealizarmos a construção de projeto envolvendo arte-letramento na
Educação Infantil, inicialmente buscamos construir parceria com artistas da
comunidade de modo a valorizar a cultura local. Em 2016, mantivemos um contato
inicial com a professora atelierista Joseane Sorgatto e procedemos a uma visita ao
atelier para troca de ideias acerca das possibilidades de parceria neste estudo.
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3.4 DELINEAMENTO DA PESQUISA

A partir de uma intervenção com crianças, buscamos causar impacto sobre a
prática dos professores. Sabemos que muitas práticas pedagógicas são repetidas,
ano após ano, sem, contudo serem problematizadas, ou seja, é possível fazer de outro
modo aquilo que vem sendo feito? Essa problematização pode ser um mote para
mudanças.
Todos os caminhos não estavam previamente definidos, mas sim abertos às
propostas que vieram por parte das crianças num diálogo com a professora, com a
pesquisadora e com a atelierista. Assim,
[...] a relação pesquisador/objeto pesquisado é dinâmica e
determinará os próprios caminhos da pesquisa, sendo uma produção
do grupo envolvido. Pesquisa é, assim, ação, construção,
transformação coletiva, análise das forças sócio-históricas e políticas
que atuam nas situações e das próprias implicações, inclusive dos
referenciais de análise. É um modo de intervenção, na medida em que
recorta o cotidiano em suas tarefas, em sua funcionalidade, em sua
pragmática - variáveis imprescindíveis à manutenção do campo de
trabalho que se configura como eficiente e produtivo no paradigma do
mundo moderno (AGUIAR; ROCHA, 1997, p. 97).

O começo da intervenção se deu no início do segundo semestre de 2017, após
a aprovação no comitê de ética da universidade. Houve um consulta prévia junto aos
representantes da Secretaria de Educação do município, professora da turma
envolvida e artista plástica Joseane Sorgatto para saber sobre o interesse e
disponibilidade em participar deste estudo. Nesse sentido, vivenciamos, inicialmente,
os seguintes momentos:

1º momento: contação da história Não é uma Caixa, de Antoinette Portis, e
apresentação da pesquisa às crianças. Elas foram convidadas a participar, sendo
assim deram seu consentimento através de desenho ou escrita de seu nome em uma
carta-convite que foi lida para elas. Essa carta-convite, escrita em uma folha de papel
pardo, veio dentro de uma caixa juntamente com as letras do alfabeto. A carta foi lida
para as crianças. Elas responderam a essa carta assinalando (

)SIM ou (

)NÃO e

assinando, através da escrita de seu nome ou desenho. Aquelas que aceitaram
participar da pesquisa levaram os Termos de Consentimento Livre Esclarecido para
assinatura de seus familiares ou responsáveis.
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2º momento: Visita com as crianças participantes ao atelier Joseane Sorgatto para
que conhecessem o espaço de trabalho da artista e conversassem com alunoscrianças da escola de artes, bem como apreciassem telas produzidas por pessoas de
diferentes idades, ou seja, obras expostas no local. A documentação desse momento
se deu a partir de fotos e registro das falas das crianças;
3º momento: visita da atelierista Joseane Sorgatto ao Centro Municipal de Educação
Infantil- CMEI, de modo que ela também pudesse conhecer o espaço das crianças e
combinar com elas uma proposta de trabalho – o quê seria produzido? Como seria
feito? Materiais necessários? Onde trabalhariam? Quando?. Entrevista com a
atelierista. A documentação desse momento se deu a partir de fotos e registro das
falas das crianças;
4º momento: Produção de materiais com a artista Joseane Sorgatto. A documentação
desse momento ocorreu a partir de fotos e registro das falas das crianças;
5º momento: Continuação da produção de materiais com a artista Joseane Sorgatto.
Documentação desse momento a partir de fotos e registro das falas da crianças;
6º momento: Organização da documentação Pedagógica com as crianças. Em
conjunto com a professora, pesquisadora e as crianças selecionaram os trabalhos que
levaram à exposição.
7º momento: Visita à Casa de Cultura para planejamento da exposição; desse
momento, participaram todos os envolvidos nesta pesquisa.
8º momento: Montagem da exposição na escola. Esse momento foi realizado com a
participação das crianças, das familílias, professora, pesquisadora.
9º momento: Abertura da visitação à exposição; data e horário foram agendados
conforme a disponibilidade do espaço e andamento dos trabalhos com as crianças. A
previsão inicial foi outubro de 2017, com duração de três dias: sexta, sábado e
domingo. Acreditamos que a sexta-feira permitiu a visitação de outras turmas e
escolas interessadas em conhecer o trabalho das crianças. No sábado e no domingo,
a exposição continuou aberta para receber visitas de pais, familiares e pessoas da
comunidade.
10º momento: Desmontagem da exposição e limpeza do local. Esse momento
envolveu todos os participantes da pesquisa, inclusive as crianças.
11º momentos: Avaliação dos trabalhos. Esse momento foi realizado no centro de
educação infantil com as crianças, professora, pesquisadora.
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Para os momentos em que as crianças conheceram o Ateliê, bem como para a
participação das famílias e os artistas na exposição, pleiteamos o transporte junto à
Secretaria Municipal de Educação; as datas e horários foram combinados durante a
pesquisa.
Como essa proposta inicial sofreu alterações devido a impossibilidade da
atelierista continuar participando da pesquisa durante o projeto, de modo que as
propostas necessitaram alterações. Sendo realizados 20(vinte) momentos, com a
pesquisadora, as crianças e a professora de turma.

3.5 ANÁLISE DA INTERVENÇÃO

Para analisar a intervenção proposta nesta pesquisa, tomamos como referência
não somente os autores e pesquisadores utilizados no marco teórico e metodológico
da investigação, como também os modos de participação das crianças, dos pais, da
professora e da atelierista.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

4.1 OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, OS ENCAMINHAMENTOS ÉTICOS
PARA ENTRADA EM CAMPO E OS IMPREVISTOS INICIAIS

No decorrer do primeiro semestre de 2016, contatamos os responsáveis pela
coordenação da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (SME) de
Caçador e o então secretário de Educação, Paulo Roberto Gonçalves, para
apresentação do projeto de pesquisa e solicitação de que a mesma fosse realizada
em escola infantil da rede. No Segundo semestre, em decorrência de eleições
municipais, houve mudanças em toda a equipe da secretaria de educação, sendo
necessário que, em 2017, um novo contato fosse agendado com a atual equipe:
Marluci Dalpias, coordenadora de Educação Infantil do município, e Ana Paula
Peretto, coordenadora Pedagógica. Nesse momento, ficou acertado que a
investigação seria realizada na Pré-escola do CMEI Gladis Vargas Roesch, onde essa
pesquisadora atuava como professora na turma de Maternal I, durante o período
vespertino, de modo que, no período matutino, desenvolveria a pesquisa.
Concedida a autorização por parte da SME, realizamos um contato com a
direção da escola e com a professora da turma de Educação Infantil, Jucelaine Tosatti,
para apresentação da proposta e solicitação de aceite dos participantes.
Encaminhamos todos os documentos necessários ao Comitê de Ética da
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), a Declaração de ciência e
concordância das instituições envolvidas, o termo de consentimento livre e
esclarecido- menores de idade e o Termo de Autorização de uso de imagem.
Contudo, da aprovação do projeto de pesquisa à entrada em campo, ocorreram
alguns imprevistos que afetaram a realização da pesquisa. O projeto apresentado à
banca em dezessete de agosto de 2017 previa uma intervenção em uma turma de
treze crianças, no Centro Municipal de Educação Infantil Gladis Vargas Roesch.
Contudo, em julho de 2017, houve uma mudança na Secretaria de Educação que
afetou a realização dessa pesquisa. O CMEI Gladis Vargas Roesch, que atendia
crianças de 0-5 anos, da Educação Infantil, foi terceirizado pelo município, sendo
assumido pela Associação Caçadorense de Assistência Social e Educação Infantil
(ACEIAS).

Assim, as crianças de 1 (um) a 3 (três) anos permaneceram sendo

atendidas no local, sob responsabilidade da Associação Caçadorense de Educação
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Infantil e Assistência Social, enquanto que as de 4-5 anos foram alocadas na Escola
Municipal Dr. Ulysses Guimarães, localizada na Rua Hercélio Tibias, s/n - Bom
Sucesso, ao lado do Centro de Educação Infantil. Contudo pelo fato de essa escola
ainda não dispor de espaço para abrigar as novas turmas, ficou acertado, entre a
Secretaria Municipal de Caçador e ACEIAS, que, temporariamente, até que novas
salas fossem construídas na Escola Dr. Ulysses Guimarães, essas turmas
continuaram usando as salas Do Centro de Educação Infantil terceirizada, mas
administradas pelo município.
A intervenção, então, realizou-se no espaço físico da antiga CMEI Gladis
Vargas Roesch, agora ACEIAS, em uma turma de educação infantil que integra a
EMEB Ulysses Guimarães,2 de Caçador/SC.
Mais tarde, outro imprevisto ocorreu. A atelierista que havia iniciado a
intervenção com as crianças e que acompanharia todo o desenvimento da proposta,
teve outros compromissos profissionais que impossibilitaram sua participação nos
demais momentos previstos. Para dar conta do prazo de realização da pesquisa e
daquilo que havíamos combinado com as crianças, optamos por dar continuidade
mesmo sem esse importante apoio.
Durante a intervenção com as crianças, percebemos também a necessidade
de ampliar o número de encontro com elas. Então, de 11 (onze) encontros previstos
inicialmente, realizamos 20 (vinte) encontros para atender às expectativas das
crianças e à necessidade da pesquisa.

4.2 A APROXIMAÇÃO INICIAL: EU-PESQUISADORA, A PROFESSORA DA TURMA
E AS CRIANÇAS

A pesquisa foi realizada com a turma de Pré II, no período matutino, com as
crianças de 5 anos de idade e com a professora responsável.
Todas as crianças são filhas de famílias moradoras do bairro Bom Sucesso,
também conhecido como Mutirão. O espaço da CMEI conta com cinco salas com

2

A Escola Dr. Ulysses Guimarães tem as seguintes etapas de ensino: Educação Infantil (Pré-escola),
Ensino Fundamental Anos Iniciais e Ensino Fundamental Anos Finais. Possui quatro salas de préescola, sendo essas, duas turmas no período matutino (I e II; 4 e 5 anos) e duas no período vespertino
(I e II; 4 e 5 anos), nas dependências do Centro Municipal de Educação Infantil ao lado.
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banheiros, estando três ocupadas pelo CMEI e duas pela Pré-escola da EMEB Dr.
Ulysses Guimarães. A CMEI também oferece um espaço fechado para realização do
lanche; um espaço interno de recreação com piscina de bolinhas e cama elástica;
solário; parquinho na área externa; cozinha; dispensa; lavanderia; banheiro; sala de
professor com biblioteca; sala da coordenação; sala de descanso e lanche para o
berçário II.

A Educação Física para as crianças da pré-escola é realizada nas

dependências da escola ao lado EMEB Dr. Ulysses Guimarães, no ginásio e a
informática na sala da escola também. As crianças se deslocavam através de um
portão interno sem precisar passar pela rua.
A sala da turma com 14 (quatorze) crianças (em julho mais uma criança
ingressou no grupo) é um espaço aconchegante, bastante arejado e com duas janelas
grandes, com pia e banheiro próprios. A decoração da sala era feita com imagens de
animais aquáticos e alfabeto exposto na parede.
Como professora de Educação Infantil apostamos na pesquisa com as
crianças. A relação com elas foi construída a cada dia – gostavam de minha presença
e, quando eu chegava à escola, corriam ao meu encontro.

Juntamente com a

professora, buscamos auxiliá-las em suas experiências, contudo, sem exercer um
papel de adulto disciplinador. O objetivo inicial era aproximar-me das crianças e ser
aceita por elas. Procurando interagir brincando, perguntando ou conversando. O
pesquisador, apesar de adulto, pode tornar-se próximo às crianças à medida que elas
se sentem seguras para expressar-se.
Adrian, Andrieli, Eduardo, Eliedson, Eloá, Emanuela, Endriu, Guilherme,
Helena, Luiz Fernando, Mateus, Natanael, Rafaela e a Vitória receberam-me de
braços abertos e com muita vontade de participar da pesquisa. Queriam saber onde
eu trabalhava, o que gostava de fazer, se era casada ou solteira, se tinha filhos, como
todas as crianças cheias de curiosidades. Nossas interações aconteciam em todos os
momentos da rotina: na hora do lanche, da roda, das atividades, das brincadeiras, etc.

60

4.3 OS

ENCONTROS-EXPERIÊNCIAS

DE

ARTE-LETRAMENTO

COM

AS

CRIANÇAS

4.3.1

Experiência 1 – “Não... não é uma caixa”.

No dia 30 de outubro, segunda-feira, cheguei à sala e conversei com as
crianças informalmente. Expliquei-lhes que era professora também, já tinha
trabalhado naquele lugar, mas que agora estava ali para convidá-las a participarem
de uma pesquisa que envolveria artes (tinta, massinha, cola, brilho, etc) e letras
(nome, alfabeto, revistas, história, etc). Ou seja, iríamos juntar as letras com a arte,
criando experiências de Arte-letramento. Eles gostaram da ideia e me perguntaram o
que fariam com as caixas de papelão que estavam ali. Perguntei se gostavam de
história e convidei-as a sentarem-se em roda para ouvir: “Não é uma caixa”, de
Antoinette Portis.
Contar histórias está presente no cotidiano humano de diferentes classes
sociais ou em culturas distintas, sendo passado através das gerações com o objetivo
de encantar a todos com a magia que representa. Sua contribuição no campo da
educação formal e informal das crianças pequenas é reconhecida por pesquisadores
diversos.
Segundo Fernandes (2003), a literatura infantil funciona como um jogo em torno
da linguagem e pode suscitar o prazer e as emoções, além do divertimento.
Também, ABRAMOVICH afirma (1997, p.17):
É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções
importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo,
a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais,
e viver profundamente o que as narrativas provocam em quem as
ouve.

A literatura infantil e a contação de histórias devem estar presentes na sala de
aula e no mundo da criança. No campo da educação infantil, o RCNEI (BRASIL, 1998,
v.3, p. 143), aponta que:

A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer
a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e
comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e
lugares que não o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações com
sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual pertence.
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Abramovich (1997) orienta que a história deve ser escolhida e muito bem
planejada pelo educador, dando sentido ao que foi planejado. A história “Não é uma
caixa”, vem ao encontro de uma proposta de experiências relacionada às múltiplas
linguagens da criança, em especial a imaginação.
Para Cardoso (2001), a leitura é o resultado da interação entre informações
visuais e as não visuais, assim, quem lê, constrói significado juntando todo o seu
conhecimento de mundo, seus esquemas mentais, relacionados ao conteúdo tratado
no texto, às informações oferecidas pelo autor, expressas no papel.
Depois retomei à narrativa, exibindo um vídeo do Youtube com animação dessa
história. (https://www.youtube.com/watch?v=2cJkA9h3Hxk, publicado em 10 de
fevereiro de 2012).
Ao final, indaguei as crianças sobre do que haviam gostado e então elas
responderam:
“- Do carro”; (Emanuela, Eduardo, Eliedson, Natanael);
“- Caixa virar um carro”; (Endriu);
“- Quando estava molhando a caixa” (Luiz Fernando);
“- Elefante; (Eloá, Andrieli);
“- Foguete. (Mateus, Guilherme, Rafaela).

Através dessas respostas, percebi que mais do que gostar das caixas, as
crianças gostam das transformações que seu processo de imaginação lhes permite
fazer com elas.
Dando sequência à atividade, ofereci as caixas de papelão para brincarem.
Poderiam usá-las de acordo com seu desejo e imaginação, ou seja: desenhar,
amassar, rasgar ou transformar. Elas mesmas ajudaram a encostar mesas e cadeiras
nas paredes para que o espaço da sala se tornasse mais amplo para suas invenções.
A alegria tomou conta do lugar e assim como o personagem do livro, elas entraram
nas caixas, arrastaram, empilharam, pintaram, criaram carros, caminhões,
construíram um guarda-chuva (Fig. 2) e prédios (Fig. 3), etc. Ah.... a imaginação
ganhou vida nas mãos das crianças.
Para Vigostsky,
A imaginação, como base de toda atividade criadora, se manifesta por
igual em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação
artística, científica e técnica. Neste sentido, absolutamente tudo que
nos rodeia e tenha sido criado pela mão do homem, todo o mundo e a
natureza, tudo é produto da imaginação e da criação humana,
baseado na imaginação (1982, p. 8).
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Valendo-se

da

imaginação,

os

pequenos

puderam

inventar

muitas

brincadeiras, individuais e coletivas, com as caixas. Durante todo esse processo,
estavam planejando, pensando, conversando, trocando experiências com os pares,
se expressando oralmente, construindo mentalmente suas histórias.
Acreditamos que processo de letramento pode ser potencializado quando as
crianças vivem/experimentam no plano da brincadeira os seus conhecimentos de
mundo, pois as letras, as palavras, as histórias, etc, são parte importante do mundo
delas, tanto quanto dos adultos.

Figura 2- Experiência com as caixas: transformando em carrinho, colorindo com giz
de cera e se transformando em guarda-chuva.

Figura 3- Empilhamento de caixas- um prédio.
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Considerei, como adequado, primeiramente, entrar no mundo das crianças
através da contação de história, interações e brincadeiras com caixas para, depois,
explicar-lhes sobre a pesquisa. Arroyo (2011) sugere que o professor conheça a
criança, a comunidade, a sua cultura, sem isso o planejamento acontece com
propostas descontextualizadas, genéricas e abstratas. Ao final da atividade, convidei
todas as crianças a participar do projeto, contando-lhes brevemente um pouco daquilo
que poderíamos fazer juntas. Elas aceitaram e estavam bastante animadas, pois
haviam gostado da história e da atividade com as caixas. Fiz a leitura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, o qual eles assinaram e depois guardaram em
suas agendas juntamente como Termo de Autorização para uso de imagem para
serem devidamente preenchidos e assinados por seus pais. A professora da turma
ajudou a conversar com os pais sobre a pesquisa, esclarecendo dúvidas. Após essa
manhã cheia de novidades, cada uma levou a sua caixa para continuar brincando em
casa.
Para finalizar, combinamos quando seria e o que faríamos em nosso próximo
encontro. Perguntei-lhes se sabiam o que era um ateliê de arte e se já haviam visitado
algum espaço desse tipo. A maioria delas não sabia o que era um atelier, enquanto
que outras afirmaram que “é um lugar onde tem quadros” (Luis Fernando), “é um
monte de desenhos” (Eloá) e” é uma oficina de artes, aonde pinta com tinta guache,
lápis...” (Endriu). Concordei com as respostas das crianças e perguntei-lhes se
gostavam de desenhar e pintar. Foram unânimes em responder que sim. Então,
convidei-as para visitar um lugar onde pessoas de diferentes idades desenham e
pintam quadros - um ateliê de artes.
Através da experiência realizada com as caixas, buscamos seguir o
pensamento de Horn e Gobato (2015) quando destacam as crianças como agentes e
protagonistas de seu conhecimento.

Nessa brincadeira, as crianças seguiram a

imaginação, compartilharam a experiência com seus colegas, sendo que o papel do
adulto se consistiu em criar condições para tal experiência ocorresse.
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4.3.2

Experiência 2 - Criança também pode?: a visita ao ateliê e à exposição
Cine Arte

No dia 31, na terça-feira, estava agendado o passeio ao Ateliê de Arte, da
atelierista Joseane Sorgatto, localizado na Avenida Salgado Filho, 385, no Centro da
cidade de Caçador.
Ateliê é um termo francês para estúdio, um lugar de trabalho de pessoas com
vontade de criar e onde se pode experimentar manipular e produzir um ou mais tipos
de arte. Como buscamos desenvolver uma proposta de arte-letramento durante a
pesquisa, tornou-se importante levar as crianças a um ateliê profissional, pois essa
visita enriqueceu nosso trabalho.
O ônibus cedido pela Secretaria de Educação estava marcado para as 9 horas
da manhã, contudo, quando cheguei às 8 horas na escola, todas as crianças já
estavam esperando, vestidas com suas melhores roupas. Antes de o ônibus chegar,
reuni o grupo para fazermos alguns combinados sobre o uso do cinto de segurança e
sobre como se portar no local, como, por exemplo, não tocar nas obras. A professora
de turma e a coordenadora acompanharam o passeio (Fig. 4).
Além da visita ao Ateliê, também estava prevista uma visita à exposição Cine
Arte, feita pelos alunos do ateliê, que estava ocorrendo no espaço da Secretaria de
Educação.
Figura 4- No ônibus prontos para o passeio.

Fomos primeiramente até a secretaria visitar a Exposição Cine Arte do ateliê
Joseane Sorgatto, a qual fez sua exposição. A atelierista cumprimentou as crianças
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convidando-as a subir. No segundo andar, estavam os quadros pintados por seus
alunos de diferentes idades. Ao tomarem conhecimento de que algumas das obras ali
expostas foram desenhadas e pintadas por artistas-crianças, elas, então,
perguntaram: “- Mas criança também pode?” As crianças estavam curiosas,
observaram e conversaram sobre os quadros. Escolheram sua obra preferida e
pousaram para uma foto ao lado da mesma (Fig. 5).

Figura 5- Exposição Cine Arte - a criança ao lado do quadro preferido.

Joseane os convidou para sentar no chão e conversar sobre a exposição (Fig.
6). Ela contou sobre o seu trabalho, o que fazia, onde trabalhava, que essa exposição
é para as pessoas visitarem. Quem pintou os quadros foram seus alunos.
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Figura 6- Crianças sentadas conversando sobre a exposição.

No final, sugeriu para que elas, na escola, também desenhassem seus
personagens preferidos. Logo após, o grupo foi conhecer o espaço onde os quadros
foram pintados: o ateliê.
Chegando ao local, as crianças foram convidadas a sentar em volta de uma
mesa central grande com bancos individuais para escutar sobre o trabalho que é
realizado no ateliê (Fig. 7). A professora artista explicou que ali ensinava os alunos a
desenhar, pintar, fazer esculturas, tudo o que tivesse a ver com a arte. Ensinou que,
quando o aluno vai desenhar, deve primeiro pensar sobre o tema e, depois de muitas
ideias, é que se faz o quadro. Também explicou que existem diversos tipos de tintas
e diversas formas de artes. Na exposição que eles tinham visitado, havia dois quadros
que não foram pintados com tinta, mas sim com lápis, e ela queria saber quem tinha
prestado atenção e sabia dizer quais eram. Uma das crianças respondeu que era o
do Capitão América e acertou. O outro ela falou que era o quadro do Cabelo Enrolado.
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Figura 7- Conhecendo o Ateliê de arte

Fonte: arquivo/pesquisadora; Fotos por Ana Carla Hoffmann.

Figura 8- Conhecendo as obras de arte no ateliê.

Fonte: arquivo/pesquisadora. Foto por Ana Carla Hoffmann.

Joseane explicou que a Arte é como uma festa, ou seja, para fazer uma festa
é necessária a organização.

As crianças escutaram atentas, fizeram algumas

perguntas. Logo mais, puderam observar as obras, os espaços e os materiais do ateliê
(Fig 8).
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Ao chegarem na escola, elas avaliaram o passeio e falaram sobre os quadros
de que mais gostaram, dentre eles: Masha e o Urso, Ursinhos Carinhosos, Moana,
Flash e o Macuim, Batman, Cinderela, Homem de Ferro, Capitão América e o Homem
de Ferro, Chuck, Batman e Flash.
Como o tema da exposição era de Cine Arte, as obras ali expostas versavam
sobre personagens conhecidos pelas crianças. Pude perceber o quanto foi importante
para elas observar e reconhecer nas obras, nas telas os personagens dos programas
de televisão e histórias que transitam no universo infantil. Outro aspecto sobre o qual
chamou a atenção das crianças foi a escrita dos nomes dos artistas nas telas As
crianças conversaram sobre os quadros de que mais gostaram na exposição Cine
Arte, escolheram os materiais e, seguindo a proposta feita pela atelierista (Fig. 9),
pintaram elas mesmas o seu personagem preferido. Segundo o RCNEI (1998, vol. 3),
“É interessante propor às crianças que façam desenhos a partir da observação das
mais diversas situações, cenas, pessoas e objetos. O professor pode pedir que
observem e desenhem a partir do que viram.” (p. 101).

Figura 9- Desenhando o quadro de que mais gostou da exposição Cine Arte.
Desenho da Eloá: o quadro de que mais gostou foi dos Ursinhos Carinhosos.

A visita ao ateliê proporcionou às crianças uma experiência de interação como
espaços e recursos, materiais e humanos, da comunidade. Nesses espaços, existe
diversidade de materiais, principalmente sucatas e elementos da natureza: folhas,
potes, arames, botões, tecidos, flores, pedrinhas, entre outros à disposição das
crianças.
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O atelier em Reggio Emilia está dentro da escola, o atelierista e os professores
trabalham juntos, guiando as crianças em seus projetos, aprendendo uns com os
outros e aprendendo junto às crianças. O atelier serve a duas funções: ele oferece um
lugar onde as crianças podem se tornar mestres de todos os tipos de técnicas, como
trabalhar com argila, pintura, desenhos, entre outras, tudo que envolve a linguagem
simbólica. A outra função importante do atelier é a de oferecer uma oficina para
documentação, uma forma das famílias e comunidade “olharem” as experiências das
crianças através de exposição, em painéis, slides, gravações em vídeos, entre outras.
A documentação é uma forma de refletir sobre a experiência que estamos vivendo,
sobre o projeto que está sendo explorado (Vecchi, 1999).
Gandini, Hill, Hadwell e Schwall (2012) relatam que professores americanos se
encantaram ao conhecer as escolas e o Ateliê na Itália, sendo que levaram a ideia
para suas escolas, nos Estados Unidos. Trazemos a ideia do atelier para nossas
escolas brasileiras. Dessa forma, o atelier pode ser um antigo depósito, sala pequena,
um “canto” dentro da nossa própria sala de aula, a imaginação é possível encontrar
caminhos para superar a ‘mesmice’ na escola. Além disso, para superar as
adversidades, podemos encontrar parcerias com colegas de escola, empresas ou
pessoas da comunidade são necessárias. Nesse caso deste estudo, houve um
contato com uma atelierista que tem um atelier no centro da cidade para que as
crianças pudessem conhecer, mas as experiências foram realizadas dentro da sala
de aula, isso nos provoca a pensar que sim, ou melhor, é possível ir além da arte e
proporcionar às crianças nas nossas escolas o despertar das múltiplas linguagens.
A visita à exposição Cine Arte veio a acrescentar uma experiência cultural na
vida das crianças. O RCNEI no vol.3, no capítulo de Artes Visuais, aborda a
importância de estar em contato com obras de arte, desde muito cedo. Elas
conheceram, observaram e escolheram um quadro conforme o seu gosto pessoal.
Além disso, os artistas que produziram tais quadros eram crianças assim como elas.
Isso as ajudou na desconstrução do conceito de que para ser artista é preciso ser
adulto, assim como mostrou a relevância das produções e das culturas infantis.

70

4.3.3

Experiência 3 - Papelões, Tintas e Letras. Que mistura é essa?:
Confecção do Jogo da Velha

Cheguei à escola trazendo tintas, papelões e uma caixa de letras. As crianças
me rodearam curiosas, querendo saber o que iriamos fazer com aqueles materiais.
Então, indaguei-lhes sobre o que gostariam de fazer com os papelões, tintas e letras.
Elas não vacilaram em responder: “- brincar!”. O protagonismo das crianças em
indagar sobre o que fazer com o material fez parte dessa experiência. Então, convidei
para fazermos um jogo: quem conhece o Jogo da Velha?
Usei o pincel atômico para relembrar a brincadeira, mostrando-a no quadro
branco. Então, ofereci pedaços de papelão3 em formato quadrado. Abrimos diversos
tubos de tinta guache, de diferentes cores: amarela, vermelha, verde, preta, branca e
azul. Assim como na (Fig. 10), as crianças puderam escolher e misturar cores para
cobrir com tinta toda a superfície do papelão.

Figura 10- Muitas cores e mistura

3

Escolhi esse material porque está relacionado à história “Não é uma caixa”.
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Depois de seca a tinta, usamos durex colorido para definir as delimitações do
tabuleiro.
As peças usadas como marcadores no jogo da velha foram letras do alfabeto.
Para isso, disponibilizei caixa com letras móveis para que elas separassem quatro
cartelas com a primeira letra de seu nome. Então, era só convidar um amigo que
tivesse letra inicial do nome diferente da sua e iniciar a brincadeira. O desafio consistiu
em jogar com parceiros cujos nomes iniciassem com diferentes letras: “A letra ‘E’ é de
Endriu e o ‘H’ e de Helena” (Fig. 11) para assim irem nomeando as letras,
reconhecendo sua representação gráfica e associando-as às letras do alfabeto, em
um contexto de interação e brincadeira, conforme está previsto nas DCNEI (BRASIL,
2009). Esse material ficou disponível na sala para que as crianças pudessem explorálo em diferentes momentos da rotina.
O Jogo da Velha é um jogo de regras simples, divertido e fácil de jogar.
Desenvolve o raciocínio lógico, a atenção, concentração, a observação, a
coordenação motora, tátil e visual. O uso da primeira letra do nome como peças
marcadoras desse jogo foi, ainda, um desafio para a identificação das letras do
alfabeto, associando a escrita de seu próprio nome e do nome dos colegas.

Figura 11- Jogo da velha com letras.

72

Acreditamos que Artes Visuais são linguagens que devem e podem estar
presentes no dia a dia das crianças, pois são modos de comunicação e expressão
humana.

Silva e Gonçalves (2003) afirmam que a arte está presente na vida das

crianças através das brincadeiras, jogos, dramatizações, desenhos, etc. Pudemos ver
que no Jogo da Velha houve a construção e não um jogo pronto que está guardado
no armário simplesmente para criança jogar. Na situação exemplificada, a criança fez
parte do processo de construção do jogo através da arte (tinta diversas), produzindo
e vivenciando o jogo. Trocando o original, que seria de “bolinha” e “X”, pelas letras
iniciciais do nome próprio da criança, conseguimos juntar arte-letramento dentro de
uma atividade que, como o DCNEI (2009) afirma, é tão importante e promove base do
currículo da educação infantil, isto é, as interações das crianças com outras. Jogando,
a criança interage e aprende brincando.
4.3.4

Experiência 4- ‘Letras descoladas’ para brincar de fazer nomes!– a caixa
de letras móveis

Ofereci às crianças um caixa de papelão contendo uma quantidade
considerável de letras do alfabeto. Perguntei-lhes se sabiam o que era e o que se
poderia fazer com esse material. Elas logo foram respondendo: são “letras
descoladas4 para brincar de montar nomes” (Fig. 12).

Desafiei-os para que

procurassem as letras do nome e o montassem sobre a mesa. Algumas crianças
precisaram de ajuda e durante o jogo conversávamos, registrando suas descobertas.
Andrieli falou: “- meu nome é parecido com o teu profe Ari” (Fig. 13). Então montamos
meu nome junto ao dela e comparamos o número de letras. Comemoramos sua
descoberta.
Com o alfabeto móvel conseguimos trabalhar com todas as letras do alfabeto.
O objetivo era de despertar nas crianças o interesse pela aprendizagem da língua
escrita. Assim as crianças identificaram, em meio a todas as letras, aquelas que fazem
parte do seu nome. Depois de construírem seus nomes com as letras móveis,
perguntei-lhes quais eram os nomes das letras de seu nome, quantas eram as letras

4

A expressão ‘letras descoladas’ foi usada pela criança, fazendo referência ao fato de as mesmas

não estarem impressas no papel.
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de seu nome, qual era a letra inicial e a final? É importante que o alfabeto esteja
acessível às crianças e não apenas exposto na parede da sala
.
Figura 12- Letras descoladas.

Figura 13- O nome Andrieli parecido com o nome da pesquisadora Arielli.
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No contexto da educação infantil, o RCNEI no volume 3 (três) não poupou
críticas a certas práticas correntes na educação infantil, que focam o ensino do
alfabeto, propondo repetidas cópias de vogais e consoantes (BRASIL, 1998). Para
propor uma experiência envolvendo as letras que formassem o seu nome,
disponibilizamos letras móveis as quais as crianças manipularam e conseguiram, de
forma lúdica, montá-lo e desmontá-lo tanto quanto trocar as letras de lugares, caso
enganos fossem cometidos. A proposta de desenvolver um jogo, envolvendo as letras
do nome da criança e de seus colegas, permitiu que, em um contexto de interação e
de brincadeira, elas ampliassem o reconhecimento nominal e gráfico que possuíam
sobre as letras do alfabeto. Ao variarem os parceiros de jogo, além de estarem
ampliando seu conhecimento sobre nome e representação gráfica das letras, também
associaram ao som dos nomes dos colegas.
4.3.5

Experiência 5 - Esta é a minha letra!

Será que Arte só pode ser realizada usando tinta, cola, papel? Nesse encontro,
levei a letra inicial do nome de cada criança, feita de papelão e em tamanho grande.
Cada criança identificou e recebeu a letra de seu nome. Por exemplo, o Guilherme
recebeu a letra ‘G’ e, assim, sucessivamente. Disponibilizei lhes uma caixa cheia de
retalhos de tecidos e convidei: “- vamos enfeitar essas letras com tecido?”.
A letra inicial do nome tem um significado especial para as crianças pequenas,
sendo que é comum que se refiram à letra do nome como sendo: “- Esta é a ‘minha’
letra (Fig. 15)”. Para decorar a letra de seu nome, usaram retalhos de tecidos5 de
diversas cores e estampas. Nas orientações didáticas do RCNEI no volume 3 (três) é
apontado que:
Para que as crianças possam criar suas produções, é preciso que o
professor ofereça oportunidades diversas para que elas se
familiarizem com alguns procedimentos ligados aos materiais
utilizados, aos diversos tipos de suporte e para que possam refletir
sobre os resultados obtidos. É aconselhável, portanto, que o trabalho
seja organizado de forma a oferecer às crianças a possibilidade de
contato, uso e exploração de materiais, como caixas, latinhas,
diferentes papéis, papelões, copos plásticos, embalagens de
produtos, pedaços de pano etc. (BRASIL, 1998, p 100).

5

Material doado pela empresa de confecção Vairelli e malharia Julian’s, localizadas em Caçador-SC
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Nas escolhas de materiais feitas por elas, percebemos uma variedade de
estampas e cores. Isso mostra a grande dimensão estética e diversa no universo
infantil.
Algumas crianças tiveram dificuldades no uso da tesoura, mas ao receberem
auxílio, conseguiram realizar os recortes. Era uma experiência nova, ou melhor, é
menos comum usar a tesoura para recortar tecidos de diferentes texturas e tamanhos.
Assim, foram decorando (Fig. 14) a letra do nome com tecidos coloridos.
As letras do alfabeto, produzidas com a participação das crianças, ficaram
expostas na sala para que o material possa ser consultado por elas durante o
desenvolvimento de jogos e de propostas de escrita espontânea.
Figura 14- Rafaela colando os pedaços de tecido na primeira letra do seu nome “R”
e o Luiz Fernando terminando a letra “L”.
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Figura 15- Esta é a minha letra.

O RCNEI (BRASIL, 1998) orienta os professores no sentido de oferecer
condições a fim de que as crianças possam criar as suas produções com materiais
variados e, ao mesmo tempo construir significados. Barbosa (1998) destaca que a
arte não se restringe à realização de desenhos livres, figuras geométricas ou
lembrancinhas para datas comemorativas. Também o trabalho com as letras não deve
se restringir ao uso de lápis e folha de papel. Essa proposta envolvendo retalhos, fitas,
cola e tesoura permitiu que cada criança, de certo modo, imprimisse um pouco de seu
gosto estético e pessoal na personalização da “sua” letra. Afinal, a primeira letra do
nome tem, para as crianças, um significado bastante especial.
4.3.6

Experiência 6 - Joga de Memória

Para confeccionar um jogo de memória, as crianças pintaram fichas de cartolina
com o traçado das letras do alfabeto e, depois, colamos em cartelas de papelão para
montarmos um Jogo de Memória com as Letras do Alfabeto.
Prontas as cartelas, com todas as letras, primeiramente, realizamos, em
conjunto, a identificação de cada uma delas. Depois, misturamos todos os pares de
letras e colocamos com as faces viradas para baixo. O desafio consistia em tentar
formar um par de cada uma das letras. Cada criança (Fig. 16), na sua vez, levantava
duas cartelas tentando encontrar letras iguais. A cada cartela que era levantada, em
conjunto, elas nomeavam a letra e relacionavam com seu nome e o dos colegas.
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Observamos que muitas delas ainda não nomeavam todas as letras do
alfabeto, embora reconhecessem aquelas que compunham o seu nome. Contudo,
considerando a participação de todas as crianças durante o jogo, nenhuma das letras
ficou sem ser nomeada. Isso mostrou o quanto a aprendizagem ocorre entre pares.

Figura 16: Jogo da Memória no chão/coletivo.

Figura 16- Jogo da Memória no chão/coletivo.
A Eloá conseguiu fazer todos os pares, jogando uma única vez. Ao terminar
tivemos que reiniciar para que os colegas que não tinham jogado pudessem participar.
Não cabe à Educação Infantil assumir a função de alfabetizar de forma
escolarizada. Barbosa e Delgado (2012) propõem que a melhor contribuição da
educação infantil é possibilitar o acesso das crianças às diferentes linguagens.
Durante a brincadeira, em um contexto lúdico, as crianças foram reconhecendo
e nomeando as letras para além daquelas que compõem o seu nome e se
aproximando ainda mais da linguagem escrita convencional.
4.3.7

Experiência 7- As letras e as coisas delas

Trouxe para as crianças grandes letras do alfabeto confeccionadas em papelão
e uma caixa contendo figuras diversas. À medida que as figuras iam sendo retiradas
de dentro da caixa, eram identificadas pelas crianças e associadas à determinada letra
do alfabeto. Por exemplo, a figura de um avião corresponde à letra ‘A’; a figura de
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gato, à letra ‘G’, etc. Elas perguntavam e ajudavam umas às outras nessa brincadeira
oral.
Logo a caixa de figuras já estava vazia. Então, as crianças receberam revistas
diversas (Fig. 17) e foram convidadas a pesquisar e a recortar outras figuras cujos
nomes iniciassem com letras conhecidas por elas. Ao recortarem as figuras,
solicitavam ajuda umas às outras a fim de descobrir a letra correspondente. Quando
já havia uma quantidade considerável de recortes, reuniram-se em roda e,
coletivamente, foram classificando cada figura conforme a letra correspondente com
a ajuda da pesquisadora e da professora.
Por fim, em duplas, realizaram a colagem das figuras sobre a superfície da letra
correspondente. Durante o desenvolvimento do trabalho, o grupo também solicitou
folhas de papel para desenhar (Fig. 18) os colegas cujos nomes também iniciavam
com a letra em questão. Ao final da atividade, quando me preparava para ir embora,
uma das crianças disse: “Ari, eu gostei desse trabalhinho da letra e das coisas dela”.

Figura 17- As crianças receberam revistas para recorte de figuras.
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Figura 18- Desenhando uma figura para colar na letra.

Em se tratando da aprendizagem da linguagem escrita, esse não pode ocorrer
como um processo de codificação e decodificação de letras, sílabas e numerais,
restrito ao treinamento no traçado de símbolos. Como alerta Peres (2012), ler e
escrever é muito mais que uma aprendizagem mecânica e sim uma dimensão
cultural/social, carregada de significado para a criança.
Elaborada a partir das DCNEI (BRASIL, 2009), a BNCC (BRASIL, 2016)
normatiza os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para dar conta desses
direitos, a organização curricular da educação infantil está estruturada em campos de
experiência. No campo que trata de Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, para
crianças de 4-5 anos, está previsto [...] o levantamento de hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de leituras” (BRASIL, 2016).

4.3.8

Experiência 8 - Caixa de letras

Para esse encontro, levei uma caixa encapada, contendo letras do alfabeto.
Expliquei que a caixa passaria de mão em mão, assim como a bola vai passando
quando brincamos Batata Quente.

Então, enquanto cantávamos músicas do

repertório delas, a caixa passou de mão em mão. Quando a música parava, aquele
que estava com a caixa colocava a mão dentro do orifício e retirava uma das letras.
Conforme a letra retirada, um nome ou uma palavra iniciada com a letra em questão

80

era falado. Caso a criança não soubesse, pesquisava no material produzido na
experiência de número 10, que estava exposta na sala.
Assim, cantamos músicas infantis de que eles gostavam, como, por exemplo,
“Borboletinha”, “Não Atire o Pau no Gato”, entre outras. Ao final da música quem
estava com a caixa no colo, retirava de dentro uma letra e falava um nome ou palavra
que iniciasse com a mesma.

Muitas crianças precisaram de ajuda para nomear a

letra que pegaram e, então, pesquisaram com a ajuda dos colegas no material exposto
na sala. Um dos momentos da passagem da caixa de letras:
“Todos: -” Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a
madrinha, poti poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau,
pau, pau!
A música terminou e a caixa parou na Rafaela.
Pesquisadora: - “Rafaela, tire uma letra da caixa, vamos ver qual você
pegou”.
Rafaela: Letra “F”.
Pesquisadora: - “Olhem a letra, é o “F” mesmo?
Todos: -“Sim”.
O que começa com a letra “F”? Quais as palavras que vocês
conhecem?
Natanael: -“Faca”.
Mateus: -“Casa”.
Pesquisadora: Será que CASA começa com “F”. Vamos falar: Fa-ca.
se começasse com C seria CAFA. O que é uma CAFA?
Mateus: -“ Ahhhh… é com “F” mesmo. FACA.

E assim demos continuidade à caixa de letras, com música, letras e muitas
descobertas. Brincando e interagindo com os colegas.
Durante essa experiência, as crianças mostravam que o prazer de cantar, de
brincar, de interagir e de aprender sobre as letras do alfabeto são linguagens
entrelaçadas e podem ser, coletivamente, potencializadas.
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Figura 19- Caixa de letras.

As DCNEI (BRASIL, 2009) orientam para que as propostas curriculares da
Educação Infantil garantam que as crianças tenham experiências variadas, com as
diversas linguagens. Nessa, a experiência foi através de uma brincadeira com música
e letras.

4.3.9 Experiência 9 - Jogo do Bingo.
“Vamos jogar bingo? Então, precisamos confeccionar nosso jogo”. Foi dessa
forma que instiguei a atividade. Para tanto, distribui um pedaço retangular de papelão
para que as crianças colorissem, pois essa seria a cartela do jogo.
Nas tabelas coloridas e subdivididas em oito espaços. Em cada cartela,
colamos um conjunto de oito letras diferentes. Cada criança confeccionou uma cartela
para jogar. Usamos letras móveis dentro de uma caixa para fazer o sorteio das letras.
À medida que as letras eram sorteadas, as crianças procuravam em suas cartelas e,
caso encontrassem, assinalavam com um pedacinho de EVA (Fig. 20). A interação
durante o jogo foi espontânea, eles falavam se havia ou não a letra sorteada, olhavam
para cartela do colega ao lado para ver se ele tinha. Nessa dinâmica, a participação
de todos com o Jogo do Bingo com as letras proporcionou um momento de
conhecimento das letras do alfabeto jogando, brincando, interagindo e aprendendo.
A cada rodada, as crianças eram incentivadas a trocar de cartela com os
colegas a fim de poder familiarizar-se ludicamente com o nome das letras e suas
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representações gráficas. À medida que iam avançando no processo de
reconhecimento das letras também foram sendo convidadas a sortear as letras
durante o jogo.

Figura 20- Jogo do Bingo.

4.3.10 Experiência 10- Oba, minha foto!

Cada criança recebeu algumas fotos suas tiradas durante brincadeira no
parquinho. A ideia era colocar fotos das crianças penduradas, em diferentes formas
geométricas, por exemplo, tinha quadrados, triângulos, retângulos, círculos, losangos.
As crianças receberam suas fotos e pedaços de papelão em diferentes
formatos.

Também, disponibilizamos materiais diversos como: canetinhas de

diferentes cores, lantejoula, cola colorida, lixa de fogão, giz de cera e papéis coloridos,
tesoura e lápis de cor. As crianças poderiam colar sua foto em uma base de papelão
no formato de sua escolha e decorar com materiais desejados (Fig. 21).

83

Figura 21- Decoração das fotos.

As manifestações de alegria expressadas pelas crianças durante a realização
da atividade mostram o quanto lhe causa prazer produzir artisticamente sobre sua
própria imagem
Horn e Gobbato (2015) nos dizem, também, que a área de artes reúne todos os
tipos de materiais que dão suporte às atividades de desenho, pintura, modelagem e
colagem. Os materiais destinados ao espaço artístico não se esgotam na cola, no
pincel, na tinta…

4.3.11 Experiência 11 - Jogo com caixas de leites.

Toda a turma participou trazendo caixas vazias de leite. Cada criança precisava
de que o número de caixas correspondesse ao número de letras de seu nome. Elas
pintaram suas caixas conforme as cores de sua preferência. Depois de seca a tinta,
com a ajuda da pesquisadora e da professora, as letras do nome da criança foram
representadas nas caixas de leite. Então, todas elas foram desafiadas a montar seus
nomes com as caixas (Fig. 22).
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Figura 22- Encontrando nas caixas as letras para formar o nome.

Com as caixas de leite, as crianças foram inventando muitos modos de brincar.
Algumas vezes, elas construíram seus nomes pelo simples prazer de observar e
mostrar aos colegas. Em outros momentos, promovemos intervenção nas
brincadeiras, trocando de lugar as letras de seus nomes e perguntava-lhe se ainda
era o seu nome que estava escrito ali; outras vezes, viramos letras de ‘cabeça para
baixo’, perguntando-lhes se estava correto. As caixas também foram usadas por
algumas crianças para jogar ‘bola ao alvo’, tentando acertar a bola de meia e derrubar
o máximo possível das caixas/ letras de seu nome.

4.3.12 Experiência 12- O quem tem nessa caixa grande?

Levei algumas caixas grandes de papelão e canetões coloridos. Disponibilizei
o material na sala e logo as crianças quiseram saber o que faríamos. Falei que nela
escreveríamos nossos nomes. Cada criança ganhou um pincel atômico (Fig. 23) para
escrever. O nome, tão importante e pessoal, fez parte da caixa, dentro, fora, em cima,
embaixo, ao lado e nas abas. Essas caixas receberam o nome, desenhos, muitas
crianças trocaram com o colega para que tivesse o desenho e o nome do outro na sua
caixa e assim, ao invés de usar a folha A4, utilizamos as caixas de papelão para
desenhar os nossos nomes e o que estava na nossa imaginação, compartilhando com
os colegas.
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Figura 23- Escrevendo o nome na caixa.

Além do lápis de escrever, da canetinha, do pincel na hora de pintar, é
interessante dar outros materiais para que possam escrever, assim como foi com o
nome na caixa, o canetão. Na Educação Infantil é tempo de viver a infância como nos
dizem Silva e Flores (2015).
Contudo, ainda, é recorrente o desenvolvimento de práticas bastante
tradicionais nas escolas de educação infantil. Mota, Gomes e Fernandes, na sua
pesquisa, ainda, encontraram salas com as paredes enfeitadas com imagens de
personagens da mídia prontas, salas em que os trabalhos pendurados nas paredes,
na verdade, em sua maioria, são todos iguais e com pouca participação da criança,
sendo composto grande parte por folhas fotocopiadas e com modelos prontos. Nessa
experiência, propusemos trabalhar com a caixa, sem folha, apenas com um material
de papelão que possui lados, abas. Com isso, conseguimos explorar dentro/fora, em
cima/embaixo e, além disso, produzi-la com as letras do nosso nome, dos colegas e
desenhos diversos. Sem fotocópias, sem folhas, sem atividade, mas realizando uma
experiência. A caixa com desenhos das nossas letras, da nossa identidade, do nosso
nome, dos nossos desenhos compartilhados com nossos amigos, da nossa escola.
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4.3.13 Experiência 13- Vamos confeccionar um baú?

Vamos confeccionar um baú? Disponibilizei caixas de papelão de diferentes
tamanhos para que as crianças escolhessem uma delas a fim de transformá-las em
um baú, usando materiais diversos, conforme sua escolha pessoal: tecidos, papéis,
tampinhas de diferentes tamanhos e cores, etc (Fig. 24 a 27).

Figura 24- Construindo sua caixa com materiais diversos.

Figura 25- Vitória colando EVA picado na lateral de sua caixa
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Figura 26- Adrian, na sequência de colagem com forminhas de docinhos.

Dentro de seu “baú”, cada criança poderia organizar uma coleção de objetos
concretos (Fig. 27), que começassem com a primeira letra do seu nome. Antes de
propor essa atividade, tomou-se o cuidado de disponibilizar pela sala objetos que
correspondessem à letra inicial do nome de cada uma das crianças para que todas
pudessem participar com êxito da coleta de materiais. Por exemplo, o Eduardo
encontrou: elefante, escova de dente, escova de cabelos, espada. Durante a
experiência, as crianças foram incentivadas a auxiliar umas às outras.
Muitas vezes, as crianças da educação infantil estão sujeitas a atividades como
colorir desenhos impressos, copiar diferentes tipos de linhas, amassar e colar bolinhas
de papel crepom, preencher linhas com cópias de letras e numerais ou preparar
lembrancinhas alusivas a datas comemorativas. Tais atividades individuais têm o
propósito de preencher o tempo das crianças e/ou trabalhar a motricidade fina
(BRASIL, 1998, v. 3) mais do que promover experiências de aprendizagem.
A proposta de organizar sua própria coleção de materiais concretos envolveu
as crianças.
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Figura 27- Oba, meu baú ficou cheio.

4.3.14 Experiência 14: Receita caseira da massinha de modelar.

Perguntei às crianças se gostavam de modelar e se já haviam feito a massinha
de modelar6. Responderam que gostavam, mas não a haviam produzido. Assim, segui
perguntando o que faria parte da receita da massinha.
“- Ovo” (Helena e Eliedson);
“- Açúcar” (Eduardo).
“- Leite” (Guilherme e Andrieli).
“- Farinha” (Eloá e Vitória).
“- Bolacha” (Mateus e Adrian).

Escrevi a receita no quadro e junto com elas li quais eram os ingredientes:
farinha de trigo, óleo, sal, água e corante. Perguntaram o que era corante, então
expliquei que era uma tinta especial para colorir alimentos, por exemplo, para deixar
a massa do bolo na cor de morango, usa-se corante vermelho; para colorir na cor de
limão, usa-se corante verde, etc. Depois da leitura separamos os ingredientes.

6

Receita de massa de modelar caseira: 2 copos de farinha de trigo; 1/2 copo de sal;1 copo de água; 1
colher de chá de óleo e Corante alimentício
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No chão, em uma bacia com os ingredientes ao redor, junto com as crianças e
com ajuda delas (Fig. 28), fomos colocando os ingredientes e misturando até formar
uma massa. Após, separei em duas partes porque tinha um corante azul e outro
laranja. Aos poucos a massa ganhou cor e, depois de pronta, cada criança escolheu
um pedaço para explorar e, em seguida, modelar as letras do seu nome no chão.

Figura 28- Produção da massinha de modelar

Após a modelagem da massinha e das letras dos nomes, pediram para copiar
a receita a fim de levar para casa. Assim todos copiaram (Fig. 29), momento em que
perceber a atenção, a forma como a criança segura o lápis, a noção do espaço.

Figura 29- Copiando do quadro a receita da massinha de modelar.
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Modo de fazer:
As crianças copiaram a receita com suas quantidades e ingredientes. Depois,
oralmente, relembrei o modo de fazer:
Em uma tigela grande, misture bem todos os ingredientes secos. Em
seguida, adicione a água aos poucos e amasse bem. Adicione o óleo
e misture bem novamente. Por fim, pingue algumas gotas do corante
alimentício e amasse até a cor da massinha se tornar homogênea.
Guarde em um saco plástico ou um vidro bem tampado (BLOG DA
BRANDILI).

Assim, as atividades de:
[...] reescrita de textos diversos devem se constituir em situações
favoráveis à apropriação das características da linguagem escrita, dos
gêneros, convenções e formas. Essas situações são planejadas com
o objetivo de eliminar algumas dificuldades inerentes à produção de
textos, pois consistem em recriar algo a partir do que já existe. Essas
situações são aquelas nas quais as crianças reescrevem um texto que
já está escrito por alguém e que não é reprodução literal, mas uma
versão própria de um texto já existente. Podem reescrever textos já
escritos e para tal precisam retirar ou acrescentar elementos com
relação ao texto original. Pode-se propor às crianças que reescrevam
notícias da atualidade que saíram no jornal que lhes interessou, ou
uma lenda, uma história etc. (BRASIL, 1998, vol. 3, p 148).

Nesse caso, trabalhamos com a reescrita de uma receita do quadro.
Lembrando que existe uma diversidade entre as crianças dentro de uma sala de aula,
algumas reescreveram sem fazer perguntas, outras questionaram durante o processo,
umas escreveram rapidamente e outras devagarinho, mas atentamos para que todas
se sentissem parte desse processo. Aquele que mostrou dificuldade foi auxiliado a fim
de que perdesse o medo. Dessa forma, RCNEI (1998, p. 151-152) conclui que:
A experiência com textos variados e de diferentes gêneros é
fundamental para a constituição do ambiente de letramento. A seleção
do material escrito, portanto, deve estar guiada pela necessidade de
iniciar as crianças no contato com os diversos textos e de facilitar a
observação de práticas sociais de leitura e escrita nas quais suas
diferentes funções e características sejam consideradas. Nesse
sentido, os textos de literatura geral e infantil, jornais, revistas, textos
publicitários etc. são os modelos que se pode oferecer às crianças
para que aprendam sobre a linguagem que se usa para escrever. O
professor, de acordo com seus projetos e objetivos, pode escolher
com que gêneros vai trabalhar de forma mais contínua e sistemática,
para que as crianças os conheçam bem. Por exemplo, conhecer o que
é uma receita culinária, seu aspecto gráfico, formato em lista,
combinação de palavras e números que indicam a quantidade dos
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ingredientes etc., assim como as características de uma poesia,
histórias em quadrinhos, notícias de jornal etc.

Cada criança levou um pedaço de massinha para modelar em casa e, também,
a sua cópia da receita.
Barbosa e Delgado (2012) desafiam-nos a pensar uma escola ‘com’ as
crianças, superando a tradição educacional de pensar uma escola ‘para’ as crianças.
Segundo AUGUSTO (S.A.) as crianças devem ter contato com materiais de leitura e
escrita, sem apressar a escolarização. Nesse caso, os participantes desta pesquisa
receberam um texto de receita em que houve o contato com a escrita e depois
participaram da receita. Além disso, a modelagem se transformou nas letras do seu
nome.

4.3.15 Experiência 15: O que é argila?

Ao iniciar essa experiência, perguntei quem conhecia argila. Ouvi as seguintes
respostas:
“- Era um sol” (Vitória).
“- Não sei” (Eloá).
“- É brilho (Luiz Fernando)”.
“- Nuvem, semente (Endriu)”.
“- Mato (Guilherme)”.
“- Carro” (Rafaela).
“- Uma cidade” (Mateus).
“- O prédio (Adrian)”.

Expliquei que a argila é composta de minerais. Pode ser vermelha (serve para
esculturas, base para plantas ornamentais e jardins e fabricação de utensílios, tais
como tigelas e potes) ou branca (nesse caso chamada caulim, serve para fabricação
de cerâmica). Tanto com a argila quanto com a massinha podemos modelar e formar
objetos. A ideia em usar tal produto era de, além da massinha de modelar que eles
conhecem e tem na escola a industrializada, levar outro material não conhecido: a
argila.
Levei argila para a escola e deixei que as crianças explorassem. Perguntei-lhes
se sabiam de onde vinha esse material e para que servia. Convidei-as para que
modelassem (Fig. 30) um objeto que iniciasse com a letra de seu nome. O Mateus,
por exemplo, lembrou-se da Maçã (Fig. 31), uma fruta que começa com a primeira
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letra do seu nome, isto é, “M”. Após terminar, colocamos as peças de argila para secar
em uma travessa grande de madeira.

Figura 30- Modelando com argila.

Figura 31- Mateus modelando com argila uma fruta com a primeira letra do nome
dele.
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Após a argila secar, a atividade foi pintada com tinta guache (Fig. 32). Algumas
peças se quebraram, mas as crianças puderam contar com a ajuda dos colegas, da
professora e da pesquisadora para recuperá-las, usando a cola.

Figura 32- Vitória colorindo um Vaso de argila.

No volume 3 (três) o RCNEI (BRASIL, 1998) concebe a criança como sujeito
ativo na construção do conhecimento, ou seja, ela constrói suas aprendizagens
através de múltiplas linguagens como desenho, pintura, modelagem, fala, leitura,
contação de histórias e poesias, música, rimas e escrita, e seu próprio jeito. Nessa
experiência, a criança ganhou algo novo e produziu de acordo com sua ideia e sua
imaginação. Construiu conhecimento através da modelagem e pintura.

4.3.16 Experiência 16: Pés que pintam: uma obra coletiva!

Em local calçado com cerâmica, colocamos diversas bandejas de papelão, tubos de
tinta de 500 ml e um rolo de papel pardo. Com as crianças, misturamos as tintas nas
bandejas, formando várias cores. Quem estava de calça ergueu até o joelho, tiraram
os calçados para colocar os pés na tinta e pintar com esses. Essa foi uma experiência
bastante diferente para elas, uma vez que até então somente haviam usado as mãos
para pintar. Retornaram por diversas vezes aos potes de tinta, variando as cores de
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suas pegadas no papel. E assim foi nossa arte com os pés, uma mistura de cores, de
sensações e de sentimentos (Fig. 33) que virou uma obra de arte.

Figura 33- Arte com os pés.

Podemos perceber que a sintonia das crianças com a arte é uma relação
inexplicável. Holm (2007) afirma que as crianças têm a arte dentro de si, elas criam a
arte.
Essa experiência coletiva de pintura com os pés nos mostrou que a tinta não
precisa ser usada somente com a criança sentada e colocada em mesas, pintando
com o pincel. A arte vai além, a arte é o corpo, devemos explorá-lo.
Depois de secar o papelão, as crianças deram um nome à obra de arte a qual
se chamou: “Misturando as cores”.
Perguntei se gostariam de realizar um texto a respeito dessa obra de arte:
“Misturando as cores”. Assim iniciamos o texto oralmente com a pesquisadora de
escriba:
Pintar com os pés foi muito legal, as cores misturadas formam outras. Achamos divertido
usar os pés para pintar, nunca tínhamos usado eles. Tinha muitas cores para escolher:
amarelo, vermelho, branco, azul, preto, verde, rosa, roxo, laranja, queríamos usar todas.
Descobrimos que podemos pintar com os pés e fazer uma obra de arte. Resvalamos,
abraçamos os amigos, demos muitas risadas e nos divertimos. Adoramos nosso quadro, ficou
colorido.7
7

Esse texto foi realizado após a experiência 16, Pés que pintam: uma obra coletiva! As crianças
criaram oralmente a história de como foi realizar essa experiência e a pesquisadora se tornou a
escriba.
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4.3.17 Experiência 17: Planejamento da exposição.

Nesse dia, junto com as crianças, escolhemos a melhor data para fazer a exposição,
ou melhor, a terça-feira, porque na sexta já seria o último dia de aula e teríamos que
ter um dia a mais para guardar as experiências. Perguntei-lhes quem gostariam de
convidar para exposição. Todos falaram da família, dos amigos das outras salas da
escola e da creche, das pessoas que moram no bairro (comunidade). Após esse
momento juntos, fomos passear pela creche e escolher o local para exposição. No
parquinho, todos falaram que não, pois ali poderia chover e molhar tudo, além das
outras crianças usarem. Nas salas, também, não daria porque as crianças usavamnas durante o dia. Na própria sala também não poderia, pois no período da tarde tinha
outra turma de pré. Somente quando chegamos no solário, o qual só tinha um (1)
armário, duas (2) mesas, uma (1) piscina de bolinhas e uma (1) cama elástica e o
centro todo vazio, conseguimos nos decidir pelo local de exposição. As crianças
falaram que poderíamos arrastar para os cantos as “coisas” e colocar as nossas
experiências.
Conversamos com as professoras da creche se poderíamos usar o local
durante um dia e elas disseram que sim, frisando ainda, que ainda visitariam a
exposição. Voltando para sala, sugeri para que as crianças se dividissem em grupos
para que cada uma pudesse se organizar e ajudar a organizar a exposição. Um grupo
ficou responsável pelos jogos, outro pelos quadros, outro para separar as fotos de
cada experiência. Dessa maneira, fomos nos organizando. Após, coletivamente,
produzimos o texto do convite para a exposição Arte-letramento.
Para identificação de cada criança no dia da exposição, realizamos a
experiência com as fotos coladas em papelão para que pudessem enfeitá-las (Fig. 34)
com diferentes materiais que estavam disponíveis na sala. Para ficar pendurada no
pescoço, a foto foi colocada um fio de barbante.
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Figura 34- Fotos para identificação na exposição.

Todos estavam ansiosos pela exposição, a família, as escolas, os colegas e
professores do mestrado, a comunidade, pois todos foram convidados.
A tarefa da caixa de papelão que foi enviada para família fazer junto com a
criança (Fig. 35) foi chegando no decorrer da semana. Chegaram: fogão, caminhão,
geladeira, casa, entre outros.

Figura 35- Experiência realizada com a família.
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Com todos os objetos na sala de aula, solicitamos para que cada criança
falasse como foi realizada a confecção com a família. Depois, montamos um texto
coletivo oralmente em que cada criança participou com a ideia do objeto que tinha
construído juntamente com seus familiares.
Sabemos que a Diretriz Curricular Nacional para Educação Infantil (2009)
entende que o currículo deve-se articular as experiências com os saberes das
crianças. O campo de experiências é enorme, portanto destacamos a importância das
interações entre as crianças e a importância do trabalho em conjunto com as famílias
e comunidades.

4.3.18 EXPERIÊNCIA 18: A Exposição, um dia muito especial.

O Convite para exposição foi elaborado junto com as crianças no dia do
planejamento como o nome da exposição, a data, os horários. A foto para o convite
foi escolhida com a participação de todas as crianças, que, dispostas em uma roda,
visualizaram e juntas escolheram, a partir de votação, a mais adequada.
No volume 3 (três) o RCNEI (1998, p 101) nos fala que: “A exposição dos
trabalhos realizados é uma forma de propiciar a leitura dos objetos feitos pelas
crianças e a valorização de suas produções”.
Complementando:
Outra questão ainda merece destaque: o que fazer com as produções
das crianças? As respostas são múltiplas. Elas podem virar um
brinquedo que será utilizado tão logo a atividade termine; podem ser
documentadas e arquivadas para que as crianças adquiram aos
poucos a percepção do seu processo criativo como um todo e possam
atinar para o montante de trabalho produzido; podem ser enviadas
para suas casas para servirem de enfeites nas paredes etc. Mas, antes
disso, as produções devem ser expostas, durante certo período, nas
dependências das instituições de educação infantil, tanto nos
corredores quanto nas paredes das salas, o que favorece a sua
valorização pelas crianças. Produção, 105 comunicação, exposição,
valorização e reconhecimento formam um conjunto que alimenta a
criança no seu desenvolvimento artístico. A participação em
exposições organizadas especialmente para dar destaque à produção
infantil colabora com a autoestima das crianças e de seus familiares
(p 104-105).

A exposição Arte-letramento aconteceu durante a terça-feira, dia 5 de
dezembro, nos períodos matutino e vespertino. O espaço utilizado foi o solário da
creche.
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As crianças estavam muito contentes em poder protagonizar o evento,
montando a sua exposição (Fig. 36 e 37), pois foram elas que construíram e fizeram
parte de todo o projeto. Com ajuda da coordenadora, da professora e das crianças,
organizamos a exposição no solário. Na terça-feira, iniciamos de manhã bem cedinho
e às 9 horas estava tudo pronto para começar. Foi aberta a sala do depósito (que era
um espaço fechado, somente de uso das professoras da pré-escola, onde guardam
todos os trabalhos realizados) na qual estavam guardadas as experiências para
começarmos a organizá-las. Caixas com jogos, as letras grandes com figuras, as
fotos enfeitadas, os quadros foram ganhando vida ao serem cuidadosamente
colocados em seus lugares.
As crianças se dividiram em grupos e foram buscando as caixas com jogos, os
quadros, as caixas cheias de objetos, entre outros. O grupo dos jogos foi colocando
nas mesas, outros em cadeiras e alguns vieram pedir ajuda para colar as fotos na
parede. Outro grupo colocou parte dos quadros no chão e pediu ajuda para que alguns
ficassem pendurados na rede da cama elástica, pois ali ficaria bonito. Outra equipe foi
separando as fotos para que fossem coladas ao redor da experiência realizada. E,
assim, cada grupo foi organizando a sua parte. Quando terminavam já perguntavam
se alguém precisava de ajuda ou o que mais poderia ser feito. A participação foi muito
ativa em todos os momentos da montagem da exposição. Aos poucos, cada
experiência ganhava o seu lugar.
No final, perguntei em que lugar poderíamos colocar o papelão pintado com os
pés, pois não tinha mais lugar ao redor, assim uma criança falou: “Vamos colocar no
chão. Tem espaço, professora.” Assim ficou, no chão, como foi realizada. Em cada
experiência foram coladas fotos ao redor, pois com os registros conseguimos ver
como foram elaboradas as experiências, o seu processo e durante a visita na
exposição a experiência pronta, o concreto. Coloquei um banner com o título
“Exposição Arte-letramento” com a poesia de Lóris Malaguzzi” A criança é feita de
cem”. A exposição estava pronta (Fig. 38).
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Figura 36- Crianças ajudando a carregar suas experiências.

Figura 37- Organizando as experiências em seus lugares.
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Figura 38- Terminando a organização para exposição.



A EXPOSIÇÃO COMEÇOU

Os primeiros a chegar foram os pais (Fig. 39). Dessa maneira, cada criança,
com sua família orgulhosa, foi mostrando a exposição, explicando como foram
realizadas as experiências.
As demais turmas da creche e do Ensino Fundamental também visitaram a
exposição com suas professoras. (Fig. 40 e 41).

Figura 39- A família esteve presente
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Figura 40- Funcionários, crianças da creche e alunos da escola visitando a
exposição.

Figura 41- Visita das crianças e funcionários da prefeitura na exposição.

A coordenadora de Educação Infantil do município e a Coordenadora
Pedagógica também estiveram presentes no período da tarde, prestigiando a
exposição das crianças.
Essa prática conseguiu proporcionar à criança o protagonismo da sua própria
história, fugindo das práticas escolares tradicionais e partindo para uma escola em
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que a criança participa, interage, se relaciona, produz e vive intensamente as
experiências.

4.3.19 Experiência 19: Já? A hora de guardar os materiais!

Chegado a hora de desmontar a nossa exposição (Fig. 42), quase que em coro
as crianças disseram: “- Já?”. Perguntei para as crianças se poderíamos deixar a
exposição ali no solário, todas rapidamente falaram que não porque as crianças da
creche usavam esse lugar para brincar e que a exposição era só um dia como
escrevemos no convite. Assim, como todos entenderam o fato de termos de guardar
as experiências, solicitei que se reunissem novamente em grupos para que
pudéssemos guardar os jogos, os quadros, as fotos, entre outros. Perguntei onde
poderíamos deixá-los e todos se lembraram do depósito, pois nesse local já estavam
guardadas as experiências antes da exposição.
Então, reuni as crianças em um grande grupo para distribuirmos as tarefas.
Começamos a desmontar e foi muito rápido. Elas se reuniram em grupos e foram
desmontando a exposição. Guardando em caixas os jogos, tirando a fita atrás das
fotos que estavam coladas na parede, carregando as travessas com os nomes feitos
de massinha, carregando os quadros e caixas para o depósito... (Fig.43).
Após terminar de desmontar tudo, perguntei-lhes: como foi essa experiência de
expor o que vocês fizeram?
“- Foi muito legal” (Emanuela, Eduardo).
“- Fiquei com vergonha dos outros me pedindo as coisas” (Eliedson).
“- Gostei prof, foi legal eles virem aqui ver “nóis” (Luiz Fernando).
“- Eu gostei do quadro de tecido, quero colocar no meu quarto
(Andrieli).
“- Foi muito massa (Mateus, Guilherme).
“- Gostei de tudo prof” (Rafaela, Adrian).
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Figura 42- Crianças ajudando a desmontar a exposição.

Figura 43- Com a ajuda de todos, o solário ficou vazio.

Agradeci às crianças, dei um grande abraço em cada uma e uma cestinha cheia
de guloseimas, afinal o Natal estava chegando. Combinei de voltar na sexta-feira que
seria o último dia de aula.
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4.3.20 Experiência 20: A última aula do ano de 2017... vamos para o 1º ano!!

Como era o último encontro do ano, estive presente novamente com eles. Levei
as fotos das experiências e sentados no chão perguntei se gostaram de realizar as
experiências e todos em coro falaram que sim. A maioria mencionou que gostou de
mexer com tinta, de usar caixas, da argila, com a qual nunca tinham trabalhado, dos
jogos com letras, e que queriam fazer tudo de novo, que era para professora Arielli
voltar. Perguntei se não gostaram de algo. Todos falaram ter gostado de tudo que
tinham realizado.
Nesse dia, expliquei que precisaria das experiências deles porque mostraria
para professores, mas que no próximo ano iria devolvê-las. Assim, todos
concordaram. Depois desse momento de conversa sobre o projeto, brincamos,
lanchamos e no final agradeci mais uma vez a todos com um abraço muito apertado
e sentimento de gratidão, afinal, sem eles o projeto de pesquisa Arte-letramento não
teria acontecido.
A inspiração para esse projeto de Arte-letramento aconteceu depois de
conhecer a educação para crianças de Reggio Emilia, de acordo com New, 1999, p.
230:
Certamente, as salas de Reggio Emilia têm revelado o que as crianças
podem fazer quando trabalham juntas em projetos de interesse,
utilizando suas múltiplas linguagens simbólicas para a transmissão de
idéias e conhecimentos para si mesmos e umas para as outras.

O próximo passo se referia à oficina para os professores da pré-escola que
antecede o Ensino Fundamental, o Pré II. O projeto foi encaminhado à Secretaria de
Educação e foi realizado no início de 2018. Na oficina contei sobre essa experiência
e tentei levar registros e vídeos para os professores de Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino do município de Caçador.
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5 A OFICINA ARTE-LETRAMENTO E EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS FEITOS
PELAS CRIANÇAS - FORMAÇÃO DE PROFESSORES.

O programa do Mestrado Profissional em Educação Básica busca a formação
de professores reflexivos (pesquisadores das próprias ações), tendo como horizonte
não somente seu aperfeiçoamento, mas também a melhoria de práticas docentes
envolvidas na educação básica. Produção de conhecimentos pedagogicamente
relevantes no campo da educação básica (UNIARP, 2018).
O Mestrado possui duas linhas de pesquisa: Políticas públicas e gestão;
Cultura, ensino e formação docente.
A linha de pesquisa deste estudo é Cultura, ensino e formação docente. Essa
linha tem a qualificação da formação docente (básica e continuada) e da prática
profissional como objeto de reflexão, análise e transformação. Explora e incentiva o
protagonismo de práticas inovadoras e novas técnicas/tecnologias na educação.
Integra visões inter e multidisciplinares voltadas à problematização e compreensão
dos acessos pedagógicos escolarizados (UNIARP, 2018).
Assim, a proposta apresentada foi de uma oficina para os professores de
Educação Infantil de Caçador com as experiências de Arte-letramento realizadas com
as crianças durante a pesquisa.

OBJETIVO: Problematizar os modos como a linguagem escrita é trabalhada
na educação infantil, mais especificamente a apresentação das letras do
alfabeto, e apresentar uma proposta de arte-letramento como uma das
possibilidades de integrar diferentes linguagens da criança de 4-5 anos nas
experiências vividas na escola.
LOCAL: Câmera de Vereadores de Caçador/SC. Na sala do Plenarinho.
DATA: 20 de março de 2018.
CARGA HORÁRIA: Oficina Arte-letramento: 18h30min às 20h00min horas.
PARTICIPANTES: 25 professores da Educação Infantil do município.
ABERTURA – REALIZADA PELAS PESSOAS DA SECRETARIA/PNAIC
(17h30min às 18h30min horas).

A oficina aconteceu no dia 20 de março de 2018 e envolveu 25 professores de
Educação Infantil de 16 escolas municipais de Caçador, no período em que a
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Secretaria da Educação reiniciou o Programa Nacional de Alfabetização na Idade
Certa- PNAIC de Educação Infantil, o qual tem como objetivo geral a formação de
professores de Educação Infantil para que desenvolvam de forma mais efetiva, o
trabalho com leitura e escrita, em creches e pré-escolas.
A Secretaria salienta que o curso ministrado durante o ano de 2018 é
diversificado, sendo utilizado, além de estudos de temas sobre Educação, a
participação dos professores com atividades e exposição da realidade de seu dia a
dia, como leituras deleite, jogos, brincadeiras, entre outros.
As coordenadoras Marluci Dalpias (Educação Infantil) e a Andrea Comel
Canalle (Ensino Fundamental I) explicaram sobre o PNAIC8 e iniciaram falando sobre
brincadeira.
1º MOMENTO DA OFICINA: realizei uma apresentação de slides, falando sobre o
nome do projeto e porque foi escolhido esse tema.
O tema deste projeto é a Arte-letramento na educação infantil. O título Isso é mais que
é um Alfabeto! Experiências de arte-letramento na Educação Infantil, inspirou-se no
livro de literatura infantil Não é uma Caixa, de Antoinette Portis. Nessa obra, a autora
mostra múltiplas possibilidades que o objeto ganha na imaginação e na invenção das
crianças. Assim como as caixas, as letras do alfabeto também ganham múltiplos
significados nas experiências das crianças.
2º MOMENTO DA OFICINA: dando continuidade aos slides, apresentei: problema,
objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. Também, socializei o primeiro
capítulo com as concepções de infância, criança e educação infantil.
Infância – As concepções de infância são historicamente construídas. Será que a
ideia de infância sempre existiu? Não existe uma ideia e sim múltiplas. Existem
crianças em sociedades diferentes no mundo.
Criança – Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos

8

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal e solidário assumido
pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, desde 2012, para atender
à Meta 5 do Plano Nacional da Educação (PNE), que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
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sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, Art. 4 da Res. 05/09 do
CNE/CEB, 2010, p. 12).
Educação Infantil – É a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos
físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da
comunidade (BRASIL, 1996, art. 29).
Ao falar do Segundo capítulo, sobre as múltiplas linguagens, destaquei que isso
sempre nos remete às linguagens oral e escrita. Mas é muito mais: pintura, desenhos,
modelagens, músicas, movimento, sabores, brincadeiras... envolve-se a expressão e
a criação.
Artes Plásticas: a arte, em muitas escolas, está relacionada à confecção de
lembrancinhas... Através da Arte, a criança vai criando e recriando, desenvolvendose e aprendendo. É necessário que ela explore de forma lúdica. Arte em Reggio Emília
(região da Itália) é vista como parte integral da aprendizagem, por exemplo, o Ateliê.

Linguagem escrita: A linguagem escrita na Educação Infantil acontece através do
letramento. O letramento ocorre em todos os lugares.
Concluindo com o Percurso Metodológico
Abordagem qualitativa: Pesquisa bibliográfica, pesquisa com as crianças, pesquisaintervenção.
Lócus da pesquisa: A pesquisa-intervenção com crianças foi desenvolvida em uma
escola da rede municipal de ensino de Caçador.
Participantes da pesquisa: Quatorze crianças de cinco anos que integram a turma
Pré-II e a professora da turma.

3º MOMENTO DA OFICINA– OS ENCONTROS-EXPERIÊNCIAS DE ARTELETRAMENTO COM AS CRIANÇAS. Primeira experiência: “Não, não é uma caixa…”
A partir da ideia da primeira experiência, mostrei como se deu o início das
atividades, ou seja, com a contação da história para as crianças. Sobre isso
conversamos, e elas realizaram experiência individual e coletiva com as caixas.
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4º MOMENTO DA OFICINA: Vídeo com a Rhaíra, uma criança, contando a história
“Não, não é uma caixa” (disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=ProEwdDiz4>).

5º MOMENTO DA OFICINA: Após o vídeo, falei para os professores presentes que
eles teriam a experiência trabalhar com as caixas. Salientei que cada professor
poderia escolher uma caixa de papelão vazia que estava disponível no fundo da sala
e que deveriam se dividir em dois grupos. Além disso, como aconteceu com as
crianças, eles também deveriam conversar e tentar montar com todas as caixas um
objeto. Exemplifiquei relatando que as crianças montaram um prédio.
Assim que terminaram, solicitei para que dessem um nome ao objeto concluído
com as caixas, como se fosse contar uma história. (Fig. 44) o primeiro grupo fez “O
boneco de lata”; já o segundo grupo fez “O cachorro e o robô”.

Figura 44- Professores realizando experiência coletiva com caixas.

Após concluírem o empilhamento com as caixas e colocarem o nome da
história, expliquei que a experiência amplia a possibilidade de interação das crianças,
como um aceitar a ideia do outro e chegar a uma conclusão em grupo, a imaginação
das crianças. Além disso, dando um nome, para depois ser elaborado um texto
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coletivo de cada grupo, como nosso RCNEI de 1998, percebemos como trabalhar com
texto escrito junto das crianças, com o professor atuando como escriba. Assim, a
imaginação e o letramento acontecem através de uma experiência.

6º MOMENTO DA OFICINA: Socializei os slides com a experiência de levar as
crianças conhecerem espaços da comunidade que pudessem enriquecer o seu
conhecimento, como foi o passeio à exposição Cine Arte e ao Ateliê de arte. Expliquei
onde ficava o ateliê, o porquê de visitar e conhecer um, da abordagem italiana de
Reggio Emilia.

7º MOMENTO DA OFICINA: Através de slides, apresentei os registros do Jogo da
Velha com letras, do Jogo do Bingo com as letras do alfabeto, Jogo com as caixas de
leite, com a caixa de letras, relatando-lhes a importância de se trabalhar com jogos na
Educação Infantil, pois através dessas atividades trabalhamos com as múltiplas
linguagens. Também enfatizei o fato de poder construí-los junto com a criança, sendo
ela a protagonista, tanto no desenvolvimento como no produto final que é jogando.

8º MOMENTO DA OFICINA: Vídeo com o Jogo da Caixa de letras realizado durante
o projeto. Arquivo da pesquisadora.

9º MOMENTO DA PESQUISA: Mostrei, através dos slides com explicações, fotos, e
com o material presente, o quadro com a primeira letra do nome da criança, produzido
com guache, papelão e tecidos. A importância de se trabalhar a letra do nome da
criança, a sua identidade, utilizando materiais diversificados ficou explícita. O alfabeto
móvel, que são as letras descoladas, segundo as crianças, letras que elas podem
manipular, procurando as do seu nome e montando-o em sequência, leva-nos a
perceber que as letras não precisam estar somente expostas e grudadas na parede,
mas sim sendo manipuladas pelas crianças, como aconteceu na experiência do
Alfabeto móvel.
Em seguida, apresentei a ideia das letras, que foram realizadas com recorte de
revistas, desenhos das próprias crianças, utilizando livros e revistas para recorte,
momento em que ficou evidente a importância de oportunizar que criem o seu desenho
e não recebam pronto e perfeito.

Isso é extremamente importante para o seu

desenvolvimento. Trabalhar com as fotos das crianças mostra a sua importância, a
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sua identidade. Poder enfeitá-las com diferentes materiais também as torna
participativas na escolha da experiência.
A confecção das caixas com diferentes materiais, nas quais puderam colocar
objetos concretos, fez com que a criança procurasse dentro da sala e da escola
elementos, começando com a primeira letra do seu nome. Isso levou à reflexão entre
fonema e grafema.
O encontro da massinha com a realização da receita, a modelagem do nome,
e depois o material de argila foram atividades novas a fim de que as crianças
pudessem ter uma experiência inédita. Isso também conta como atividade de arteletramento.
10º MOMENTO DA PESQUISA: Apresentação do vídeo da experiência “Pintando
com os pés” realizada durante o projeto. Fonte da pesquisadora. Após o vídeo,
socializei os registros e relatei o momento da experiência.

11º MOMENTO DA PESQUISA: Através de slides, descrevi a exposição, como foi
planejada com as crianças, a escolha do local, do dia, do horário e como foram
produzidos os convites e a fotografia utilizada. Deixei nítida toda a parte da
participação das crianças em organizar em grupos a montagem, em estar participando
da exposição, fazendo parte desde o processo e o momento de expor o que
realizaram, a visita das crianças da creche, da escola, professores, pais e
comunidade. E, no outro slide, apresentei o registro do dia posterior à exposição: as
crianças em grupos desmontando a mostra. Contei como foi a organização.

12º MOMENTO DA PESQUISA: A fim de concluir, voltei aos objetivos específicos e
tentei responder se todos foram realizados como havia passado no início da oficina
(Fig. 45). Ao final, conclui que apesar de os professores terem três vezes por semana
hora atividade de Artes, eles não precisam deixar de usar tinta, materiais como cola
colorida, massinha, sucata, entre outros com as crianças. No término de minha
exposição, solicitei que eles refletissem sobre a quantidade de folhas que haviam sido
utilizadas durante todo o projeto? Sim! Podemos diminuir a folha A4. Devemos usar e
construir mais jogos, proporcionar mais brincadeiras, trabalhar com materiais
diversos, contar histórias, trabalhar com as múltiplas linguagens, com a arteletramento. Devemos proporcionar grandes experiências, porque a criança é
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protagonista da sua própria história e nós professores devemos promover
experiências que enriqueçam, façam-na sonhar e imaginar que é possível criar.

Figura 45- Oficina Arte-letramento para os professores.

Em Reggio Emilia, a proposta é que se vá além da arte e da estética, ou seja,
que se perceba a arte como uma ferramenta para o pensamento. Assim:
A base de conhecimentos das artes e das humanidades é usada com
demasiada frequência superficialmente e de um modo não inspirador
nas salas de aula, porque os professores acham que não estão
suficientemente preparados ou “não são bons”, em coisas
relacionadas à arte, à música, à história e à literatura. Em contraste, o
programa de Reggio Emilia demostra como os professores podem,
através da documentação e do trabalho em equipe, preparar
ambientes escolares e atividades que despertem nas crianças
pequenas poderes para perceber, estudar e representar os mundos
belos e organizados da natureza e da cultura que as cercam. Como
resultado, as crianças, através de uma exploração guiada, de jogos e
de auto expressão, são apresentadas de modos apropriados aos
símbolos importantes e ao sistema de conhecimento dos adultos. As
crianças adquirem cedo um senso profundo de sua história, de sua
herança e de suas tradições culturais (EDWARDS; FORMAN, 1999,
p. 304).

É muito importante que o professor aprenda com as crianças enquanto elas
tentam aprender com ele. De acordo com Forman (1999, p. 178), “um bom projeto
permite a contribuição individual de cada criança e também permite que elas interajam
visando objetivos comuns”.
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Podemos lembrar que durante o estudo destacamos no subcapítulo: O
atendimento educacional às crianças: alguns desafios atuais. Nesse, Gomes (2015)
nos leva a refletir sobre a busca de qualidade na Educação Infantil, a qual é de
responsabilidade dos órgãos governamentais, em especial da prefeitura, a qual possui
papel fundamental para a melhoria da educação. Assim, com o PNAIC, a prefeitura
de Caçador abre espaço para nós pesquisadores divulgarmos os nossos estudos aos
professores da Rede Municipal de Ensino, dando oportunidade para que os docentes
possam discutir, realizar e participar de assuntos relacionados à Educação Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensinar ou não ensinar as letras do alfabeto na Educação Infantil era uma
questão que circulava com recorrência nas conversas entre as professoras na escola
pública onde eu trabalhava. As posições das professoras eram conflituosas, pois
enquanto algumas defendiam que tal ensino incorreria em uma escolarização precoce
da criança, outras pontuavam as curiosidades infantis em aprender as letras e o fato
de muitas escolas privadas estarem promovendo esse ensino na educação infantil.
Uma investigação inicial mostrou que a linguagem escrita na Educação Infantil
e pública, quando trabalhada, seguia um viés bastante escolarizado, ou seja, exigindo
que as crianças permanecessem por tempo considerável sentadas, em silêncio e
trabalhando individualmente.

Para que tais propostas não ficassem por demais

cansativas para as crianças, as professoras intercalavam com momentos de brincar e
com momentos de desenhar e pintar.
Tomando como mote o direito de brincar e a curiosidade das crianças em
aprender as letras do alfabeto, busquei caminhos que pudessem dar conta desse
duplo desafio.
O objetivo principal deste estudo foi conhecer os modos como a linguagem
escrita é trabalhada na Educação Infantil, mais especificamente a apresentação das
letras do alfabeto para então desenvolver uma proposta de arte-letramento,
articulando diferentes linguagens da criança de 4-5 anos nas experiências vividas na
escola.
A proposta inicial submetida à banca de qualificação previa a participação de
uma atelierista dando suporte técnico ao longo da investigação. Contudo, algumas
modificações

foram

necessárias

ao

longo

da

pesquisa,

considerando

a

impossibilidade da atelierista convidada continuar participando das experiências com
as crianças. Apesar disso, decidimos não interromper o trabalho iniciado uma vez que
os pequenos alunos já estavam envolvidos com essa proposta.
Durante os encontros na escola de Educação Infantil, os quais chamamos de
‘experiências’, procuramos não separar os momentos de aprender as letras e os
nomes, dos momentos de brincar, jogar, pintar, colorir, cantar, criar, imaginar.
Contudo, durante o planejamento e a realização dessas experiências com as
crianças, também fui me deparando com outras dificuldades que não havia previsto
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anteriormente. Entre elas, as restrições quanto ao uso de materiais que ‘sujam’ o
espaço da escola como tintas, massas de modelar e argila; restrições quanto ao
movimento, pois as crianças precisavam pedir autorização sempre que desejavam se
deslocar de um espaço para outro; restrições quanto ao tempo, pois precisávamos
encerrar as atividades, mesmo quando elas ainda quisessem continuar brincando,
pintando.
Cabe ainda destacar minhas próprias restrições enquanto pessoa adulta que
vacilou e, em diversos momentos, e decidiu sozinha sobre o tipo de material ou sobre
o local onde seria realizada a experiência sem dialogar previamente com as crianças
e, consequentemente, roubando-lhes possibilidades de protagonizarem suas
experiências de aprendizagem.
Tenho ciência de que, assim como outros tantos professores de educação
infantil, também, preciso desenvolver minha capacidade de escutar as crianças e
considerar seus pontos de vista no planejamento e execução das experiências vividas
por elas na escola. Para que isso se concretize, é necessário que seja considerada a
ideia de criança como sujeito de múltiplas linguagens, sendo competente para
protagonizar suas aprendizagens.
Também foi possível perceber, durante a realização das experiências, o quanto
as crianças são potentes para trabalharem cooperativamente, a exemplo do modo
como se organizaram para montar e desmontar a exposição. Ao receberem os
visitantes, faziam questão de mostrar as letras de seu nome, do nome dos colegas,
do nome da professora, do nome da pesquisadora, de listar palavras que iniciavam
com os sons da letra de seu nome. Durante esse momento, ficava bastante claro que
não somente haviam avançado com relação ao conhecimento das letras do alfabeto,
como também evidenciava que aquilo que estava exposto ali era “mais que um
alfabeto”, eram memórias de experiências vividas na escola de educação infantil, em
um contexto de brincadeira, interação e aprendizagem das letras.
Nesse sentido, buscamos mostrar, nesse estudo, que é possível promover
experiências de letramento na Educação Infantil sem incorrer em propostas que
remetam à escolarização precoce das crianças, mas explorando suas múltiplas
linguagens, como está explícito na DCNEI (BRASIL, 2009). Mais especificamente com
relação ao diálogo entre a linguagem escrita e a linguagem plástica, a abordagem
italiana de Reggio Emília pode ser importante fonte de inspiração para educadores
brasileiros.
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Como produto final desta pesquisa de mestrado profissional em educação
básica foi realizada uma oficina de Arte-letramento, envolvendo a praticipação de vinte
e cinco professores da rede pública municipal. O encontro teve como objetivo instigálos a refletir sobre a importância do trabalho com as múltiplas linguagens na infância
e a problematizar suas práticas de letramento na educação infantil.
Vale lembrar que a possibilidade de participação das crianças pequenas em
suas experiências de aprendizagem ainda exige muitos estudos acadêmicos e diálogo
com os profissionais que atuam diretamente com esse público na escola.
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