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RESUMO  

 

Esta pesquisa discorreu sobre o despertar da percepção da criança e do professor da primeira 

etapa da educação infantil com relação a si mesmos, ao outro e ao entorno, como fonte para 

resgatar a sensibilidade nas ações educacionais, vislumbrando na Arte o caminho para a 

estesia, vivenciada por meio de propostas que valorizaram o corpo como fonte de sentidos e 

conhecimento, delineando caminhos que efetivaram a Aprendizagem Totalizante no processo 

de ensino e aprendizagem. O percurso delineado foi fruto da insatisfação com as propostas de 

aprendizagem que não exploravam os sentidos do corpo, mantendo-o anestesiado, engessadas 

por modelos prontos, ausentes de compreensão e reflexão e, distantes das reais necessidades 

dos alunos. As ações desenvolvidas tiveram inspiração no estudo da Fenomenologia da 

Percepção de Maurice Merleau-Ponty que embasou teoricamente o desenvolvimento do 

Projeto “Criança fazendo Arte”, foco da análise desenvolvida. Optou-se por uma abordagem 

qualitativa, por constituir uma diretriz mais apropriada para compreender o contexto em que a 

pesquisa foi efetuada: grupo de crianças na primeira etapa da educação infantil e o processo 

de aprendizagem neste grupo. Foi realizada a coleta de dados descritivos por meio de 

utilização conjunta de observação, depoimentos, documentação fotográfica, entrevista e 

instrumentos pelos quais os sujeitos foram observados e analisados por meio de um estudo de 

caso - nesta pesquisa uma aluna e sua professora em uma instituição educacional. Os 

resultados obtidos foram significativos pois houve um novo olhar sobre a temática da 

percepção que contribuiu para o aguçar do perceber a si, ao outro e o entorno, proporcionando 

uma maior proximidade dos professores e seus alunos e a presença de maior sensibilidade nas 

ações educacionais, pois o perceber e estar atento às necessidades do aluno tornaram-se 

ingredientes essenciais nesse processo. A exploração dos sentidos do corpo nas propostas 

pedagógicas atualmente é valorizada e, consequentemente, houve evolução na comunicação 

expressiva, oralidade e interação entre as crianças. A percepção aguçada, a sensibilidade nas 

ações educacionais, a aproximação adequada do professor ao seu aluno e, o devido valor aos 

sentidos do corpo abriram caminhos para a aquisição da Aprendizagem Totalizante. Com 

esses resultados visa - se contribuir com os projetos pedagógicos da educação infantil que se 

apresentam carentes da corporeidade assumida de um “jeito leve e solto” que permita às 

crianças o desenvolvimento integral de suas identidades por meio do brincar, se expressar, 

interagir, se movimentar pelo espaço escolar, pois tais projetos se apresentam engessados por 

atividades mecânicas, sem nenhuma compreensão e reflexão, quase excluídos de momentos 

de expressão artística na infância de maneira coerente, que enxergue a criança como sujeito 

singular e o seu corpo como fonte de interação e conhecimento. Estes resultados 

comprovaram que professores que investem numa educação com sensibilidade e percepção 

aguçadas, alcançam êxito nas aprendizagens de seus alunos. 

 

 

 

Palavras-chave: percepção; sensibilidade; corpo; arte; aprendizagem totalizante. 



ABSTRACT 
 

 

This research discussed the awakening of perception of the child and the teacher in the first 

stage of early childhood education with regard to themselves, to others and to the environment 

as a source to rescue the sensitivity in educational activities, seeing as art a way for aesthesia, 

experienced through proposals that valued the body as a source of meaning and knowledge 

and outlining ways that implemented the learning totalizing process of teaching and learning. 

The route outlined was the result of dissatisfaction with the proposed learning not explored 

the senses of the body, keeping it anesthetized, plastered with models ready, absent of 

understanding and reflection, and distant from the real needs of students. The actions 

developed in the study were inspired by the Phenomenology of Perception by Maurice 

Merleau-Ponty that based theoretically develop the project "Children doing art" wich was the 

focus of this analysis. We opted for a qualitative approach, which constitutes a more 

appropriate guideline to understand the context in which the research was conducted: group of 

children in the first stage of early kindergarten education and the learning process in this 

group. It was collected descriptive data through joint use of observation, interviews, 

photographic documentation , interview and instruments for which individuals were observed 

and analyzed by means of a case study - this search a student and their teacher in an 

educational institution. The results were significant because there was a new look at the theme 

of perception contributed to sharpen the perceive yourself, others and the environment, 

providing greater proximity of teachers and their students and the presence of greater 

sensitivity in educational activities, because the understand and be aware of the needs of the 

student become essential ingredients in this process. The exploration of the senses of the body 

in the proposals currently teaching is valued and, consequently, there was an increase in 

expressive communication, oral communication and interaction among children. A keen 

perception, sensitivity in educational activities, the appropriate approach to the teacher and his 

pupil, the amount owing to the senses of the body opened up avenues for the acquisition of 

Learning totalizing. With these results aims - to contribute to the educational projects of 

kindergarten education that have poor corporeality assumed a "way light and loose" allowing 

children to the full development of their identities through play, express themselves , interact, 

if move through the school, such as projects present themselves plastered by mechanical 

activities, without any understanding and reflection, almost excluded moments of artistic 

expression in childhood coherently, which sees the child as an individual and your body as a 

source of interaction and knowledge. These results showed that teachers who invest in 

education with sensitivity and sharpened perception, achieve success in the learning of their 

students. 

 

 

 

Keywords: perception , sensitivity, body, art, learning totalizing . 
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ANTECEDENTES 

 

Minha trajetória acadêmica teve início em 1990 com o curso de graduação em Letras 

concluído em 1993. Durante dez anos lecionei língua portuguesa e inglesa para o Ensino 

Fundamental e Médio. No início de minha profissão como educadora, com meus 20 anos de 

idade, sempre procurei uma forma inovadora para motivar meus alunos à busca do 

conhecimento, e, fazia isso me aproximando deles, os ouvindo. Na primeira escola estadual 

que lecionei, reativei com os alunos uma biblioteca esquecida pelo tempo, a qual tinha se 

transforma do num depósito de carteiras enferrujadas. Ali era o refúgio dos poetas. Havia um 

pequeno jardim, local ideal para a escrita de nossas fábulas inspiradas pela natureza do 

entorno. Pintamos espaços da escola que estavam abandonados, fizemos feiras de livros, cujos 

autores eram os próprios alunos que tinham sua noite de autógrafos. Realizamos 

apresentações teatrais, de obras de Vinicius de Morais a Shakespeare. Foram momentos que 

marcaram minha vida profissional, pois consegui levar para a prática o que acreditava ser 

educação. Foi muito significativo perceber o quanto os alunos se envolveram, aprenderam e 

se tornaram agentes transformadores naquela escola. Ainda hoje, encontro alguns destes 

alunos nas ruas do bairro onde moro e ganho um afetuoso abraço e palavras de saudade; 

muitos deles se tornaram professores também e contam como foram inspirados por aqueles 

anos vividos intensamente na escola. 

Em 2003 fui convidada pela direção do Colégio Batista a assumir a Coordenação 

Pedagógica do Ensino Fundamental e Médio, função que abriu um leque de possibilidades de 

ação na área da educação. Pude compartilhar com os professores das diferentes áreas a minha 

experiência como professora e contribuir para uma visão de busca de conhecimento junto ao 

aluno, em uma proposta de interação de saberes e de formas inovadoras para aquisição destes. 

Minha busca constante sempre foi fugir do engessamento da educação. Giz e lousa, não davam 

conta do que eu almejava enquanto educadora, e, nesta escola, mais uma vez, pudemos 

desenvolver propostas que transformaram as aulas e se tornaram muito mais significativas aos 

alunos. Já em 2007, fui convidada a assumir a direção dos projetos socioeducativos da 

Associação Presbiteriana de Assistência Social - ASPAS, mais especificamente a escola de 

Educação Infantil- Creche Betel. Neste mesmo ano graduei-me em pedagogia. 

Quando cheguei à creche Betel, que se situa na periferia da cidade de São Bernardo do 

Campo, logo pude perceber que o atendimento às crianças ainda tinha foco na assistência 

social, pois por muito tempo, o mesmo esteve pautado em uma concepção assistencialista, 
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cuja preocupação principal era com os cuidados básicos de alimentação, higiene e segurança 

física das crianças. Não havia um Projeto Político Pedagógico. As monitoras, com formação 

em ensino médio e sem o magistério, foram as profissionais responsáveis por exercer as 

atividades de cuidados com as crianças por muitos anos. 

Minha primeira preocupação foi resgatar a concepção de ensino e colocar em prática a 

legislação vigente para Educação Infantil, em que o cuidar e o educar são dimensões 

indissociáveis para o desenvolvimento integral da criança. Foi uma longa e árdua caminhada, 

mediada por muitas reuniões em que se pautava principalmente o entendimento de toda a 

equipe da necessidade da ação pedagógica na escola de educação infantil. Hoje, as professoras 

que trabalham com as crianças têm formação superior em Pedagogia. Oferecemos formação 

continuada para os profissionais da Creche, em um Projeto Político Pedagógico norteador de 

nossas ações e um Regimento Escolar estruturado, o que representa um exponencial avanço 

na história educacional da Creche Betel. Nossa rotina escolar se estabelece mediante 

discussões em grupo, reflexão e planejamento de nossas ações. Para cada turma de crianças o 

professor desenvolve projetos didáticos com abrangentes temáticas; é desenvolvido, também, 

o projeto biblioteca circulante, em que semanalmente cada criança leva um livro da creche 

para casa, a fim de compartilhar a leitura com os pais; no projeto horta as crianças são 

ensinadas a plantar verduras e legumes e zelar pela horta, colocando água todos os dias. As 

cozinheiras são envolvidas, explicando para as crianças a importância das verduras e legumes 

para a saúde. É mostrada para as crianças uma mudinha, que ficará separada sem sol e sem 

água. Ao final do projeto, na época da colheita, é mostrada a verdura que foi cuidada e aquela 

que não recebeu cuidados. Essas situações despertam nas crianças o desejo de cuidar da 

natureza como um todo, e, na hora da alimentação, não rejeitam a salada feita como resultado 

do esforço e cuidado com a horta. É realizado, também, o projeto “Quem conta um conto 

sempre aumenta um ponto e brinca um tanto”, que envolve as crianças na contação de contos 

diversificados. É realizado o projeto institucional, que envolve todas as turmas em uma 

mesma temática, bem como, os funcionários da creche como um todo; as sequencias didáticas 

são desenvolvidas diariamente, o que pode envolver atividades relacionadas ao cuidar e 

educar. As atividades permanentes são realizadas diariamente na rotina, são elas: “rodas de 

conversa”, “rodas de música”, “leitura e contação de histórias”, “brincadeiras no parque”, 

“brincadeira simbólica”. São, também, desenvolvidas atividades diversificadas dentre as quais 

“cantos específicos para recepção das crianças”, pela manhã; “projeto intersalas”, em que as 

crianças visitam as salas de outras turmas, cada uma com atividade diferenciada e, o Projeto 
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“Criança Fazendo Arte”, desenvolvido no ateliê e em espaços abertos da creche, sobre o qual 

faço um breve delineamento a seguir sobre o seu surgimento. 

Caminhando passo a passo, exercitando a prática do dialogar, foi conseguida, então, a 

estruturação de uma linha pedagógica. Com esta estruturação estabeleceu-se o processo de 

formação continuada, avanço importantíssimo para a continuidade das ações educacionais. 

Nestes encontros semanais de formação pude perceber algumas lacunas em nossa ação 

educacional. Mesmo desenvolvendo projetos e sequências didáticas e, toda a rotina planejada, 

naquele momento, percebi que as ações pedagógicas estavam sendo realizadas de maneira 

automática e equivocada, sem a atenção e aproximação desejada do professor - faltava à 

equipe de educadoras maior percepção de sua atuação. Das observações do insatisfatório que 

ocorria na educação e de minha intuição como coordenadora do Projeto emergiu o Projeto 

“Criança Fazendo Arte”, delineado a partir destas lacunas encontradas na relação do professor, 

desatento e distante com as crianças e, do desejo de construção de um processo de ensino e 

aprendizagem que prezasse pelo movimento do corpo no espaço escolar e, que provocasse a 

exploração dos sentidos deste corpo e da sensibilidade das educadoras e alunos. Este projeto 

se fez necessário diante de uma realidade com paradigmas estagnados no modo de ensinar e 

na relação do educador com o aluno, que se apresentava, não raro, desatento e distante do 

educando. 

Toda essa paixão pela educação que envolve a minha prática pedagógica, 

impulsionou-me a pesquisar e aprimorar o conhecimento. No desenvolvimento do projeto 

“Criança Fazendo Arte” em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie, algumas 

perguntas foram surgindo, contribuindo para que eu percebesse a necessidade de respaldo 

teórico para a continuidade deste trabalho e fui à busca de respostas. Ingressei, então, no 

Programa do Mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, uma vez que o mesmo vinha 

ao encontro de minhas necessidades de pesquisa e preza pela interdisciplinaridade. Percebi 

que a linha de pesquisa Processos Interdisciplinares poderia contribuir para o avanço das 

propostas do projeto “Criança Fazendo Arte”, o qual visa a agregar as áreas do conhecimento 

fugindo da fragmentação do ensino, evidenciando a importância de investimento na formação 

continuada do professor com o objetivo de transformar uma relação equivocada do educador e 

educando, em uma relação mais próxima e sensível, evidenciando o corpo como essencial 

nesse processo e tendo a arte como aliada. Desde minha infância, aos meus exatos seis anos 

de idade, estava na pré- escola, “prézinho”, como o chamávamos na época e, numa aula de 

artes, a professora nos deu um desenho para pintar com giz de cera, mas de uma forma 
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diferente, pediu para colocarmos a folha com o desenho na parede, que era feita daqueles 

blocos que arranhavam o cotovelo das crianças. E assim pintei o meu desenho, em pé com a 

folha na parede. Após a pintura ela pediu para que tateássemos o desenho e sentíssemos 

aquele relevo da pintura em nossa pele, lembro que coloquei no meu rostinho e fechei os 

olhos. Foi algo tão significativo que, dentre tantos outros momentos na escola, nunca me 

esqueci daquela aula especificamente. No mestrado, pude relembrar estes momentos de minha 

experiência na infância com as novas experiências vivenciadas nas aulas e também no Projeto 

Criança Fazendo Arte o que proporcionou o despertar e aguçar de algo adormecido pelo 

tempo e, foi na temática da Percepção que encontrei  um solo fértil e revelador para o jardim 

florido de minha pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa focaliza recortes do desenvolvimento do Projeto “Criança Fazendo Arte”, 

que se traduz por uma experiência (do) sensível no contexto escolar. O projeto atende 140 crianças 

da periferia da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, em período integral, em parceria com 

o Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

É uma prática pedagógica centrada no resgate da sensibilidade na ação educacional, com 

vistas a proporcionar o aguçar da percepção em toda a equipe, na relação de cada educador 

consigo mesmo, com o outro e com o entorno, e contribuir significativamente para as relações 

interpessoais e para as atividades desenvolvidas com as crianças. 

Nos encontros pedagógicos realizados, semanalmente com toda a equipe, iniciou-se a reflexão 

sobre o perceber baseada na fenomenologia da percepção, na educação do sensível, focada na 

exploração dos sentidos do corpo como sujeito da percepção em contraponto ao automatismo das 

ações pedagógicas desenvolvidas até o momento. 

Ficou notório, nas observações em sala de aula e relatórios realizados, que a mediação dos 

educadores se encontrava engessada e distante da almejada de priorizar o contato e o aproximar - se do 

aluno de forma integral; um processo de ensino e aprendizagem que zelasse pelo movimento do corpo 

no espaço escolar, e que provocasse a exploração dos sentidos deste corpo. Essas observações foram 

fonte de conhecimento para o delineamento deste projeto. 

Os educadores estavam desatentos aos alunos, mantendo-se distantes e indiferentes, sem a 

compreensão, conforme explica (MASINI, 1999), de que o aprender do aluno ocorre a partir daquilo 

que ele percebe. Dessa forma, estar atento ao aluno e saber de sua experiência perceptiva seria 

indispensável. 

O despertar da percepção, foco do Projeto “Criança Fazendo Arte”, foi complementado, 

primeiramente, pela reflexão e compreensão por parte da gestão escolar e compartilhado com a equipe 

de educadores. Em grupos de estudos foram realizadas leituras e discussões sobre os livros que dão 

embasamento teórico a esta pesquisa; diversas vivências de exploração dos sentidos possibilitando 

troca de impressões sobre o mundo e sobre o si mesmo de cada participante, bem como, atividades no 

ateliê de artes e em espaços abertos, que viabilizaram o estar atento ao derredor (pessoas e objetos) e 

contribuíram para que cada participante da equipe viesse a perceber-se enquanto sujeito, que sente, 

que vive, que vibra - essencial no processo de ensino e aprendizagem. 
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Toda a equipe escolar teve a oportunidade de desfrutar desse momento de estesia - da 

raiz grega aisthesis que indica a primordial capacidade do ser humano de sentir a si próprio e 

ao mundo num todo integrado - experimentar, sentir, vibrar. Diferente de anestesia que indica 

a incapacidade de sentir. 

Esse percurso ampliou a visão da equipe e deu a chave que abriu a porta e direcionou o 

caminho do saber mediado pelo perceber, um caminho que se abriu na estrada da educação -

um horizonte, semelhante a uma utopia - estímulo para o irromper de muitos passos. A cada 

passo uma conquista, uma gota diante do oceano da existência. 

A importância deste projeto de pesquisa-ação está, principalmente, na busca de 

caminhos para lidar com as lacunas no processo de ensino e aprendizagem, evidenciadas, nas 

atividades desenvolvidas junto às crianças da creche Betel, e as preocupações desencadeadas 

a partir das constatações assinaladas. Dessas preocupações emergiu o projeto focalizado neste 

trabalho: projeto que buscou valorizar e ampliar a experiência estética vivida por crianças na 

primeira infância, na área da arte, propiciando o desenvolvimento de habilidades de perceber, 

experienciar, organizar e compreender o mundo. 

Implícita nessa preocupação estava o desejo de realizar uma proposta não 

estereotipada, que rompesse com ações educativas equivocadas, recheadas de modelos 

prontos, que engessam a criatividade e contribuem para a deseducação dos sentidos; que 

possibilitasse a aquisição de caminhos para uma aprendizagem significativa, acolhedora, que 

considerasse a percepção e a compreensão da criança – uma aprendizagem totalizante. 

Delineou-se, assim, uma proposta de vivências que valorizassem os sentidos nas ações 

desenvolvidas, experienciando o corpo - lugar privilegiado da relação com o mundo - uma vez 

que na primeira infância a criança estrutura seu conhecimento de mundo e de si mesma 

essencialmente pela sua experiência corporal. 

Esta dissertação constitui uma apresentação e análise de recortes dessa proposta 

educacional, cuja, a pergunta diretriz é: As atividades desenvolvidas no Projeto “Criança 

Fazendo Arte” ampliaram a percepção do professor e da criança com relação a si 

mesmos, ao outro e ao entorno? E, para respondê-la, se estabeleceu como objetivo geral da 

pesquisa: Analisar se o Projeto “Criança Fazendo Arte” contribuiu para o despertar da 

percepção da criança e do professor da primeira etapa da educação infantil (0 a 4 anos) com 

relação a si mesmos, ao outro e ao entorno. Com o intuito de responder a pergunta diretriz e 

atingir o objetivo geral da pesquisa foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
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Verificar: 

• a presença de sensibilidade e percepção nas ações pedagógicas propostas pelos 

professores; 

• as formas utilizadas pelos professores de aproximarem-se e estarem atentos à 

criança; 

• as manifestações de avanço dos professores com relação ao mundo percebido, 

consigo mesmo, com o outro e com o meio; 
 

• as formas sensoriais utilizadas pela criança para exploração dos objetos; 

• as manifestações de evolução da interação com outras crianças; 

• a comunicação expressiva da criança e a oralidade durante as atividades de 

exploração do que a cerca. 

• a ocorrência de aprendizagem totalizante. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As ações desenvolvidas nesta pesquisa-ação foram inspiradas no estudo da Fenomenologia da 

Percepção de Merleau-Ponty (2006) que embasou o desenvolvimento do Projeto “Criança Fazendo 

Arte”, o qual atende 140 crianças da periferia da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, em 

período integral, em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie. 

Este Projeto foi concebido com o sentido que Houaiss (2009) atribui a esse verbete: um esboço 

ou desenho de trabalho a se realizar, isto é, um plano provisório, a servir de base para um trabalho 

educacional a ser construído nas relações das crianças com o professor. O Projeto “Criança Fazendo 

Arte” foi delineado a partir das lacunas encontradas na relação do professor, distante e desatento 

com as crianças; urdido como uma projeção para construção de um processo de ensino e 

aprendizagem que zelasse pelo movimento do corpo no espaço escolar, e que provocasse a 

exploração dos sentidos deste corpo e da sensibilidade das crianças. Das observações do 

insatisfatório que ocorria na educação e da intuição da Coordenadora do Projeto, em diálogo, nas 

reuniões com as professoras emergiu o Projeto “Criança Fazendo Arte”. A originalidade deste 

Projeto é ter-se constituído a partir da necessidade de mudança dos paradigmas estagnados na 

maneira de ensinar. Não se desenvolveu como aplicação de alguma proposta de educadores que 

trabalharam com o denominado método de projetos. 

O Projeto “Criança Fazendo Arte”, em desenvolvimento na segunda década do século XXI, 

mesmo sem ter adotado qualquer modelo de Método de Projetos para aplicação na creche, em seu 

desenvolvimento esteve impregnado das diferentes formas de preocupação com a educação infantil, 

presentes nas obras de diferentes educadores desde o século XVIII até a presente data. Os dados 

registrados do Projeto “Criança Fazendo Arte” permitem reencontrar ideias centrais da obra de 

diferentes educadores tais como: de Pestalozzi (1746 -1827), a defesa da volta à natureza - 

experimentação prática, na vivência sensorial, emocional e intelectual do conhecimento e o 

desenvolvimento das habilidades e dos valores; de Fröbel (1782 - 1852) a consideração do início da 

infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas, voltando - se para os 

interesses e necessidades infantis; de Montessori (1870 - 1952) a defesa da necessidade da atividade 

livre e da estimulação sensório - motora; de Decroly (1871 - 1932) o voltar- se para os interesses das 

crianças segundo as faixas de idade, organizando projetos a partir de seus interesses, por meio de 

atividades manuais como jogos e brincadeiras e exercícios, ao ar livre e em grupo; de Dewey 

(1859 - 1952) a ênfase na experiência e a função da educação de promover o desenvolvimento 

integral e social do sujeito; de Kilpatrick (1871-1965) - discípulo de Dewey - de seu “Método 

de Projetos”, a ênfase na aprendizagem individual, na atividade reflexiva, e no 
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desenvolvimento da criança como um todo; de Makarenko (1888 - 1939), a valorização dos 

projetos educacionais integrados; de Hernandez (1998) a organização do conteúdo a ser 

ensinado por projetos, realizados por alunos e professores. 

A abordagem do Projeto “Criança Fazendo Arte” delineou caminhos da educação 

desafiantes em uma sociedade que tem mantido o corpo apagado, seus sentidos embotados e o 

processo educacional transformado em algo repetitivo e mecânico, desatento ao perceber e à 

sensibilidade. Assinalou, pois, a formação deficiente do professor que atuava junto a crianças, 

apontando como o ritmo acelerado e desumano da sociedade contemporânea tem afetado os 

profissionais da educação, os quais não têm se detido a estimar adequadamente sua atuação e 

nem têm alcançado uma formação que dê esse suporte, pois as universidades estão oferecendo 

cursos rápidos com embasamento teórico raso, conhecimento fragmentado e ausente da 

prática cotidiana da realidade escolar. 

O Projeto “Criança Fazendo Arte” encontrou na Fenomenologia da Percepção de 

Merleau - Ponty um caminho para fundamentar a importância educacional de trabalhar com a 

experiência vivida do ser do educando em sua corporeidade - atenção à percepção na relação 

com o outro e com o meio circundante. As proposições de Masini (2008) em relação ao 

processo cognitivo iniciar-se pela percepção constituíram, também, complementos à 

fundamentação de Merleau - Ponty sobre o corpo como solo originário do conhecimento. 

A abordagem de Duarte Jr. (2010) sobre a educação do sensível e a estesia – o sentir a 

si próprio e ao outro num todo integrado – foi fundamental, enquanto caminho para a 

educação do sensível. 

Ficou ressaltada a necessidade de introdução na linguagem da arte, enfatizando a 

precariedade da formação docente nesta área do conhecimento nos cursos de pedagogia. 

As trilhas percorridas por alguns artistas da arte contemporânea foram consideradas 

nas propostas desenvolvidas na educação infantil, a princípio, intuitivamente, posteriormente 

ampliada, atendendo à intenção e ao desejo de aprofundar os saberes. 

As artes plásticas e musicais foram abordadas por serem fortes aliadas no processo 

educacional que preza pela percepção e por proporcionar um refinamento dos sentidos em 

meio à realidade de anestesia que se presencia no mundo contemporâneo. Foram inspiradoras 

algumas contribuições de artistas que exploraram os sentidos e o corpo de forma única. 

Fez-se um delineamento dos conceitos de aprendizagem que focalizam o corpo como 

solo do conhecimento, tendo como base de estudo a teoria da Aprendizagem Totalizante de 

Masini (1999) – entrelaçamento da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e 

da análise existencial - Daseinsanalyse - embasada em Heidegger. 
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1.1 O Projeto na Creche 

 

Delineou-se no Projeto “Criança Fazendo Arte” um percurso que procurou estabelecer 

conexões e que questionou a ideia de uma versão única da realidade. Cada atalho foi singular, 

e se trabalhou com diferentes tipos de informação. O docente ensinou a escutar o que os 

outros diziam, enfatizando esta outra maneira de se aprender. Estabeleceu - se, desta forma, 

uma aproximação atualizada dos temas das disciplinas e dos saberes a partir da concepção de 

aprendizagem que admite: todos os alunos podem aprender se encontrarem o lugar para isso; 

concepção de aprendizagem na qual estão relacionados o fazer, a atividade manual e a 

intuição, fortes aliados no processo de trabalho com projetos. 

A proposta do Projeto “Criança Fazendo Arte” foi reiterada em sua perspectiva, por 

Martins, Picosque e Guerra (2009) quando asseguram que mais do que uma técnica ou uma 

estratégia sujeita a regras predeterminadas, os projetos refletem uma atitude pedagógica 

fundamentada numa concepção de educação que valoriza a construção do conhecimento. 

Deste modo, o conhecimento foi se construindo com uma atitude pedagógica, que 

envolveu a investigação do professor, atento às crianças de seu grupo, ao conteúdo que se 

queria ensinar e às suas opções metodológicas. Contribuíram para reiterar essa proposta vários 

autores, conforme apresentados a seguir. 

O embasamento teórico da pesquisa foi enriquecido no que tange à aprendizagem por 

compreensão e reflexão, concepção de aprendizagem, que difere da aprendizagem mecânica e 

repetitiva. Contribuiu de modo significativo o conhecimento da Teoria da Aprendizagem 

Significativa – TAS- de Ausubel (1963), imbricada no conceito da Aprendizagem Totalizante 

Masini. (1999) 

A TAS propõe condições facilitadoras para a ocorrência da aprendizagem 

significativa. Na Proposta “Criança Fazendo Arte” o brincar foi um dos recursos facilitadores 

de aprendizagem e de vital importância para o desenvolvimento da criança. Buscou-se, dessa 

forma, um outro caminho, visto que, na sociedade atual, as instituições educacionais têm em 

desenvolvimento um modelo educacional massificante, em que o espaço para atividade 

lúdica, espontânea, tem sido limitado e as crianças são transformadas em miniaturas de 

adultos e forçadas a seguir uma rotina sem sentido para elas, cada vez mais privadas de um de 

seus direitos básicos, o de brincar. 
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1.1.1 O Brincar na Educação Infantil 

 

A importância do ato de brincar na construção do conhecimento é evidenciada quando se 

observa a criança brincando. Quando a criança brinca, recria situações do cotidiano e quando 

mergulhada em sua atividade lúdica, evidencia que todo o seu ser se organiza em função da 

ação, suas potencialidades são reunidas num exercício mágico e prazeroso capaz de aguçar a 

capacidade de concentração, a criatividade e as novas descobertas. Assim, a aprendizagem 

ocorre de forma espontânea, pelo sentir, e não para se obter determinado resultado ou adquirir 

algo. 

O ato de brincar permite que a criança explore seu mundo interior e descubra os 

elementos externos em si, exercite a socialização e adquira sentimentos básicos e qualidades 

fundamentais que podem contribuir com o seu desenvolvimento e formação da personalidade 

para lidar com o mundo. 

Nesse contexto, se faz necessário refletir sobre a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento da criança e proporcionar meios para o educador explorar ao máximo o 

potencial educativo das brincadeiras como uma forma de tornar o processo educativo natural 

e agradável. 

Segundo Bettelheim (1988, p.157) "Até o século XVIII, e até mais recentemente, em 

grande parte do mundo, crianças e adultos brincavam dos mesmos jogos, quase sempre 

juntos". Farge (1976, p.27) ao se referir aos espaços públicos e privados, lembra da 

importância da rua na vida da população e das crianças nas sociedades pré-indústrias, isto é, 

até o século XVIII: "as crianças brincam na rua; o espaço urbano é o seu universo; elas o 

utilizam a sua vontade". Para comprovar o domínio que as crianças tinham sobre as ruas, a 

autora descreve pequenas cenas ocorridas em diferentes datas de 1770 a 1775 em que o 

conflito de uso dos adultos, que andavam pelas ruas e as crianças que nela brincavam, havia 

chegado a queixas registradas. Storcht (1985, p.17) argumenta que no quadro vitoriano 

estavam sendo substituídas as formas tradicionais da nova ordem básica urbana. "Estas 

formas de recreação da classe trabalhadora que se desenvolviam ao ar livre sofreram 

perseguição sem trégua da polícia". As classes pobres, segundo Thompson (1987, p.33) 

"foram crescentemente percebidas como perigosas: elementos vulcânicos, cuja violência 

explosiva pode destruir a estrutura da sociedade". Neste contexto a criança foi afastada das 

ruas por ser considerada perigosa para os filhos das famílias mais abastadas. As crianças 

passaram a ser confinadas nas casas, nas creches, nos asilos ou nas fábricas, dependendo da 

classe social a que pertenciam. 
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Diante dessa situação, a criança teve que encontrar novos meios nas condições urbanas 

para reconstruir a unidade das relações afetivas, psíquicas e cognitivas que lhes assegurassem 

simultaneamente a individualidade e a socialização, bem como, espaços onde fosse possível 

jogos e brincadeiras que envolvessem os companheiros. Nesse ínterim, na sociedade moderna, 

a escola deveria oferecer e estimular a atividade lúdica ressaltando a sua importância no 

desenvolvimento físico, mental, emocional e social da criança, no entanto, desde quando a 

brincadeira foi alvo de discussão relacionada ao desenvolvimento infantil num foco 

pedagógico? 

Numa perspectiva histórica, desde a Antiguidade as crianças participavam de diversas 

brincadeiras como forma de diversão e recreação (Cf. WAJSKOP, 1995). Jogos de demolir e 

construir, rolar aros, cirandas, pular obstáculos são exemplos de brincadeiras existentes desde 

a Antiguidade. Entretanto somente no período do Romantismo a brincadeira passou a ser vista 

como expressão da criança e a infância a ser compreendida como uma fase de 

desenvolvimento específica e com características próprias. As principais brincadeiras neste 

período eram: piões, cavalinhos de pau, bola, entre outros (Cf. KISHIMOTO, 1990). 

A partir deste período, vários pesquisadores surgiram desenvolvendo propostas 

pedagógicas com a utilização de brinquedos e jogos, dentre os quais cabe citar: Fröbel (1782-

1852) com a educação baseada no brincar; Decroly (1871-1932), que elaborou materiais para 

educação de crianças deficientes com a finalidade de desenvolver a percepção, motricidade e 

raciocínio; Montessori (1870-1932), que desenvolveu uma metodologia de forma a 

implementar a educação sensorial. 

No Século XX, outros pesquisadores começaram a discutir a questão das brincadeiras, 

entre eles, Piaget (1993), afirmando que a partir da brincadeira a criança pode demonstrar o 

nível cognitivo que se encontra além de permitir a construção de conhecimentos e Vigotski 

(1991) que compreendeu a brincadeira, como qualquer outro comportamento humano, como 

resultado de influências sociais que a criança recebe ao longo do tempo. O autor argumentou: 

"o brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal e é através dele que a 

criança obtém as suas maiores aquisições" (VYGOTSKY, 1991, p.117). 

As diferentes abordagens pedagógicas baseadas no brincar, bem como, os estudos de 

psicologia infantil direcionados ao lúdico permitiram a constituição da criança como um ser 

brincante (Cf. WAJSKOP, 1995), portanto, a brincadeira deveria ser utilizada como uma 

atividade essencial e significativa para a educação infantil. 

Sem dúvida, foi necessário um longo período até se chegar nestas conclusões e a 

brincadeira ser considerada como algo sério. Hoje, esta importância e seriedade em relação ao 
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tema podem ser expressas através do advento das brinquedotecas, dos congressos e do 

crescente número de artigos e trabalhos científicos com base no estudo das brincadeiras. Na 

educação, não se pode deixar de mencionar o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998, p.23) no qual é ressaltada a importância da brincadeira "educar 

significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas". 

Os fundamentos teóricos dos estudos de Piaget, Vigotski e Wallon mostram a 

importância do lúdico para o desenvolvimento do ser humano. No campo educacional, a 

prática pedagógica institucional evidencia que a escola é um espaço privilegiado à construção 

da autoria do pensamento e da autonomia do sujeito. 

Segundo Goulart (1993) e Garakis (1998) os fundamentos da teoria piagetiana, 

enraizados nos conceitos da Biologia, Epistemologia Genética e Lógica, mostram que o 

desenvolvimento progressivo das estruturas intelectuais do indivíduo o torna capaz de 

aprender. Seu conhecimento é fruto da sua interação com o meio, sendo o jogo um recurso 

muito importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, o qual assume valores 

diferentes em determinadas fases de sua vida, cujo aprendizado, se adequadamente 

organizado, resulta em desenvolvimento mental. De acordo com Garakis (1998) quando a 

criança passa a fazer uso da linguagem vai aprendendo a imitar sem modelo e aí começa o 

jogo simbólico, o uso da fantasia, do mágico, da ficção, da dramatização. Nesta fase, o mundo 

da criança é um mundo lúdico, do imaginário, do "como se fosse", ou do "faz de conta". 

É importante ter sempre em mente a fase em que a criança se encontra para poder 

selecionar as atividades e jogos que serão propostos. Neste sentido, Piaget (Cf.1978) 

argumenta que o jogo em sala de aula é estimulador da construção do pensamento, do 

conhecimento e da autonomia. A criança envolvida numa atividade que exige certo raciocínio 

necessita levantar hipóteses e solucionar problemas; ou em uma brincadeira ela tem 

possibilidade de construir conhecimentos e enriquecer o desenvolvimento intelectual. 

As situações que causaram alegria, ansiedade, medo e raiva podem ser revividas em 

forma de brincadeira o que favorece maior compreensão de seus conflitos e emoções. 

Brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega, passa-anel, bingo, boliche, morto-vivo; 

queimada, pular corda podem favorecer várias habilidades e conhecimentos e estimulam a 

cooperação, o estabelecimento e cumprimento de regras e a aprendizagem de se colocar no 

lugar do outro. Assim, o ato de brincar também funciona como um agente socializador. 

Piaget (1998) argumenta que o jogo é essencial na vida da criança, inicialmente como 

um exercício que a criança repete uma determinada situação por puro prazer, por ter apreciado 

seus efeitos. Em torno dos 2-3 até 5-6 anos nota-se a ocorrência dos jogos simbólicos, que 
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satisfazem a necessidade da criança de não somente relembrar o acontecido, mas de executar 

a representação. Em período posterior surgem os jogos de regras, que são transmitidos 

socialmente de criança para criança e por consequência vão aumentando de importância de 

acordo com o progresso de seu desenvolvimento social. Assim, em Piaget, o jogo se constitui 

em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já que as crianças quando jogam, 

assimilam e podem transformar a realidade. 

Vigotski (1991), diferentemente de Piaget, considera que o desenvolvimento ocorre ao 

longo da vida e que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo dela: o 

"brinquedo cria uma Zona de Desenvolvimento Proximal na criança", ou seja, a aquisição do 

conhecimento se dá mediante duas zonas de desenvolvimento: a real e a proximal. A zona de 

desenvolvimento real é a do conhecimento já adquirido, e o que a pessoa traz consigo; a 

proximal, só é atingida, de início, com o auxílio de outras pessoas que já tenham adquirido tal 

conhecimento. Segundo o autor "as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 

brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade" 

(VYGOTSKY, 1991, p.114). 

A brincadeira, desta forma, assume um papel fundamental na infância. Numa 

concepção sociocultural, a brincadeira mostra como a criança interpreta e assimila o mundo, 

os objetos, a cultura, as relações e os afetos das pessoas, sendo um espaço característico da 

infância e de vital importância para o conhecimento de si e do outro. 

Esses dados reiteraram questões que direcionaram a programação da Proposta “Criança 

Fazendo Arte”: Como criar oportunidades lúdicas para a criança incrementar o seu repertório 

social bem como desenvolver relações interpessoais? Quando a criança brinca de faz de conta, 

por exemplo, ela deve supor o que o outro pensa, tentar coordenar seu comportamento com o 

de seu parceiro, procurar regular seu comportamento de acordo com regras sociais e culturais. 

Vigotski (1991) enfatizou que a criança, ao brincar de faz de conta, criava uma situação 

imaginária podendo assumir diferentes papéis, dentre os quais o papel de um adulto. A 

criança passa a se comportar como se ela fosse realmente mais velha, seguindo as regras que 

esta situação propunha. Neste sentido, a brincadeira pode ser considerada um recurso utilizado 

pela criança, podendo favorecer tanto os processos que estão em formação, ou, que serão 

completados. Tais fatores evidenciam a importância do professor como mediador do processo 

de ensino e de aprendizagem. 

Wassermann (1990) defendeu o uso de brincadeiras no âmbito do espaço escolar com 

a devida "seriedade" pelo professor e a importância da reflexão sobre a prática, ao relacionar o 

processo de desenvolvimento infantil com o ato de brincar, considerando que o lúdico vai 
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além das questões estritamente cognitivas, e é culturalmente uma atividade humana. 

É relevante assinalar que, a forma como o professor trabalha as atividades lúdicas, 

jogos e brincadeiras, é de fundamental importância para ajudar a criança na construção da sua 

afetividade, ampliar sua linguagem, seus conhecimentos, suas competências psicomotoras, 

enfim, o seu desenvolvimento cognitivo e sócio-relacional. Esta perspectiva, porém, não é tão 

fácil de ser adotada na prática, conduzindo à pergunta: Como desenvolver uma proposta de 

educação infantil em que as crianças construam e adquiram conhecimentos de forma 

cooperativa e autônoma? 

Campagne (1989, p.85) contribuiu para que se pensasse a respeito ao esclarecer que o 

brinquedo exerce um papel intermediário, cria um centro de interesse comum, uma razão de 

se estar junto, responde a uma necessidade permanente de tornar viável, harmoniosa e 

rentável a relação entre educador e criança. As crianças convidam com frequência o educador 

a se juntar a elas e, 

[...] transformado em jogador ele pode se divertir também, ajudar as crianças a 

compreender as regras, mudar o rumo do jogo, alimentar a imaginação [...] o 

brinquedo não deixa o adulto de lado: com uma discreta piscada de olhos ele o 

convida a se sentar no chão e se divertir na companhia das crianças. 

Ao educador caberia, pois, introduzir uma nova concepção de jogo para além dos 

limites de uma manipulação estereotipada. Ele ocupa um papel que lhe permite observar, 

diferenciar comportamentos e intervir oportunamente. Em algumas situações é mesmo 

explicar, discutir, refletir com a criança. Estes meios poderão desencadear uma caminhada 

educativa em que o educador tem a oportunidade de aprofundar a sua ação, longe de garantir 

unicamente a perenidade do brinquedo. 

Cabe ressaltar, que não são necessários espaços muito estruturados ou objetos 

complexos para que ocorra uma brincadeira. Espaços simples, com objetos fáceis de ser 

encontrados e manipulados podem se transformar em grandes aliados do educador que deve 

estar atento para que este momento não ocorra com excesso de estímulo, pois a criança ficaria 

perdida e assustada num lugar como este. A criança gosta do cantinho dela, onde ela 

reconheça neste ambiente os objetos e possa, desta forma, explorá-los. Como diz Kishimoto 

(2009), ao afirmar que se a criança não reconhece o ambiente, a musculatura da criança 

retesa, há uma tensão no corpo que reage de tal forma que não deixa os sentidos livres para 

olhar, ouvir, sentir, explorar e, esse estresse faz com que todos os sentidos fiquem mudos. Diz 

a autora que não se pode criar um ambiente estressante para a criança, sob o risco de 

prejudicar todo o seu período de desenvolvimento, pois o tempo todo essa criança 

permanecerá rígida, não estará aberta para a exploração, para a aprendizagem. 
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A observação e a correta interpretação do ato lúdico oferece ao educador um 

instrumento valioso para entender seus alunos além da oportunidade de mesclar as 

informações não privando a infância das belas e divertidas brincadeiras, que não se perdem 

em meio ao progresso tecnológico, por combinarem aspectos lúdicos que agradam a própria 

essência da criança. Nesta abordagem, observa-se que o jogo é um recurso pedagógico de 

grande importância para que a aprendizagem ocorra de forma significativa. 

O brincar é uma atividade própria da criança, sua forma de estar diante do mundo 

social e físico e interagir com ele - porta pela qual entra em contato com outras pessoas e com 

as coisas, o instrumento para a aquisição do conhecimento. Sentindo, percebendo, pensando, 

brincando, a criança descobre o mundo, seus encantos e mistérios, e desenvolve sua 

identidade e autonomia. 

Se a criança, ao brincar, descobre a si mesma - expressa suas emoções, entende o 

mundo que chega até ela, adquire conhecimentos, então, pode-se afirmar: a criança tem o 

direito de brincar e os adultos, principalmente os educadores, têm a obrigação de possibilitar o 

exercício desse direito, assegurando a sobrevivência dos sonhos e promovendo uma aquisição 

de conhecimentos vinculada ao prazer de viver. 

 

1.2 Sociedade Contemporânea 

 

São tantos os desafios numa sociedade que caminha acelerada, a passos gigantes, num ritmo 

frenético e desumano em que o homem se mimetiza com a máquina e pretende resolver 

questões interpessoais num click, o que tem causado, não raro, uma desestruturação nessas 

relações e mantido o corpo apagado e o perceber anestesiado. Le Breton (2003) reiterou essa 

afirmação quando discorreu sobre o ciberespaço hoje, como um modo de existência vivido 

integralmente, espaço que possui suas próprias linguagens, culturas e utopias. O autor 

salientou que neste ambiente de relacionamento virtual o mundo real e imaginário de sentidos 

e valores existe a partir da conexão proporcionada pelos milhões de computadores que 

possibilitam provisoriamente o contato de indivíduos afastados no tempo e no espaço e que, 

não raro, nada sabem a respeito uns dos outros. “Mundo onde as fronteiras se confundem e 

onde o corpo se apaga, onde o Outro existe na interface da comunicação, mas sem corpo, sem 

rosto, sem outro toque além daquele do teclado do computador, sem outro olhar além do da 

tela”. (LE BRETON, 2003, p.127). As pessoas, de modo geral, não têm mais tempo para 

dialogar face-a-face, sentir a presença próxima do outro, olhar nos olhos, tocar, cheirar, como 

se o orgânico fosse substituído pelo mecânico. Evidentemente, o plano do perceber, do 
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sensível vai sendo relegado a segundo plano. 

Todos os sentidos, no mundo imediatista que se vivencia, passam por processo 

anestésico e, consequente embrutecimento das formas sensíveis de relacionamento do ser 

humano, o que, sem dúvida, provoca uma regressão na questão social e cultural da 

humanidade. Parece uma volta ao estoicismo que defende que o homem deve agir de acordo 

com a razão e ser indiferente aos problemas que o cerca a fim de manter a alma imperturbada –

única forma de alcançar felicidade – não permitir que as emoções o dominem. Ele não deve 

deixar-se escravizar pelas paixões ou por fatores externos, diante dos quais deve se manter 

insensível. 

Os textos sobre a Teoria da Semicultura de Adorno (1972) contribuíram, para elucidar 

o reflexo da indústria cultural, na sociedade contemporânea, que se apresenta com seus 

sentidos anestesiados e vítima de um mundo objetivado, insensível: de desestruturação das 

relações interpessoais e de deseducação dos sentidos nas instituições educacionais, nas quais 

as propostas pedagógicas permanecem engessadas, mecânicas e sem significado. Essa teoria é 

uma crítica a cada um à medida que se amolda ao Espírito Alienado, que não sabe ao certo se 

está vivo ou morto, que vive como se estivesse separado do corpo, do próximo, da sociedade e 

da natureza. 

Então, a Semicultura faz com que as pessoas não sejam persistentes, elas vão até um 

determinado ponto, mas não às últimas consequências – semiformação – se contentam com a 

“suficiência” do pouco, afinal, “a vida é assim mesmo”. Como diz Freire (1996, p.57): 

 

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhe 

são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que 

resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como sujeitos. 

Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos 

oprimidos e não a situação que os oprime, e isto para que, melhor adaptando-os a 

esta situação, melhor os dominem. 

 

A proposta “Criança Fazendo Arte” foi direcionada pelas perguntas: Como tornar a 

escola mais interessante que a vida lá fora? Como estimular os alunos a participarem 

ativamente de um processo de mudança se a própria educação se apresenta banalizada, 

coisificada? 

A compreensão de que não basta o sujeito ficar a pensar, teorizar, sem, no entanto, 

demonstrar em ações, na prática, o que pensa, pode ser um dos motivos de a humanidade 

visualizar a total aniquilação da subjetividade, citada por Adorno(1988) na Dialética do 

Esclarecimento. 
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Outro fator de relevância para o embotamento dos sentidos é o advento da moda que 

na contemporaneidade se encontra enraizada na organização capitalista que comporta uma 

massa de consumidores vorazes que seguem os gostos predeterminados pelos estilistas e 

publicitários do momento. O indivíduo é obrigado a se submeter a estes padrões estabelecidos 

para não ser excluído dos grupos sociais, o que promove um certo status. No entanto, sua 

identidade própria vai se apagando em detrimento da igualdade de estilo. Para Lepovetsky 

(2009), a moda, primeiro grande dispositivo a produzir social e regularmente a personalidade 

aparente, estetizou e individualizou a vaidade humana, conseguiu fazer do superficial um 

instrumento de salvação, uma finalidade da existência. 

Esta superficialidade e efemeridade caracterizam nossa época que vislumbra uma 

“sociedade programada” como denominou o sociólogo Touraine (1994), uma sociedade que 

privilegia de maneira exacerbada o consumo, como comenta Duarte Jr. (2010, p. 20): 
 

O que consumir, como nos vestirmos, em que acreditar, como nos comportarmos 

em tais e tais ambientes, etc., tudo é devidamente “ensinado” pelos meios de 

comunicação, aliados a poderosas corporações industriais. Razão pela qual 

Cristopher Lasch defende a tese de que, em tal sociedade programada, resta-nos 

apenas desenvolver um “mínimo eu”, sem grandes apegos a valores e crenças e 

flexível o suficiente para mudar de opinião e de estilo ao sabor das alterações da 

moda. 

 

Todo este contexto, também, remete à ideia de “sociedade do espetáculo”, como a 

denominou  Debord (1997), sociedade em que, segundo Duarte Jr. (2010), o corpo tomado 

como objeto, é trabalhado, esculpido, adaptado e adequado a um padrão de perfeição de forma 

quase industrial e, “o corpo é entendido como uma simples matéria-prima sobre a qual 

intervenções mecânicas produzem resultados imediatos em função de certos padrões 

veiculados como ideais”. (DUARTE JR, 2010, p.103) 

Essa realidade consumista que acomete a sociedade contemporânea teve seu início 

com a Revolução Industrial que veio promover o crescimento do capitalismo acompanhado 

pelo consumismo desmedido e investimento em novas tecnologias. Ao novo operário da 

sociedade industrial moderna coube desenvolver sua função de forma mecânica e alienada ao 

corpo, diferentemente do antigo artesão que era senhor de seu trabalho e dono do seu tempo, o 

qual tinha uma vida regida pelo próprio corpo, atendendo às suas necessidades cotidianas, 

respeitando os horários da fome, do sono, num ritmo que celebrava a vida. 

O surgimento da indústria, que sucede às atividades artesanais e primeiras 

manufaturas, é o responsável pelo modelo de produção de mercadorias, o qual alcançou o 

século XX e transformou costumes e hábitos, revelando ao corpo sua função de mera máquina 
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de produção. Kujawski (1988) reafirma este pensamento em sua obra “A Crise do Século 

XX” na qual relata que com o advento da industrialização o caráter pessoal, artesanal da 

produção da obra foi despojado e transformou o trabalho em atividade anônima e mecânica, 

mera função que pode ser cumprida tanto por um homem como por um robô. 

Estes fatos discorridos não diferem dos dias que correm no século XXI, em que o 

modo de sobrevivência gira em torno do capital e os funcionários de qualquer setor devem 

executar suas funções com normas rígidas de comportamentos, o que remete à obra 

organizada por Novaes (2003, p.10) – O Homem-Máquina: A Ciência Manipula o Corpo, a 

qual descreve o ser dissociado de toda sensibilidade e percepção: 
 

[...] num mundo em que o corpo transformou-se em máquina ruidosa a ser 
reparada em cada movimento. Máquina defeituosa, ‘rascunho’ apenas, como 
escreve Le Breton, sobre o qual a ciência trabalha para aperfeiçoá-lo. Por que 

esse interesse em mudar o corpo a ponto de projetar para que ele se transforme 
em uma terceira coisa, nem natural nem inteiramente artificial? Pensar o corpo 
apenas como máquina- ou, no limite, sua substituição por ‘máquinas 
inteligentes’- é o mesmo que ver sem perceber. A máquina funciona, o homem 
vive, isto é, estrutura seu mundo, seus valores e seu corpo. O que acontece 
quando se pensa que as máquinas são equivalentes a seres vivos? Um 

pensamento artificializado (segundo o qual é preciso tudo refazer pelo artifício 
humano) é levado- como lembra Merleau-Ponty ‘até a um ponto em que o 
próprio pensamento desaparece. 

 

É interessante assinalar o que comenta Duarte Jr. (2010), ao dizer que Le Breton em 

sua obra “Adeus ao Corpo”, propõe-se a analisar essa maneira contemporânea de atuação 

sobre a própria carne, baseando-se na ideia de que a “sociedade do espetáculo”, já citada 

anteriormente, educa a sociedade a compreender o corpo como um rascunho que precisa e 

deve ser passado a limpo, valendo-se para isso de toda tecnologia possível. 

É moda também nos dias que seguem o momento fast. Fast food, fast games, fast 

shop, o que mais uma vez denota a valorização do indivíduo caracterizada pela sua rapidez, 

mecanicidade o que, consequentemente leva à superficialidade das ações e das relações 

humanas. Tornam-se cada vez mais raros momentos de refeição ao redor da mesa com uma 

boa conversa, contação de “causos” acompanhada por uma xícara de chá, contemplação da 

natureza... Alguns detalhes tão ricos da vida têm sido colocados no lugar do esquecimento. 

Este cotidiano acelerado do ser humano automático e objetivado - “cujo pensamento 

objetivo ignora o sujeito da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.279) reflete 

diretamente na educação infantil, pois os educadores frutos desta dessensibilização que se 

estende por todos os sentidos, têm realizado propostas pedagógicas mecânicas e repetitivas, e 

distantes dos alunos, sem a incorporação e atribuição de significados e caracterizadas pela 
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ausência de sensibilidade e percepção. 

É importante considerar que a modernidade que se vivencia é considerada como 

período histórico em que o conhecimento visto como verdadeiro independe dos sentidos, 

provindo quase que exclusivamente do cérebro humano. Como pontua Duarte Jr. (2010) esse 

privilégio concedido às abstrações, foi desconsiderando progressivamente o saber detido pelo 

nosso corpo. Corpo que constitui o conhecimento mais fundamental de que dispomos e sobre 

o qual todos os outros, por mais abstratos que sejam, são construídos, considera, esse autor, o 

saber sensível- detido pelo corpo, anterior ao conhecimento inteligível- racional. 

1.2.1 Desafios da Educação 

Historicamente, na realidade contemporânea brasileira, tem-se assistido o desenvolver 

de uma educação autoritária e fria, distante dos alunos, que preza a competitividade, recheada 

de decorebas e repetições em que o intelectualismo impera em contraposição à experiência 

corporal. 

Muitos dos educadores da educação infantil, advindos dos cursos de pedagogia, são 

vítimas desta educação impessoal, carregada de transmissão de conhecimento fragmentado na 

sua formação o que, sem dúvida, prejudica o desenvolvimento de propostas que valorizem os 

sentidos e o corpo como fonte de sentidos de significação e percepção da relação do sujeito no 

mundo. 

Uma outra implicação nesse processo de aprendizagem na infância, advém do fato de 

que nas creches conveniadas existe um número excessivo de crianças por professor. O 

município garante, pela verba repassada, a contratação de somente um professor para até vinte 

e uma crianças. Se a creche diminuir o número de crianças, fica impossível pagar o salário do 

professor, pois o repasse é feito por per capta de aluno atendido. Com relação a este assunto 

Kishimoto (2009, p. 5) faz uma crítica às políticas públicas da educação no Brasil, quando 

afirma: 

 

Existem normas de qualidade na relação de quantidade adulto-criança. Nove 
crianças por adulto é demais. No mundo todo essa relação varia de três a seis. 
Colocamos nove crianças para dizer que atendemos! Estamos perdendo uma 
geração de crianças que tinham uma potencialidade imensa para crescer e que não 
estão crescendo. Hoje a ciência mostra que se não estimularmos a criança 
pequena toda a estrutura de desenvolvimento posterior da criança estará perdida. 

O Brasil ainda não acordou para isso. Tiramos a criança da família, jogamos na 
escola e pensamos que o problema está resolvido. Mas as crianças não estão 
tendo a atenção que deveriam. 



31 

 

Este fato é realidade na creche Betel e um desafio para o desenvolvimento das ações 

pedagógicas. Kishimoto (2009), salienta que a rede pública costuma colocar dois profissionais 

para atender dezoito crianças e reforça que tal atitude é totalmente inadequada. Na creche 

Betel as salas têm vinte e uma crianças para um professor com formação em pedagogia, e um 

auxiliar de classe com formação em ensino médio, o qual ao ingressar no trabalho não 

apresenta conhecimento sobre educação infantil. O desafio diante deste quadro é realizar a 

formação continuada de toda a equipe, o que tem sido feito com muito esforço, amor e 

sensibilidade de todos os envolvidos. 

Nesse ínterim, percebeu-se a necessidade e urgência de se oferecer a formação 

continuada para a equipe da escola, com o objetivo de que por meio do diálogo e trocas de 

experiências se pudesse ampliar a visão da educação infantil e estimular o estudo e a pesquisa 

em toda a equipe, pois se sabe que a precariedade da formação dos professores da educação 

infantil é uma questão antiga e segundo Kishimoto (2002, p.107): 

 

Desde os tempos passados, acumulam-se os problemas na formação, em 
decorrência da pouca clareza do perfil profissional desejado nos cursos de 
formação propostos. As contradições aparecem nos cursos amorfos, que não 

respeitam a especificidade da educação infantil. 
 

Esse contexto é que constituiu a mola desencadeadora da proposta “Criança Fazendo 

Arte”. Crianças pequenas que chegavam à creche, apresentando claramente necessidade de 

aproximação, do toque, do carinho, de serem ouvidas, cujos pais, já não têm mais tempo para 

elas, que permanecem na escola em período integral e a urgência de um profissional 

preparado, sensível e aberto às necessidades do aluno, que seja capacitado para acolher, 

educar e enxergar esta criança como sujeito histórico-cultural. 

 

1.2.2 Formação do Professor frente aos Desafios da Educação 

 

Na realidade vivida hoje na educação infantil, a criança não é vista como sujeito histórico-cultural, 

sujeito que tem uma forma própria de ver o mundo e de aprender sobre ele, sujeito singular. Ela é ainda 

idealizada, como afirma Kramer (2008) quando discorre que os discursos parecem trazer uma criança 

ideal, que não corresponde à realidade com a qual os professores, recém - saídos da formação inicial, 

deparam ao ingressar nas salas de aula, e isto leva estes profissionais a considerarem que a teoria 

estudada não corresponde à realidade. Outro fator que a autora destaca é que se percebe, também, 

que o processo de formação alienante, fragmentado e marcado pela dissociação entre teoria e 

prática, episódico, caracterizado pelo sistema de repasses consecutivos desapropria o professor da 
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autonomia sobre o seu fazer, reduzindo-o a executor de políticas sobre as quais ele não tem qualquer 

ingerência. 

Capovilla e Capovilla (2007) pondera sobre Piaget que apontou que o pouco 

desenvolvimento teórico e científico da pedagogia se deve a fatores como o pouco contato com 

pesquisa científica por parte dos professores durante sua formação, a ausência de condução de 

pesquisas pelos próprios professores, e a sua falta de autonomia para ensinar na medida que devem 

submeter-se a parâmetros e programas ditados por autoridades e baseados em circunstâncias, 

ideologias e palpites, mais que em pesquisa científica. Logo, segundo esse autor, há mais de trinta 

anos Piaget já criticava essa situação de falta de pesquisa em pedagogia e de submissão dos 

professores a parâmetros curriculares ditados por burocratas do Estado que não fazem pesquisa e 

não levam em conta a pesquisa. 

Nesta mesma linha de pensamento sobre o conhecimento fragmentado na formação de 

educadores, Kishimoto (2005) reitera que o desenvolvimento e a aprendizagem, tratados de forma 

teórica e positivista, não contemplam o contexto da criança até os seis anos, não focam seus saberes, 

as questões da subjetividade, pluralidade e diversidade culturais, gênero, classe social e etnia; 

reafirma que a superposição e a fragmentação de conteúdos são constantes, sem eixos integradores 

para a formação do adulto e que as disciplinas que tratam da pesquisa restringem-se à análise teórica 

de metodologias e instrumentos estatísticos, sem envolver os alunos em estudos qualitativos, pesquisa-

ação e estudo de caso junto às unidades infantis, a fim de formar o futuro pedagogo pesquisador. 

Afirma Kishimoto (2009, p.4): 

Precisamos que o aluno de Pedagogia tenha não só um curso específico mas um  

estágio acompanhado sobre como são os bebês e como se deve observá-los. Falta nos 

cursos não só o conhecimento específico sobre a criança pequena mas um estágio 

acompanhado. Como a professora irá observar um bebê se durante o curso se ela 

nunca acompanhou um bebê? 
 

E, a mesma autora continua: 

Nossos cursos trabalham com a formação da criança maior. Primeiro pensando 
no Fundamental, e dando apenas uma pincelada sobre os 4 a 6 anos. Pelo Brasil 

afora, na maior parte dos cursos, e sei disso porque viajei o Brasil todo durante 
quatro anos como membro do Ministério da Educação para avaliar os cursos de 
Pedagogia, o foco sempre é a criança maior, a partir da alfabetização. O que a 
professora sabe fazer é dar papel e lápis para as crianças. O professor aprender a 
olhar a criança, ter noções sobre desenvolvimento do bebê, saber como ele adulto 
deve fazer a mediação são questões que praticamente não existem nos cursos. 

Então o que os adultos fazem? Cuidam, porque cuidar de bebês eles aprenderam 
em casa. Ficam batendo papo, deixam os bebês vendo televisão, porque não há a 
mínima formação específica. 

 

Antunes (2005) argumenta que cabe ao professor criar as condições favoráveis para 
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que uma nova informação ao interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura 

cognitiva da criança seja efetivamente assimilada, transformando a informação em 

conhecimento, ocorrendo assim a aprendizagem significativa. Nesse sentido, como os 

professores favorecerão a aquisição de conhecimentos se não forem desafiados a adquirirem os 

seus próprios? Segundo Kramer (1994, p.19): 

É preciso que os profissionais de educação infantil tenham acesso ao 
conhecimento produzido na área da educação infantil e da cultura em geral, para 
repensarem sua prática, se reconstruírem enquanto cidadãos e atuarem enquanto 

sujeitos da produção de conhecimento. E para que possam, mais do que 
"implantar" currículos ou "aplicar" propostas à realidade da creche/pré-escola em 
que atuam, efetivamente participar da sua concepção, construção e consolidação. 
 

O caminho que parece possível implica pensar a formação permanente dos 

profissionais que participam do processo de ensino e de aprendizagem nas escolas de 

educação infantil. 

Diante dos fatos discorridos, nesse contexto de necessidade de melhor formação 

profissional, a educação enfrenta desafios em sua realidade cotidiana e a escola fica com a 

responsabilidade de propiciar condições à continuidade da formação de seus educadores e 

ampliar as dimensões do conhecimento, a percepção de mundo e de si próprios, para que 

tenham condições de se aproximar, acolher as crianças e estimulá-las ao movimento e ao 

perceber nas atividades pedagógicas propostas, bem como valorizar a exploração dos sentidos 

do corpo que pressupõe uma aprendizagem com significado. A creche Betel está engajada 

numa proposta de formação constante cuja meta é vencer os desafios discorridos. 

 

1.3 Percepção 

[...] a experiência da percepção nos põe em contato com o momento em que se 

constituem para nós as coisas, as verdades, os bens; a percepção nos dá um logos em 

estado nascente. (MERLEAU-PONTY, 1990 p.63) 

As ideias de Merleau-Ponty (2006) constituíram diretrizes para as intervenções no 

Projeto Criança Fazendo Arte, cujos recortes são apresentados e analisados nesta pesquisa de 

mestrado. A proposta central desse filósofo é que a ciência retorne ao solo do mundo sensível - o 

mundo percebido. Nos horizontes abertos pela percepção, enfatiza esse autor, é que o 

conhecimento se instala. Cardim (2009, p.61-62) interpretando Merleau-Ponty diz que seria preciso 

formar uma nova ideia de razão, 

[...] a qual não é uma razão desencarnada e fora de toda situação de fato. Ela é, sim, uma 

razão alargada. Para apreende - la é preciso abandonar o solo de universalidade que 

caracteriza a tradição científica e filosófica (...) torná-la capaz de compreender o que em 
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nós e nos outros precede e excede a razão (...) a razão alargada de que fala Merleau-Ponty 

deve andar junto com a própria experiência, ou melhor, é preciso fazer o universal com 

que existe de mais particular... 

Salomon (2011, p.37) reitera esta concepção ao retomar Masini quando esta enfatiza um 

caminho apontado por este filósofo para se saber da pessoa em seu ato de aprender. 

Ele se refere aos conteúdos particulares (especificidade), que são os dados sensoriais, 

visão, tato, audição, sentido cinestésico, paladar, e às formas de percepção (a 

generalidade), que é a organização total dos dados, fornecidos pela função simbólica, 

havendo uma dialética entre conteúdo e forma. Há necessidade de dados para que 

possam ser organizados, mas quando estes estão fragmentados (dissociados da função 

simbólica), de nada adiantam. 

Masini (2008, p. 80) esclarece o que ficou dito quando enfatiza a importância de se estar 

atento à experiência perceptiva do aprendiz e à sua relação corporal com o mundo que o rodeia - 

pessoas e objetos. É um ponto de vista que substitui o paradigma da unidimensionalidade do 

estudo da aprendizagem ao aspecto intelectual e enfatiza a dimensão existencial do conhecer, unindo 

áreas do conhecimento na busca de uma compreensão dessa experiência vivida. 

Destarte, conforme afirma Masini (Cf. 2012), as coisas “se pensam” em cada pessoa, porque 

não é um pensar intelectual, na forma de funcionamento de um sistema, mas sim do saber de si ao 

saber do objeto; ao entrar em contato com o objeto, o sujeito entra em contato consigo mesmo; para 

compreender a percepção é necessário considerar o sujeito da percepção e saber de sua experiência 

perceptiva e estar atento às suas formas próprias de explorar e perceber. 

Salomon (Cf. 2011), ao interpretar Masini, afirma que “o processo cognitivo é iniciado 

pela percepção, pela qual o ser humano interage com seus semelhantes e com o meio em que 

vive e conhece-o de forma total e complexa, sem perder a sua identidade existencial.” Reitera 

o que diz a autora que “ nesta concepção, as percepções vão se fazendo por meio de ações e 

explorações, propiciando desenvolvimento das habilidades de perceber, de experienciar, de 

organizar e compreender o mundo onde se está”, conforme explicita: 
 

[...] para compreender o seu aprender é necessário considerar o sujeito da 
percepção e saber de sua experiência perceptiva, uma pontuação indispensável 
para assinalar a complexidade do aprender e de suas possibilidades na 
experiência humana [...] A experiência perceptiva (que é corporal) surge da 
relação dinâmica do corpo como um sistema de forças no mundo e não da 

associação que vem dos órgãos dos sentidos. Assim, o corpo é visto numa 
totalidade, na estrutura de relação com as coisas ao seu redor, como uma fonte de 
sentidos. (MASINI, 2008, p.75) 

Este enfoque tornou-se relevante no projeto de pesquisa desta dissertação à medida 

que possibilitou a experiência de refletir sobre a arte como foco de conhecimento e a 

importância do contato e interação com cada objeto. 

Como enfatiza Masini (2012, p.25) “é a importância do contato no mundo que o ser 
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humano precisa ter, com pessoas e objetos, por meio dos sentidos de que dispõe, sempre em 

interação e nunca separado apenas como um espectador [...] É, pois, da reflexão sobre o 

vivido e da atenção à experiência perceptiva que emergem os significados da pessoa no 

mundo” Complementa o que ficou dito na afirmação de Larrosa (2004, p.154) “a experiência 

é algo que nos passa, ou que nos acontece, ou que nos toca, e, ao passar-nos forma e 

transforma. Não o que passa ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o que nos 

acontece ou nos toca”. Esses autores, de diferentes formas, referem-se ao corpo como meio 

formador e transformador da experiência. 

A experiência perceptiva de exploração dos sentidos proporcionada pelas interações 

com o objeto artístico durante as aulas do projeto “Criança Fazendo Arte” possibilitou ao 

educador e ao aprendiz o aprimoramento de seu perceber e maior aproximação e inter-relação 

tanto ao educador - criança, como à criança - criança, o que ficou evidente pelo brilho no 

olhar dos aprendizes, proporcionados pela interação e integração que foram ampliadas e 

efetivadas pela arte do estar junto, inspirados por (MARTINS, 2012, p.55) 
 

Experiências. Experiências do perceber na abertura e disponibilidade ao convite 

à suspensão do automatismo da ação, do parar para viver a experiência, 

demorando-se nos detalhes, cultivando a atenção, a delicadeza e a arte do 

encontro, calando-se para que o corpo viva a experiência do tocar e ser tocado 

por odores, sabores, sonoridades, formas e texturas, tempos e espaços. . 

 

Foram momentos inesquecíveis, em que educadores e aprendizes faziam e aprendiam 

juntos, em grupo construíam suas significações no mundo da arte. Concernentes a Deleuze 

(1988, p.54) “nada aprendemos com aqueles que nos dizem faça como eu. Nossos únicos 

mestres são aqueles que nos dizem faça comigo”. Esta foi a tônica ao se pensar sobre este 

processo de aprendizagem: juntos experimentar corporalmente os sabores, odores, 

sonoridades, formas e texturas do universo do sensível, reafirmando a percepção como “ solo 

originário do conhecimento” 

Como enfatiza Masini (Cf. 2012, p.18), ao dizer que Merleau- Ponty considera o 

sujeito no mundo como corpo no mundo – corpo que sente, que sabe, que compreende, e 

afirma: 

Este saber do corpo, essa experiência original que é pré- consciente, pré-

emocional, pré- categorial, faz reencontrar o corpo presente e total, aquele que 

não é um fragmento ou feixes de funções, mas um entrelaçamento de percepções 

( ou sentidos) e de dinamismo. 

Reassegura essa autora a ênfase à corporeidade, como ensina o filósofo da percepção: 
 

[...] cada aspecto da coisa percebida é um convite a perceber além (constitui uma 
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parada no processo perceptivo); a síntese perceptiva possui o segredo do corpo 
próprio e não o do objeto. Assim, falar da percepção é falar do corpo, pois [...] 
meu corpo é textura comum de todos os objetos e ele é, pelo menos em relação 
ao mundo percebido o instrumento geral de minha compreensão. (MERLEAU-
PONTY, 2006 passim). 

 

 Nesse ínterim, é necessário enfatizar a experiência do corpo como fonte criadora de 

sentidos, isto porque a percepção não é uma representação da mente dissociada de um corpo, 

mas um acontecimento da corporeidade e, sendo assim, da existência. 

 

1.4 Arte 

 

O desvelar da arte na educação infantil foi protagonista na busca pelo saber sensível que 

aprimorou a percepção nas crianças e educadores. O contato do corpo com o objeto artístico, 

de um jeito solto e livre de estereótipos, ativou a sensibilidade e a reflexão sobre o novo 

conhecimento. Nos próximos segmentos, fez-se um delineamento das propostas artísticas 

desenvolvidas na creche, enquanto caminho que se abriu para a exploração dos sentidos e o 

despertar da percepção na educação infantil. 

 

1.4.1 Percepção e Arte - Saber Sensível 

 

O enfoque de Merleau-Ponty foi reiterado por Duarte Jr. (2010, p.12), em sua 

afirmação: 

[...] tudo aquilo que é imediatamente acessível a nós através dos órgãos dos 

sentidos, tudo aquilo captado de maneira sensível pelo corpo, já carrega em si 

uma organização, um significado, um sentido. [...] é nesse “corpo-a-corpo” 

primeiro mantido com o mundo que nos rodeia, que começa a aventura do saber 

e do conhecer humanos. Sem dúvida, há um saber sensível, inelutável, primitivo, 

fundador de todos os demais conhecimentos, por mais abstratos que estes sejam; 

um saber direto, corporal, anterior às representações simbólicas que permitem os 

nossos processos de raciocínio e reflexão. E será para essa sabedoria primordial 

que deveremos voltar a atenção se quisermos refletir acerca das bases sobre as 

quais repousam todo e qualquer processo educacional, por mais especializado 

que ele se mostre. 

 

É em busca da sabedoria de vida que se percorre caminhos que se abrem em 

horizontes distantes, mas que o corpo em sua totalidade aproxima, como afirma Duarte Jr. 

(2010, p.208): 

Nossa corporeidade, assumida assim de um jeito “solto” desde tenra idade (e que 

acaba sendo bastante bloqueada pelo racionalismo cerebral de nossa educação 

formalista), parece ser, por conseguinte, um sólido patrimônio com o qual se 

pode contar e do qual se deve partir para uma prática educacional voltada bem 

mais para a sabedoria (de vida) que mero conhecimento especializado e 

desvinculado das atividades cotidianas. 
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Duarte Jr. propõe um voltar à estesia, que talvez seja uma paráfrase de Merleau-Ponty, 

com sua “volta às coisas mesmas” e, desta forma, propiciar um refinamento dos sentidos em 

meio à realidade de anestesia que se presencia no mundo contemporâneo. Duarte Jr. (2010, 

p.26) afirma ser necessário notar que o propósito da “educação estética” estabelecida por 

Read (1977) coincide com o espírito por ele denominado de “educação do sensível”, já que 

ambas partem do conceito grego de aisthesis. Segundo o autor, o único caminho apontado por 

Read (1977) para que tal educação se processasse era “através da arte”, esperava ele 

aprimorar a sensibilidade de crianças e adolescentes por meio do contato intensivo com a arte, 

contato do qual surgiriam também a curiosidade e a motivação para o desvendar racional e 

reflexivo do mundo, por intermédio da ciência e da filosofia. Reitera que tudo que se alcança 

por meio dos órgãos dos sentidos e é captado de maneira sensível pelo corpo já traz em si uma 

organização, um significado e reafirma, que é no “corpo a corpo” primeiro mantido com o 

mundo que começa a aventura do saber humano e, também destaca que, a prioridade dada à 

corporeidade de um jeito “solto” desde a mais tenra idade é essencial para que se obtenha a 

aprendizagem significativa, vinculada às atividades cotidianas, voltada bem mais para a 

sabedoria de vida, em contraponto à educação formalista que somente se preocupa com o 

conhecimento especializado e racionalismo cerebral desvelando uma aprendizagem mecânica, 

sem compreensão. 

Esse autor relata que o saber sensível - pelo qual se sabe o mundo no modo sensório-

perceptivo - foi chamado de estesia e que consiste no mais primordial conhecimento, 

ajustando e equilibrando nossa ação física sobre a realidade; por meio de uma harmoniosa e 

precisa integração de informações levada a cabo pelos nervos, neurônios, músculos, 

substâncias químicas e correntes elétricas que constituem o corpo humano. Sobre esse saber 

primeiro (e as emoções nele interligadas), erige-se então todo e qualquer conhecimento 

inteligível, como as abstrações filosóficas, as científicas e mesmo as mais comezinhas e 

corriqueiras reflexões do cotidiano. 

 

1.4.2 Arte na Creche Betel – Uma proposta inovadora 

 

Constituiu assunto de constantes diálogos em reuniões pedagógicas da Creche Betel, a 

valorização dos sentidos na educação infantil como uma das principais metas a serem 

alcançadas, por meio da transformação de ações educativas equivocadas, recheadas de 

modelos prontos, que engessam a criatividade e contribuem para a deseducação dos sentidos. 

Foi enfatizada a busca e a valorização dos sentidos em atividades pedagógicas para ampliar o 
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repertório perceptual, expressivo e criativo complementado por intenções, desejos, 

expectativas, inquietações e saberes, no sentido de transformar as ações praticadas 

cotidianamente e, fazer da escola, um espaço de sensibilização e abertura para a arte. 

Esses diálogos encontraram respaldo em Cunha (1999, p.10) quando afirma que a 

escola deve estar atenta para incentivar o processo expressivo e criativo de suas crianças: 

 

As instituições de educação infantil deveriam ser o espaço inicial e deflagrador 
para o desenvolvimento das diferentes linguagens expressivas, tendo em vista 
que as crianças pequenas iniciam o conhecimento sobre o mundo através dos 
cinco sentidos (visão, tato, olfato, audição, gustação), do movimento, da 
curiosidade em relação ao que está a sua volta, da repetição, da imitação, da 

brincadeira e do jogo simbólico. No que diz respeito às linguagens expressivas, 
estes são os fatores fundamentais para que elas se desenvolvam plenamente. 
 

O despertar da sensibilidade e da criatividade, se faz desde a mais tenra idade, em 

situações em que se oferece à criança condições para seu fazer artístico - seu livre acesso para 

explorar os cinco sentidos por meio de atividades e, em espaços que propiciem sua livre 

expressão. Este percurso de vida aberto à sensibilidade e à criatividade aviva a capacidade 

sensível do ser humano para perceber e organizar o que recebe em seu o corpo, pelos sentidos. 

Como dizem Martins, Picosque e Guerra(2009): 
 

O certo é que nada foge aos cinco sentidos, pois são eles que nos possibilitam a 
acolhida das coisas do mundo ou de suas impressões óticas, acústicas, gustativas, 
olfativas, de temperatura, textura, volume, direção, entre tantas outras. São os 

cinco sentidos que podem, passo a passo, abrir para nós o nosso caminho pelo 
estésico. É pela apreensão estésica,, pelo modo como nosso corpo é afetado e se 
deixa afetar que nossa sensibilidade é ativada.(MARTINS; PICOSQUE; 
GUERRA, 2009, p.23). 
 

Na educação infantil existe a necessidade da alfabetização desta linguagem tão 

necessária para o despertar e desenvolvimento da percepção (CARDOSO, 2011). Dessa forma 

faz-se necessário que à criança seja também propiciada a oportunidade para desenvolver 

leitura das imagens, em direção à formação de um aluno conhecedor, fruidor e decodificador 

da obra de arte, como afirma Pillar (2002, p.79-81) 
 

É importante lembrar, no entanto, que a marca maior das Artes Plásticas é querer 

dizer o “indizível”, ou seja, não é um discurso verbal, é um diálogo entre formas, 

cores, espaços. Desse modo, quando fazemos uma leitura, estamos explicitando 

verbalmente relações de outra natureza, da natureza do sensível. Assim, 

compreender uma imagem implica ver construtivamente a articulação de seus 

elementos, suas tonalidades, suas linhas e volumes. Enfim, apreciá-la na sua 

pluralidade de sentidos, sejam imagens da Arte erudita, popular, internacional ou 

local; sejam produções dos alunos; o meio ambiente natural ou construído; 

imagens de televisão; embalagens; informações visuais diversas presentes no 

cotidiano. 
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O contato com a diversidade de expressões artísticas - as artes plásticas, o teatro, a 

música, a dança, o cinema e suas linguagens - desvenda os olhos voltados para a 

aprendizagem mecânica e repetitiva e abre horizontes de possibilidades de acesso ao 

conhecimento e novas significações. Segundo, Martins, Picosque e Guerra (2009, p.39): 

Pelo poder de síntese da linguagem da arte, nossa sensibilidade capta uma forma 
de sentimento que nos nutre simbolicamente, ampliando nosso repertório de 
significações. Adquirimos um conhecimento daquilo que não sabíamos e, por 
isso mesmo, transformamos nossa relação sensível com o mundo e as coisas do 

mundo. 

A estimulação da sensibilidade no processo educativo da criança, por meio de 

propostas pedagógicas planejadas que otimizam a expressão artística, a valorização dos 

sentidos, a diversidade de materiais, a exploração de movimentos, os espaços planejados, a 

interação dos saberes, proporciona à criança a oportunidade de aprendizagem, a formação de 

um sujeito perceptivo e sua inserção aos códigos da linguagem da arte. Segundo Stori (2003, 

p.47-48): 

Além da criatividade, é importante que nos programas das escolas haja 

preocupação com relação aos cinco sentidos como elementos de educação. 

Assim, o desenvolvimento da sensibilidade perceptual deve converter-se na parte 

mais importante do processo educativo. [...] Quanto maior for a oportunidade 

para desenvolver uma crescente sensibilidade e maior a conscientização de todos 

os sentidos , maior será também a oportunidade de aprendizagem. 

 

Com o foco no desenvolvimento  das crianças, a proposta deste projeto foi pautada no 

despertar da sensibilidade perceptual como fonte de oportunidade para a aprendizagem, e as 

experiências artísticas vivenciadas desvelaram o caminho da percepção. 

 

1.4.3 Olhares para a Experiência Artística- Os sentidos na Arte Contemporânea 

 

Onde devemos buscar uma descrição de tal experiência? Não em registros 

contábeis nem em um tratado de economia, sociologia ou psicologia 

organizacional, mas no teatro ou na ficção. Sua natureza e importância só podem 

expressar-se pela arte, porque é uma unidade da experiência que só pode ser 

expressa como uma experiência... e essa experiência não vem por um mero 

julgamento intelectual e externo, mas na percepção direta. Para perceber, o 

espectador ou observador tem de criar sua experiência.Dewey (2010, p. 121) 

 

Focalizando os aspectos corporais de valorização dos sentidos e com a 

intencionalidade de aproximar de maneira sensível educador e criança, pensou-se em 

maneiras de aprimorar o ambiente escolar para desenvolver atividades artísticas que 

contemplassem experiências que evidenciassem o corpo e o perceber. Então, foi construído 

um ateliê de artes e organizado um espaço a céu aberto, próprios para o desvelar de momentos 
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de interação e expressividade artísticas que ampliaram o trabalho corporal e perceptivo de 

crianças e educadores, efetivando, desta forma as palavras de (DEWEY, 2010, p.277) ao dizer 

que “o começo da compreensão estética é a retenção dessas experiências pessoais e seu 

cultivo. Isto porque, no fim, alimentá-las transforma-se em discernimento.” 

Concernente à aprendizagem e à formação de um sujeito sensível e perceptivo por 

meio do ensino de arte, Rizolli (2005, p.151) afirma: “A experiência artística propicia a 

projeção de informações sensoriais e afetivas. Faz perceber, participar, estabelecer relações, 

raciocinar, experimentar hipóteses, tirar conclusões, intuir... aprender”, e ainda, salientam 

Martins e Picosque (2007, p. 354) que traduzem este movimento pelo aprender, como o 

processo educativo que move a aprendizagem da arte e, revela-se cheio de sutilezas porque 

envolve colocar em movimento os sentidos/sensações, o sentimento, a razão e a ação. 

 Na efetivação das ações da experiência artística tomou-se como base o pensamento 

rizomático por ser contemporâneo, não hierárquico, em que a arte do passado e do presente se 

misturam num modo aberto de ligação entre diferentes conteúdos, com infinitas 

possibilidades de transitar entre eles. Tal pensamento conduz a uma proposta cartográfica de 

territórios da arte e cultura que vem sendo traçada e desdobrada em diferentes espaços de 

experimentação. Tais territórios são denominados: Linguagens Artísticas, Processo de 

Criação, Materialidade, Forma e Conteúdo, Mediação Cultural, Patrimônio Cultural, Saberes 

Estéticos e Culturais, Conexões Transdisciplinares e Zarpando. Segundo Martins, Picosque e 

Guerra (2010, p.191) a composição desses territórios oferece diferentes paisagens e direções 

para o estudo da arte, tal qual o traçado de uma cartografia, um mapa de possibilidades, com 

trânsito por entre os saberes, articulando diferentes campos. 

 Nas experiências vivenciadas neste projeto de pesquisa iniciou-se intuitivamente num 

pensamento contemporâneo o trabalho com materiais diversos e a construção artística com 

estes, o que mais adiante se confirmou com o olhar sobre o território da materialidade 

percebendo o diálogo com a matéria no fazer artístico e a construção das linguagens da arte. 

As crianças usufruem de acesso à diversidade de materiais e, a combinação destes revela o 

simbólico de cada matéria quando se submetem à prática artística. Concernentes a Martins, 

Picosque e Guerra (2010, p.192) quando discorrem sobre o território da materialidade ao dizer 

que são combinações de materiais e que cada material passa a ser uma matéria que dá 

consistência física à obra de arte. O corpo, o movimento do corpo e no corpo, o mármore, a 

parafina, o feltro, ou o som e o silêncio, são matérias que deixam de ser o que são quando 

sujeitas à prática artística, perdendo sua crueza de matéria pela passagem para o simbólico. 

Dizem as autoras que o estudo da materialidade das obras de artes nos aproxima da poética 
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dos materiais, do sentido que brota e de que modo brota da própria matéria pela sua 

simbolização. 

 No caminho percorrido pelo território da materialidade percebeu-se a conexão com o 

território de processos de criação tendo em vista que rever o corpo em movimento que risca o 

espaço, ter este corpo como suporte e matéria, a voz, a exploração de diferentes materiais, 

inusitados ou não, propicia investigar também a imaginação criadora, a percepção sensível, os 

diálogos com a matéria. Conforme, Martins, Picosque e Guerra (2010, p.192) traduzem ao 

dizer que olhar para o diálogo com a matéria é aproximar-se do território do processo de 

criação em que a imaginação criadora e a percepção sensível tudo transformam. 

 As crianças em seu processo de criação dialogaram com a matéria, foram envolvidas 

em propostas com materiais provenientes da natureza e recicláveis, nos movimentos 

vibratórios pela arte musical e por meio de expressões artísticas, inspiradas em artistas 

plásticos como Jackson Pollock, Ligya Clark e Ernesto Neto, como explanado a seguir. 

 

1.4.4 Nas trilhas da Arte Contemporânea na Educação Infantil. 

 

Na busca do aprofundamento da concepção de arte foi realizada a formação 

continuada da equipe do Projeto “Criança fazendo Arte”. As propostas desenvolvidas nos 

projetos com crianças de 4 meses a 4 anos de idade da Creche Betel ocorreram em espaços 

abertos e no ateliê de artes. O foco das propostas foi a exploração dos sentidos e o despertar 

da percepção. É importante salientar que para alcançar êxito nessa prática pedagógica com as 

crianças, primeiramente foram desenvolvidas vivências de exploração dos sentidos com toda 

a equipe, envolvendo educadoras, cozinheiras, assistentes do setor administrativo e auxiliares 

de limpeza, efetivando o modelo participativo de gestão, bem como, validando a importância 

da formação continuada. 

As crianças foram envolvidas em propostas com materiais provenientes da natureza e 

também os recicláveis, por meio de expressões artísticas, inspiradas em artistas plásticos 

como Jackson Pollock, Ligya Clark e Ernesto Neto e com movimentos vibratórios pela arte 

musical. 

O contato com elementos da natureza deram - se com a arte indígena - cestarias, 

plumarias e colares - as crianças tiveram a oportunidade de desenvolver atividades artesanais 

e vislumbrar toda a sensibilidade e harmonia com a natureza vivenciada por este povo. 

Puderam contemplar o corpo do índio como suporte de uma linguagem. Os grafismos fizeram 

sucesso, e as pinturas corporais foram o ápice do projeto, pois as tintas foram feitas pelas 
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crianças com sementes de urucum e terra de cores variadas. O corpo do índio como suporte de 

uma linguagem e a utilização e o contato com a natureza constituíram fatores essenciais ao 

desenvolvimento da aprendizagem da criança, pois essa relação do homem contemporâneo 

com o seu corpo e sua corporeidade, conforme diz o filósofo Guatarri (1990), também é uma 

questão ecológica, pois, segundo ele, movem - se em meio a três ecossistemas, que se 

interpretam e se dispõem, como as camadas de uma cebola: a pessoal (relação consigo 

mesmo), a social (relação com os outros e com lugares de habitação) e a natural (relação com 

a natureza). 

Nas expressões artísticas, em um primeiro momento foi escolhido o artista Jackson 

Pollock (1912 – 1956) pela sua técnica de gotejamento ou dripping, pelo colorido visual e 

principalmente por ser um artista gestual, que preza o movimento do corpo. Com o projeto “A 

Cor da Expressão”, as crianças divididas em grupos, desenvolveram a proposta em espaço 

aberto, cada uma com liberdade de escolher as tintas dispostas em copos descartáveis, e 

gotejar livremente sobre as telas e suportes de papel cartão que foram colocados no gramado. 

O resultado foi de um colorido exuberante, e de uma textura macia, muito admirada e 

explorada por cada criança, que pôde num outro momento visualizar e tocar a sua produção. 

Em outra proposta realizou - se uma instalação de exploração dos sentidos inspirada na 

artista Ligya Clark (1920 – 1988) que em sua obra fez do contato físico real a revelação do eu 

e do outro, fez do contato humano o abrigo que se busca no mundo virtual e que, em verdade, 

lá não se tem, explorou os sentidos do corpo de maneira magnífica. Esta proposta foi 

desenvolvida em espaço aberto e em sala de aula. Montou – se uma instalação pendurando 

por todo o espaço diversos materiais, com texturas diversificadas, dos quais destacamos 

alguns: tecidos macios, ásperos, plásticos bolha, tiras recortadas de garrafa pet, papel 

camurça, crepom, latinhas de refrigerante. As crianças passavam por entre os materiais e 

sentiam na pele as texturas, e após a experiência tiveram a oportunidade de compartilhar a 

exploração numa roda de conversa. Uma aluna envolveu seu corpo num pedaço de plástico 

bolha, como se o estivesse abraçando, e transmitiu aos observadores, expressões faciais de 

satisfação e de prazer de uma experiência que alcançou o seu corpo por inteiro, e que, sem 

dúvida, não sairá de sua memória, pela sensibilidade, significado e, totalidade que compôs 

esta proposta. 

Essa experiência que penetrou o corpo transpôs para além do tempo e espaço 

sensações que enraizadas provocaram desejos de transformação rompendo com as ideias 

prontas e o senso comum. 
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Nas palavras de Kastrup (1999, p.152-3): 
 

O melhor aprendiz não é aquele que aborda o mundo por meio de hábitos 
cristalizados, mas o que consegue permanecer sempre em processo de 
aprendizagem. O processo de aprendizagem permanente pode, então, igualmente 
ser dito desaprendizagem permanente. Em sentido último aprender é 
experimentar incessantemente, é fugir ao controle da representação. É também, 
nesse mesmo sentido, impedir que a aprendizagem forme hábitos cristalizados. 

[...] Aprender é, antes de tudo, ser capaz de problematizar, ser sensível às 
variações materiais que têm lugar em nossa cognição presente. 

Inspirados pela criatividade e universo sensorial do artista Ernesto Neto que, por meio 

de sua obra, convida o espectador a participar ativamente, a tocar, a cheirar, e adentrar o 

espaço da escultura, numa proposta de relação de imersão com os objetos, o que promoveu 

uma experiência corporal singular, desenvolveram-se os projetos didáticos “Caixas e Mais 

Caixas” e “Percepção na Palma da Mão”. O primeiro projeto citado teve como objetivo 

realizar um labirinto em que as crianças passassem por dentro das caixas e sentissem as 

texturas colocadas no papelão por elas mesmas. Estas texturas eram compostas de tinta em 

relevo, algodão, lixa de parede, penas de aves, tecidos, palitos, caixas de ovos, papelão, 

celofane colorido, gelatina e farinha de trigo. Cabe ressaltar que os pais foram convidados a 

participar deste percurso e uma das crianças de três aninhos comentou: “Mais devagar papai, é 

pra sentir”. 

A percepção auditiva teve enfoque nas aulas de música, acreditando-se, conforme 

salienta Brito (2003), que perceber gestos e movimentos sob a forma de vibrações sonoras é 

parte da integração no mundo que se vive: ao dizer que se ouve o barulho do mar, o vento 

soprando, as folhas balançando no coqueiro, o bater de martelos, o ruído de máquinas, o 

motor de carros ou motos, o canto dos pássaros, o miado dos gatos, as vozes, poesia e música. 

Os sons que se ouve são expressões da vida, da energia, do universo em movimento e 

indicam situações, ambientes, paisagens sonoras; a natureza, os animais, os seres humanos e, 

suas máquinas traduzem, também sonoramente, sua presença, seu “ser e estar”, integrado ao 

todo orgânico e vivo deste planeta. Para esta autora, o sentido da audição foi, desde o 

princípio, responsável por significativa leitura das coisas deste mundo, já que sons e silêncios 

são portadores de informações e significados. Os sons da natureza, como, ventos, trovões, 

tempestades; os cantos e urros dos animais ou o som produzido pelas pessoas: com a voz, 

com o corpo, ou com os materiais disponíveis, traduzem informações objetivas: a 

aproximação de uma fera, uma tempestade ou um carro que passa, provocam também 

sensações, emoções e reações subjetivas. 

O universo vibra em diferentes frequências, amplitudes, durações, timbres e 
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densidades, que o ser humano percebe e identifica, conferindo-lhe sentidos e significados. A 

percepção, a discriminação e a interpretação de eventos sonoros, geradores de interações com 

o entorno, têm grande importância no que diz respeito à formação e permanente 

transformação da consciência de espaço e tempo, um dos aspectos prioritários da consciência 

humana. Concordante a (SCHAFER, 2011), a prática da música pode ajudar a criança na 

coordenação motora dos ritmos do corpo. A música pode também correr, saltar, claudicar, 

balançar. Pode ser sincronizada com bolas que pulam, com ondas do  mar, com galopes de 

cavalos e com centenas de outros ritmos cíclicos ou regenerativos, tanto da natureza quanto 

do corpo. Para este autor, cantar é respirar. 

As crianças se interessam, de maneira especial, pela linguagem musical que preza pela 

exploração de possibilidades de expressão vocal, instrumental e corporal. Interessam - se com 

afinco pela possibilidade da produção de seus próprios instrumentos musicais feitos de 

material reciclável e elementos naturais, numa proposta de articulação de saberes, numa 

amplitude que alcança o corpo por inteiro e, num contexto em que o professor, conforme 

(SCHAFER, 2011), precisa permanecer uma criança grande, sensível, vulnerável e aberto a 

mudanças. Salienta que a melhor coisa que qualquer professor pode fazer é colocar na cabeça 

dos alunos a centelha de um tema que faça crescer, mesmo que esse crescimento tome formas 

imprevisíveis. Este autor relata que em sua prática pedagógica tem tentado fazer com que a 

descoberta entusiástica da música preceda a habilidade de tocar um instrumento ou de ler 

notas, sabendo que o tempo adequado para introduzir essas habilidades é aquele em que as 

crianças pedem por elas. 

Numa atividade desenvolvida nos momentos de arte musical explorou-se não somente 

o ouvir e o cantar, mas a produção de instrumentos musicais, como chocalho e tamborim, com 

coloridos diversos e utilizando a diversidade de sementes existentes. As famílias foram 

envolvidas na aquisição dos materiais necessários: garrafas pet, latas diversas e sementes 

variadas. O resultado foi envolvente devido à alegria que as crianças expressavam ao expor 

suas produções e também porque tal proposta ampliou a possibilidade de exploração de outros 

sentidos na aula de música, promovendo sua integração, e evitando a fragmentação dos 

sentidos e uma possível experiência traumática, conforme relata (SCHAFER, 2011, p.278) 
 

Para a criança de cinco anos, arte é vida e vida é arte. A experiência, para ela, é 
um fluído caleidoscópio e sinestésico. Observem crianças brincando e tentem 
delimitar suas atividades pelas categorias das formas de arte conhecidas. 
Impossível. Porém, assim que essas crianças entram na escola, arte torna-se arte 
e vida torna-se vida. Aí elas vão descobrir que “música” é algo que acontece 

durante uma pequena porção de tempo às quintas-feiras pela manhã, enquanto às 
sextas-feiras à tarde há outra pequena porção chamada pintura. Considero que 
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essa fragmentação do sensorium total seja a mais traumática experiência na vida 
da criança pequena. 
 

Desta forma, a proposta pedagógica musical foi desenvolvida com o zelo de um 

contexto educativo que entende a música como processo contínuo de construção, que envolve 

perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir. Nesse sentido, a criança é vista como 

sujeito da experiência da percepção e não da música isoladamente. 

Nesse processo de aprendizagem a tônica foi trazer à experiência o universo 

expressivo infantil. Potencializou-se nas atividades pedagógicas, a exploração de 

movimentos, a possibilidade de interação com os objetos, a diversidade e organização de 

materiais e espaços sempre com o foco no protagonista dessas ações - a criança. Ressaltou-se 

também a importância do desenvolvimento da autonomia nas expressões artísticas infantis, a 

ampliação das possibilidades de pesquisa, do imaginário infantil e a valorização da exploração 

dos sentidos corporais. Esse momento singular de sentir o corpo, e pelo corpo provocou 

mudanças e transformou atitudes equivocadas. 

Propostas desafiadoras, planejadas e refletidas pelos educadores, partiram das reais 

necessidades das crianças, por meio de uma observação atenta e sensível de suas ações. 

Intervenções inadequadas do educador, quando se coloca como interpretador, a querer 

descobrir o que significam garatujas, ou expressões, foram transformadas e ampliadas em 

repertórios e possibilidades de pesquisa. Concernente a isto, Holm (2007, p.92) indaga: “Se o 

adulto está presente durante o processo criativo, ele não precisa depois perguntar: O que é isso 

que você fez?”. 

A atividade da criança não pode ocorrer em função das expectativas do adulto, porém, 

é essencial a intervenção do educador quando percebe a influência de manifestações e 

produções estereotipadas na criação de seus alunos. Os educadores do projeto 

problematizaram em sua intervenção pedagógica, o senso comum e, nesse ínterim, foi 

introduzido o contato com obras de artistas contemporâneos a fim de sensibilizar as crianças – 

condição para o resgate de suas possibilidades de um fazer artístico inventivo, inovador e 

transformador. 

Ficou o desafio para a equipe de dar continuidade às propostas de arte contemporânea 

que prezam o corpo e o contato com o objeto enquanto fonte de conhecimento e, delineou-se 

para a nova etapa o estudo de alguns meios interessantes e que compartilham da proposta do 

projeto Criança Fazendo Arte, seriam eles o Eat Art , Body Art e Instalação, alinhados aos 

artistas contemporâneos embasados em Costa (2004). 
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Percorreu-se então, pelas trilhas da arte contemporânea, alicerçadas por um 

pensamento rizomático, livre, em que passado e presente se misturam numa miríade de cores, 

texturas, cheiros, sons e sabores que possibilitaram inovar e transformar a educação infantil. 

 

1.5 Aprendizagem Totalizante 

 

O projeto “Criança Fazendo Arte” surgiu de uma reflexão sobre a aprendizagem do 

aluno e a prática pedagógica do professor, com o desejo de uma proposta que zelasse pelo 

movimento do corpo no espaço escolar e, que provocasse a exploração dos sentidos deste 

corpo e da sensibilidade das crianças. Foi delineado a partir de algumas lacunas encontradas 

na relação do professor que se encontrava, não raro, alheio às necessidades dos alunos e 

distante em sua relação com os mesmos, deixando de efetivar em sua prática pedagógica uma 

“solicitude” emancipatória – o cuidar autêntico de maneira envolvente e significante para que 

o outro assuma seus próprios caminhos, cresça e amadureça – referida pela teoria da 

Aprendizagem Totalizante de Masini (1999), resultante do entrelaçamento que essa autora fez 

da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel com a Análise Existencial 

embasada em Heidegger. 

A Teoria da Aprendizagem significativa de David Ausubel, diz respeito às condições 

que facilitam o uso da capacidade de entender e elaborar informações e novas situações a 

partir do que o aluno já sabe. Para Masini (2003), vários pontos da Teoria de Ausubel 

oferecem perspectivas para o assessoramento a professores e atendimento ao aluno, tais como: 

voltar-se para a elaboração de informações, descrevendo as condições para ocorrência da 

aprendizagem significativa e deduzindo diretrizes para situações de sala de aula; objetivar a 

aquisição de informações em diferentes áreas do conhecimento; conceber que cada área 

apresenta uma rede conceitual que forma sua estrutura, mas que só poderá ser adquirida com 

clareza pelos alunos, se apoiada (ou ancorada) naquilo que ele já sabe. 

A análise existencial – Daseinsanalyse – embasada em Heidegger – que diz respeito ao 

“aproximar-se”, à forma de estar ou não atento ao que o aprendiz manifesta, propiciando - lhe 

condições de expressar–se, ou ao contrário, de repetir informações ou padrões a serem 

cumpridos. Explica Masini (2003), ao reiterar Spanoudis (1981) ao dizer que a forma de 

relacionar – se ocorre de maneira envolvente e significativa – Heidegger chama de 

“solicitude”, indica as características básicas de ter consideração e de ter paciência para com o 

outro. 
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Consideração e paciência entendidos como a maneira como se vive com os outros 

mediante as experiências e expectativas de algo que possa vir a acontecer, do que foi 

vivenciado e experienciado. O ter paciência sempre pressupõe uma expectativa. Segundo 

Masini (2003), há duas maneiras extremas de solicitude ou de cuidado com o outro, onde 

existem, obviamente, também inúmeras variações. Uma delas é o cuidar do outro pondo-o no 

colo, mimando-o, fazendo tudo pelo outro, dominando-o, ou manipulando-o, ainda que de 

forma sutil. A outra maneira de cuidado, seria proporcionar que o outro assuma seus próprios 

caminhos, cresça, amadureça e encontre-se consigo mesmo. Esta é uma solicitude que 

proporciona emancipação. 

Partindo do pressuposto de que para a ocorrência de aprendizagem significativa, o 

educador deve levar em consideração a totalidade da vida do educando nas suas mais diversas 

situações, interagindo com seu aluno, conversando, ouvindo o que ele diz com atenção e 

respeito, compreendê-lo em suas próprias particularidades de pensar, sentir e agir, para 

identificar suas representações, conceitos e ideias, considerou-se que o conceito de 

Aprendizagem Totalizante abrangeria os fundamentos necessários para a formação continuada 

dos educadores da creche Betel. 

A teoria da Aprendizagem Totalizante de Masini (1999) constituiu os fundamentos 

para o processo de formação da equipe, assinalando aos educadores, cuidados especiais no 

que se refere a conhecimentos e atitudes sobre o ato de aprender e sobre o relacionamento 

com o ser que aprende, para que este desenvolva suas próprias possibilidades e supere 

dificuldades. Nesse processo, evidenciou a necessidade de que a reflexão do educador 

acompanhasse sempre sua prática, ao lado das informações teóricas específicas das áreas do 

conhecimento, concepção essa que reúne Aprendizagem Significativa e o “Aproximar-se”. 

Enquanto que a Aprendizagem Significativa é entendida como aquela em que a criança 

adquire habilidades e informações compreendendo o que realiza e não repetindo 

mecanicamente, o “Aproximar-se”, se refere à relação do professor e do aluno, na maneira de 

estar aberto para o que o outro revela. 

Segundo Masini (2003), aproximar-se na Aprendizagem Totalizante é estar aberto 

para o que o aprendiz revela de sua experiência vivida, dos objetos incorporados na sua vida, 

das brincadeiras com amigos, da sua linguagem e hábitos familiares. Envolve condições 

existenciais e não apenas o aspecto intelectual. Neste sentido é do "aproximar-se" das relações 

motivacionais da sua vida, que depende a possibilidade de alcançar os seus significados e 

propiciar-lhe uma aprendizagem significativa. Assim, refere-se Masini (1999, p. 92, grifos do 
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autor) a respeito de Aprendizagem Totalizante: 
 

1) experiência na qual participa a pessoa total (corpo, disposição afetiva, mente) 

frente a uma nova situação na qual ocorrerá seu ato de aprender ( sentir, pensar, 

agir); 2) experiência da qual participa o aprendiz e o professor (ou aconselhador, 

ou pesquisador), numa relação de solicitude emancipatória (de consideração e 

paciência), de maneira envolvente e significante, isto é, na qual o professor está 

atento para que sua atitude propicie ao aluno condições para assumir seus 

próprios caminhos, crescer, amadurecer. 

 

Esse aproximar-se é essencial para o desenvolvimento das propostas do Projeto 

Criança Fazendo Arte, visto que o professor tem entendimento de que não deve ser o dono do 

discurso, e sim fazer parte do percurso; este fazer parte transforma uma ação mecânica em 

aprendizagem com significado, pois viabiliza o despertar da sensibilidade e de experiências 

perceptivas na educação infantil que contribuem para uma aprendizagem significativa, visto 

que, tem como base a experiência vivida. Masini (2008, p.75) esclarece isso ao afirmar: 

 

Para compreender o aprendiz e sua maneira de relacionar-se no mundo que o 
cerca, há sempre que se considerar suas estruturas perceptual e cognitiva, que 
exprimem ao mesmo tempo generalidade e especificidade (o conteúdo, a forma e 
a dialética entre ambas). O ponto de partida é, pois, saber de sua experiência 

perceptiva. 
 

As propostas desenvolvidas referentes à formação da equipe tiveram atenção a essas 

concepções apontadas por Masini (2008), que requerem dos educadores cuidados no que se 

refere a conhecimentos e atitudes sobre o processo de aprendizagem e ato de aprender e sobre 

o relacionamento com o ser que aprende. Conforme salienta Masini (1999), a prática 

profissional e as pesquisas realizadas sobre aprendizagem evidenciaram a necessidade de uma 

formação cuidadosa dos profissionais da educação, no que se refere aos conhecimentos 

adquiridos e atitudes em sua prática; sobre o processo de aprendizagem de seu aluno e ao ato 

de aprender; sobre o relacionamento, que deve ocorrer de maneira mais próxima e aberta, 

utilizando recursos a partir da experiência dos alunos, propiciando-lhes condições apropriadas 

à sua aprendizagem e, para que este desenvolva suas próprias possibilidades e supere 

dificuldades. 

A proposta de aprendizagem do Projeto “Criança Fazendo Arte” fundamentou-se 

nessa perspectiva que a equipe escolar abraçou, motivada pela interação de saberes 

proporcionada pelas reuniões de formação sobre a percepção e aprendizagem e, pelo jardim 

florido e fértil à pesquisa: as crianças em suas singularidades e sensibilidades – continuação 

da caminhada pela educação que preza o corpo como fonte de sentidos de significação da 

relação do sujeito no mundo – sujeito na sua totalidade. 
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CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 

 

2.1. Modalidade de Pesquisa 

Optou-se por uma abordagem qualitativa, por constituir esta uma diretriz mais apropriada para 

compreender o contexto em que a pesquisa foi efetuada: grupo de crianças na primeira etapa 

da educação infantil e o processo de aprendizagem neste grupo. 
 

Em geral, as investigações que se voltam para uma análise qualitativa, têm como 

objeto situações complexas ou estritamente particulares. Os estudos que 
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior 
nível de profundidade, o entendimento de particularidades do comportamento 
dos indivíduos. (RICHARDSON, 1999, p.80) 

A pesquisa qualitativa, ao contrário da quantitativa não se preocupa em enumerar ou 

medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico sofisticado no processo de 

análise dos dados. Nesse sentido, Godoy (2007, p.353) afirma: 
 

Em estudo qualitativo, o pesquisador parte de questões ou focos de interesse 

amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a 

obtenção de dados descritivos e narrativos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos, segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

A pesquisa qualitativa visa à coleta de dados descritivos, municiando - os por meio de 

utilização conjunta de observação, depoimentos, documentação fotográfica e instrumentos 

pelos quais os sujeitos serão observados e analisados em um estudo de caso - nesta pesquisa 

uma aluna e sua professora em uma instituição educacional. 

Segundo Lüdke e André (1986), analisar os dados durante a pesquisa de forma 

qualitativa significa “trabalhar” todo o material obtido. Os dados selecionados e observados 

nas atividades com profissionais foram delimitados pelos objetivos e pelo recorte do 

programa de atendimento às crianças de 1 a 4 anos de idade no ambiente escolar- da Creche 

Betel, conveniada à Secretaria de Educação do Município de São Bernardo do Campo. 

2.2. Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são a Professora S e a Aluna A de uma sala de aula específica, 

denominada Infantil III. A caracterização dos sujeitos da pesquisa foi feita a partir de 
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documentos de prontuários da Associação Presbiteriana de Assistência Social – ASPAS –

registrados durante o processo de triagem dos alunos (selecionados mediante comprovação de 

baixo nível socioeconômico) e professores participantes do Projeto “Criança Fazendo Arte”, 

desenvolvido em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie. O critério de escolha dos 

sujeitos da pesquisa foram os que seguem. 

A Aluna A foi escolhida devido às suas dificuldades de socialização e aprendizagem. 

A Coordenadora do Projeto conversou com a mãe da Aluna A e, a criança, a pedido da gestão 

da creche, foi encaminhada para consulta com três especialistas: um Psicopedagogo, uma 

Neurologista e uma Fonoaudióloga, que  diagnosticou o atraso na fala da Aluna A. Percebeu-

se uma possibilidade de que a aluna se desenvolvesse por meio de ações que valorizassem o 

corpo, o contato com o outro e a aproximação atenta do educador, visto que A nunca havia 

frequentado a escola e apresentava problemas em se relacionar com o outro. 

A escolha da Professora S foi devida às suas dificuldades de aproximar-se da criança e 

de perceber as necessidades dos alunos durante as propostas pedagógicas, agindo de forma 

mecânica e distante destes. Foi dedicada especial atenção à Professora S, desde o início da 

formação continuada acompanhada da análise dos resultados de seu percurso de 

aprendizagem. 

 

2.3 Coleta e Registro de Dados. 

 

 Os instrumentos de coleta e registro se constituíram em três modalidades, a saber: a) 

Excertos de situações educacionais do Projeto “Criança Fazendo Arte”, ilustrativos das 

características da Aluna A, referentes às suas interações, interesses e habilidades 

desenvolvidas, registradas por escrito e por fotos, durante o desenvolvimento de atividades; b) 

Excertos da formação de professores – das reuniões entre coordenação e equipe de professores – no 

plano para desenvolvimento da sensibilidade e percepção na educação infantil e; c) Entrevista semi-

dirigida, com a Professora S, com o objetivo de descrever e evidenciar os avanços adquiridos 

em sua prática pedagógica e com relação à Aluna A, por meio de doze perguntas abertas como 

seguem: 

Q1. Descreva os momentos de formação continuada vivenciados na Creche Betel.  

Q2. O estudo sobre a fenomenologia da percepção contribuiu para a sua prática 

pedagógica? 

Q3. Houve avanço com relação ao mundo percebido, consigo mesmo, com o outro e 

com o meio? 
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Q4. Quais foram as formas utilizadas de aproximar-se e estar atento à criança? 

Q5. Como ficaram evidenciadas as transformações na sua prática pedagógica 

decorrentes da formação continuada? 

Q6. Após estudo realizado pelos momentos de formação continuada sobre a Percepção 

e Aprendizagem Totalizante, o aproximar-se do aluno e a presença de sensibilidade e 

percepção nas suas ações pedagógicas foram ampliadas? 

Q7. Como foram ampliadas as formas sensoriais utilizadas pela criança para 

exploração dos objetos? 

Q8. Você observou evolução no aspecto de interação entre seus alunos mediante as 

propostas de exploração dos sentidos? 

Q9. Qual foi sua observação sobre a oralidade entre as crianças nos momentos de 

atividades de exploração dos sentidos ? 

Q10. O conceito de Aprendizagem Totalizante esteve presente em sua prática 

pedagógica? 

Q11. Na sua opinião, ocorreu Aprendizagem Totalizante? 

Q12. Conte como foi a experiência de proporcionar à criança pequena momentos de 

perceber por meio da exploração dos sentidos. 

 

 Os dados coletados a partir desta entrevista serão utilizados na análise para evidenciar 

os conceitos delineados nos objetivos específicos: Fenomenologia da Percepção, Arte e 

Aprendizagem Totalizante. 

 

2.4  Apresentação dos Dados 

 

A apresentação dos dados se iniciará com os excertos de observações e registros fotográficos 

de situações educacionais com a Aluna A em dois momentos do Projeto “Criança Fazendo 

Arte”; em seguida os excertos da formação de professores e da entrevista semi-dirigida, com a 

Professora S, por meio de doze perguntas abertas. 

  

2.4.1. Situações educacionais do Projeto “Criança Fazendo Arte” 

 

2.4.1.1 Os primeiros meses da Aluna A na Creche Betel 

 

Ao ingressar na creche, em junho de 2012, a Aluna A permanecia sempre calada e 

distante das propostas realizadas pelas professoras. A foto - na Figura 1 - ilustra uma aula em 

que a professora solicitou às crianças que sentassem em roda para trabalhar com massinhas de 

modelar, material reciclável e palitos de sorvete e a Aluna A preferiu se isolar, enquanto as 

outras crianças se divertiam com a atividade: 
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Figura 1 – Isolamento da Aluna A 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Diante desta situação observou – se a preocupação por parte da Professora S em 

socializar a criança neste novo ambiente escolar. A sensibilidade na ação educacional ficou 

notória pela forma de conduzir este período de adaptação da criança, que ocorreu de maneira 

calma e atenta. 

Um recorte do relatório individual sobre a Aluna A (Apêndice C) realizado pela 

Professora S, refere à sua forma de acolhê-la aproximando-se corporalmente de A e, desta 

forma, conquistando sua confiança. No decorrer dos dias, ela foi se mostrando mais à 

vontade. 

Chamou atenção o fato da professora ter sensibilidade e perceber a Aluna A, com suas 

dificuldades, medos e ansiedades e, oferecer-lhe atenção e carinho, preocupada em apresentar 

o novo ambiente para a aluna, mesmo com outras vinte crianças na turma. 

Na atividade, no ateliê de artes, denominada “Percepção na Palma da Mão” as 

educadoras prepararam com as crianças placas de papelão com texturas de formas variadas 

feitas com algodão, lixa de parede, folhas, sementes, areia e tinta em relevo – uma variedade 

de objetos de exploração dos sentidos visuais e auditivos, do sentido tátil e a oralidade entre 

as crianças. 

No momento da atividade, denominado “roda de conversa”, as crianças puderam 

explorar tatilmente as placas, interagir, trocar informações e desenhá-las com lápis de cor e 

giz de cera tendo como suporte as placas texturizadas por elas construídas. Enquanto as 

crianças conversavam umas com as outras e compartilhavam suas sensações, a Aluna A 

permanecia mais distante dos colegas não verbalizava o que sentia conforme ilustra a Figura2: 
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Figura 2 – Distanciamento da Aluna A 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

O fato da Aluna A ficar distante, no canto da mesa, sem interagir com as demais 

crianças também ficou evidenciado no relato da Professora S, quando afirmou: 
 

A Aluna A chegou à creche muito quieta, não interagia com o grupo e 

apresentava pouco movimento corporal, mesmo diante das propostas que 

exigiam o movimento ela preferia ficar isolada, quieta, ou se escondia. No 

período de adaptação ficou apreensiva em alguns momentos, o que até certo 

ponto é normal por estar em um ambiente totalmente desconhecido para ela. A 

aluna demonstrou um pouco de medo e insegurança na interação com os colegas 

e em seus movimentos no espaço da creche. 

No ateliê ficou denotado, a princípio, que a Aluna A se interessou pelo espaço, 

explorou visualmente, movimentou - se sem ajuda dos colegas ou professoras e logo dirigiu - 

se espontaneamente a um pote de tinta azul, a cor preferida da aluna nesse início letivo. 

Observou-se um dos primeiros momentos em que a Aluna A mostrou - se sorridente, 

envolvida, lambuzada, em contato com o objeto e verbalizando à professora, mesmo com 

certa dificuldade, que queria mais tinta. 

Figura 3 – Aluna A no ateliê de artes 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 
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Percebeu-se que a criança se soltou neste momento lúdico e corporal de expressão 

artística e que, o fato de poder movimentar - se, tocar, cheirar, levar à boca e sentir no seu 

corpo a tinta, sua textura, revelou ser um excelente recurso para despertar o seu interesse. 

Em um determinado momento, a Professora S dispôs os materiais e, sabendo da 

preferência da aluna A pela cor azul, agachou-se ao seu lado, numa relação bem próxima, e 

propôs que a aluna utilizasse também a cor vermelha. Iniciou o diálogo perguntando se ela 

possuía alguma roupa de cor vermelha. A Aluna A respondeu que sim. Então a professora 

perguntou: “E o que mais tem na sua casa com a cor vermelha?” A criança respondeu: “Um 

sapato”. Evidenciou-se uma nova possibilidade de comunicação com a aluna que conversou, 

mesmo que timidamente, com a professora e interagiu com a nova cor em seu repertório. 

A Professora S, em outra proposta observada, se agachou e parou bem próxima à aluna 

ouvindo-a e fazendo intervenções construtivas, a fim de ampliar as possibilidades de 

aprendizagem da Aluna A. Conforme evidencia o registro fotográfico ilustrado na Figura 4. 

 

 Figura 4 – O “Aproximar-se” na ação educativa 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Passadas as primeiras semanas desta observação participativa, a Aluna A ainda 

apresentava dificuldade diferenciada dos demais alunos da sala. Na hora de uma atividade 

com bolas, por exemplo, em que todos se envolviam na brincadeira, a Aluna A preferia ficar 

no canto de leitura sozinha a folhear livros, conforme ilustra a Figura 5, a seguir: 
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Figura 5 – Apreciação de livros de artes 

 
Fonte: Registros do Projeto criança Fazendo Arte 

 

A professora realizava intervenção, convidando a Aluna A para participar com toda a 

turma, porém , ela não aceitava. Notou-se que a professora respeitou a preferência da criança 

e pediu para que a auxiliar de classe colocasse mais livros para exploração da aluna. Este fato 

foi intensamente discutido nas reuniões de formação, em que ficou claro que atender a 

diferença não é só atender a criança com problema, deve-se estar atento também às diferenças 

de sono, de alimentação e às preferências por certas atividades. 

Além do fato da Aluna A se isolar, sua dificuldade de locomoção nos espaços da 

creche permanecia. Incentivados pela Professora S, a criança contou com a ajuda preciosa  

dos colegas de turma nessa tarefa de exploração. Observou-se ainda que a aluna apresentava 

dificuldades de aprendizagem demonstrados em alguns momentos da rotina da creche, como 

explicitou a Professora S em seus relatos: 

Mesmo apresentando certa melhora, passadas as primeiras semanas de 

adaptação, percebemos que a Aluna A ainda continuava mais calada que os 
demais da turma e preferia ficar mais sozinha, com dificuldade de interagir. 
Nesse período, foi possível observar que A ainda apresentava dificuldades para 
se locomover e realizar algumas atividades, como por exemplo, utilizar o lápis, 
encaixar jogos e fazer as refeições sozinha, demonstrando insegurança nesses 
momentos. [...] Nos momentos de atividades de roda, brincadeiras no salão e no 

parque ela requer a nossa ajuda e a dos colegas para se locomover. Desta forma, 
procuramos auxiliá-la segurando em uma de suas mãos para que ela pudesse se 
locomover com mais facilidade, mas sempre estimulando para que ela 
conseguisse sozinha. Para isso, a colaboração de todos foi muito importante para 
que ela conseguisse superar alguns medos e obstáculos. 

Foi emocionante perceber nesta observação participativa, o quanto fez a diferença para 

a Aluna A, a presença de uma professora sensível em suas ações educativas, que se 

aproximava ajudando-a a caminhar e que permitia às crianças expressarem seus sentimentos 
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de uma maneira leve, sem imposições. Agachava-se muitas vezes para conversar, organizava 

rodas de conversa muito construtivas, em que todas as crianças tinham a oportunidade de 

participar, demonstrando cuidado com o outro. As educadoras apresentaram percepções 

aguçadas em sua relação com a Aluna A e os demais alunos da turma. 

Figura 6 – Atividade de observação participativa 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

A mecanicidade de algumas ações tão evidentes nas propostas anteriores à formação 

continuada, agora cede espaço a um novo olhar do professor sobre a criança, que vive e 

experimenta este momento, que se aproxima e toca o aluno, numa relação aberta, sensível e 

acolhedora, trazendo um novo significado à aprendizagem da criança – uma Aprendizagem 

Totalizante. Além das observações em sala de aula, este fato ficou evidenciado pelo relato da 

Professora S e nos registros fotográficos ilustrados na Figura 7. 

 

Nesse início das aulas, a Aluna A acompanhou as propostas que envolveram 
músicas, batendo palmas e gostou muito de brincar de roda. Por isso, 
continuaremos a investir na realização de rodas de músicas e cantigas, na 
perspectiva que ela desenvolva ainda mais sua oralidade e o gosto pela 
musicalidade. No parque demonstrava dificuldade em andar na areia e não 

brincava nos brinquedos. Procuramos intervir neste aspecto, incentivando-a e 
oferecendo ajuda para brincar, conversando e nos aproximando dela sempre que 
possível. Com as intervenções feitas, A foi conquistando, aos poucos, autonomia 
para caminhar sobre a areia e brincar em alguns brinquedos. Observamos que A 
ainda não explorou o escorregador, mas a balança é o seu brinquedo preferido, 
pois assim que chega ao parque apressa o seu caminhar para pegar uma balança 

vazia solicitando ajuda para se balançar. Durante o semestre, continuaremos a 
incentivar, orientar e ajudar A a explorar todos os brinquedos do parque, 
superando seus medos e vencendo novos desafios. (PROFESSORA S) 



57 

 

 Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Cabe ressaltar que este processo se tornou um desafio à Professora S, pois não existe na 

turma somente a Aluna A, e sim mais vinte crianças que necessitam de sua aproximação, 

carinho e intervenção pedagógica. Contudo, mesmo com o desgaste físico percebido ao final, 

decorrente do excesso de alunos em sala de aula, a professora demonstrou serenidade em todo 

momento e, com sensibilidade e amor exerceu o seu papel com maestria. 

Após vinte dias de observação participativa a Professora S solicitou à equipe de gestão 

da Creche que convidasse os pais da Aluna A para uma reunião a fim de saber mais sobre ela 

e investigar com a família o porquê da criança permanecer mais calada e distante dos colegas 

da turma. Conforme relato da Professora S: 

 
A direção contatou a família e, ficou claro, após a reunião com a mãe da aluna, 

que em casa A é tratada como bebê, não se locomove nem para se alimentar, pois 

segundo a mãe tudo lhe é dado nas mãos, a mãe a teve com 50 anos de idade e 

ela tem contato somente com adultos e não recebe estímulo dos pais para se 

desenvolver adequadamente, então, ficou lançado o desafio de, em parceria com 

a família investirmos no desenvolvimento integral da criança. 

 

Nessa reunião a mãe teve ciência sobre as dificuldades de A, se comprometeu a levá-

la aos especialistas indicados pela gestão e também a colaborar em parceria com a escola. A 

partir dessa ação foi possível entender um pouco mais sobre a Aluna A e realizar constantes 

intervenções e propostas diferenciadas que focam o corpo (exploração dos sentidos) a fim de 

ajudá-la a descobrir-se enquanto sujeito (identidade) a interagir com o grupo (oralidade), a 

superar suas dificuldades de movimento (motricidade), bem como, desenvolver-se 

cognitivamente. 

 

Figura 7 – Rotina de atividades na Creche Betel 
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2.4.1.2 Após seis meses da Aluna A na Creche Betel  

A professora S reiterou a necessidade do educador se aproximar da criança e estar 

atento às suas necessidades. 

 

Temos investido em propostas que possibilitem o desenvolvimento da linguagem 

oral de nossa pequena, como: ateliê e espaços abertos para artes, rodas de 

conversa, leitura e contação de histórias, brincadeiras e situações do cotidiano da 

criança que favoreçam o desenvolvimento da oralidade. [ ] Procuramos nos 

aproximar de A e dar atenção às expressões da aluna e sempre lhe convidamos 

para participar com o objetivo que ela compreenda o porquê das ações 

desenvolvidas, também para aprimorar a sua interação com os colegas da turma. 

(PROFESSORA S) 

 

Esses fatores contribuíram para que A ampliasse seu repertório de saberes, incluindo 

seu vocabulário e possibilidades de fala e, conquistasse uma aprendizagem significativa para 

sua vida. 
 

Este semestre foi gratificante observarmos o significativo avanço no 

desenvolvimento de A em todos os aspectos. A aluna ainda não possui uma 

comunicação oral clara, mas ela já repete algumas palavras e frases, e tem se 

aproximado mais dos colegas da turma. Ela gosta muito de música e de participar 

dos momentos de contação de histórias e continuou com um apreço especial pelo 

espaço do ateliê desde que chegou à creche. [...] lá reconhece todos os colegas da 

turma no painel de chamada, informamos o nome e ela aponta dizendo: “Aqui!” 

No Projeto de parlendas chamado “Brincando com as Palavras” desenvolvido 

com a turma, A demonstrou bastante interesse. Uma de suas preferidas é “Serra, 

Serra, Serrador”, visto que ela gosta de brincar e cantar esta música com seus 

colegas. A continua demonstrando muito gosto por manuseio de livros, ela 

folheia e aponta para as ilustrações que reconhece o nome como, por exemplo, a 

borboleta.. (PROFESSORA S) 

 

O medo anterior foi se transformando em curiosidade como foi evidenciado numa 

atividade de exploração dos sentidos do projeto didático “Caixas e mais Caixas”, inspirado no 

artista Ernesto Neto, o qual valoriza o contato corporal em sua obra. Nessa atividade a 

professora explicou para a turma que não podia olhar o que tinha dentro da caixa, era para 

sentir. 

Os alunos ficaram entusiasmados, queriam explorar, colocar as mãos dentro da caixa, 

mesmo sem saber o que iriam sentir lá dentro, numa integração com o objeto artístico. 
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Figura 08 – Estesia e exploração dos sentidos 

 

Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

Quando chegou a vez da Aluna A, a Professora S ficou surpresa, a aluna se mostrava 

curiosa para tatear e saber o que tinha dentro da instalação feita com caixa de papelão o que 

denotou avanço significativo no seu processo de desenvolvimento, pois ela caminhou com 

autonomia até a caixa e seu rostinho demonstrava satisfação em participar e poder tocar e 

explorar aquele objeto feito de material simples, mas com significado especial. A Figura 09 

registra a expressão absorta de A enquanto explorava o objeto. 

 

Figura 09 – Expressão de satisfação Aluna A 

Fonte:Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Nesta atividade observou-se a força de vontade das professoras nas ações para criar 

condições favoráveis para que uma nova informação fosse adquirida pela criança. Nesse 

sentido as professoras se aproximavam de seus alunos numa relação amorosa e responsável, 

preferindo fugir de propostas engessadas e estereotipadas ao se envolver de maneira proativa 

em sua prática pedagógica. 
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Figura10 – Interação professor e aluno nas atividades de exploração corporal 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Após a exploração corporal as crianças compartilharam a história do livro “O Homem 

que Amava Caixas” de Stephen Michael King, vinculado ao tema da instalação artística 

“Caixas e Mais Caixas” e estimuladas pelas imagens dispostas na sala pela Professora S. 

Essas ações denotaram o planejamento e organização da professora de tal forma que a 

exploração dos sentidos como proposta norteadora desencadeou uma proposta de estímulo à 

interação do grupo e à oralidade conforme ilustra a Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Interação do grupo e oralidade 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

 Nessa proposta foi notório o avanço na oralidade da Aluna A, e ficou evidenciado pela 

pesquisadora que nos momentos das aulas de música a professora possibilitava em suas 

propostas que a criança fosse o sujeito da percepção. Foi também introduzida na prática da 

música ajuda para a criança melhorar a coordenação motora e desenvolver o uso da 

motricidade no reconhecimento do ambiente físico, conforme ilustra a Figura 12 a seguir. 
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Figura 12 – Música, coordenação motora e reconhecimento do ambiente 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

 Sem dúvida foi notório que os momentos lúdicos nas aulas de música do projeto 

Criança Fazendo Arte contribuíram para a melhoria da motricidade da Aluna A e também 

para a comunicação expressiva, oralidade e interação com os colegas da turma, conforme 

ressalta o relatório da Professora S: 
 

[...] a Aluna A gosta muito de cantar a música do Tamanduá, [...], ela canta 

fazendo o gesto de um abraço e agora abraça o amigo de classe, algo que para ela 

era muito difícil no início do semestre. [...] também obteve muito avanço no 

decorrer deste semestre, uma vez que com os investimentos feitos nas propostas 

de Corpo e Movimento aliadas às propostas de Artes Musicais percebemos que a 

aluna adquiriu maior confiança e habilidade em seus movimentos corporais.  

Outro momento significativo ocorreu em uma proposta de exploração auditiva em que 

a professora planejou uma atividade a fim de aguçar toda a turma a ouvir e, para isso, 

primeiramente convidou todos a ficarem bem quietinhos e tentar ouvir o silêncio. O silêncio 

durou pouco, mas eles ficaram entusiasmados. Depois professora dispôs diversos materiais 

sonoros e que poderiam estimular a audição. A Aluna A, escolheu uma concha marinha, 

explorou o objeto, colocou no ouvido para ouvir algo, falava como se fosse um telefone e, 

mostrou para os amigos demonstrando interesse e felicidade conforme ilustra a Figura 13. 

 

Figura 13 – Proposta exploração auditiva 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 
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Na proposta de música planejada pela Professora S, percebeu-se o envolvimento das crianças 

na experiência de construção de seus próprios instrumentos musicais feitos de garrafinhas 

PET com sementes de frutas, feijão, arroz e folhas secas, atividade que proporcionou à criança 

o contato com materiais diversos. 

A Aluna A se envolveu mais uma vez com a atividade, foi escolher suas sementes 

preferidas com autonomia na mesa preparada pela Professora S, para fazer seu instrumento 

musical conforme ilustra a Figura 14. 

 

Figura 14 – Experiência estética na confecção de instrumentos musicais 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Ficou evidenciado nas observações feitas da rotina escolar que a professora da aluna A 

incentivou - a diariamente a fazer suas refeições com autonomia e, de forma lúdica 

estimulando sua aprendizagem. Percebeu-se a preocupação da Professora S em ajudá-la a 

vencer o desafio, estando sempre por perto, segurando na mão da criança, ajudando-a a levar 

o alimento à boca oferecendo-lhe a segurança necessária para romper com seus medos, 

brincando com ela. 

Como resultado das intervenções efetuadas pela professora, a Aluna A aprendeu a 

segurar a colher e levá-la à boca, uma grande conquista, conforme ilustra a Figura 15. 

Figura 15 – Autonomia na alimentação 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 
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Nos momentos de brincadeira no parque, aquela criança que não andava sozinha, 

sempre precisando da ajuda do colega, agora andava por todo lado com autonomia de seus 

movimentos corporais. Continuou com sua preferência pelo balanço, mas foi notória a 

exploração de outros brinquedos, como o escorregador, o gira-gira e a casinha do Tarzan, 

conforme ilustra a Figura 16 a seguir: 

 

 Figura 16 – Autonomia na exploração dos movimentos corporais 

Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Ficou evidenciado que todo este processo de desenvolvimento que promoveu a 

exploração dos sentidos e aproximação da professora à criança, respeitando o seu tempo de 

aprender, possibilitou à aluna auto –conhecer - se, ficando mais extrovertida nas suas relações 

com o outro, mais autônoma, e consequentemente, mais segura de suas ações.  

Evidenciou-se também o desenvolvimento em sua aprendizagem, na proposta 

denominada “Canto de Jogos de Montar”, em que a Aluna A teve êxito e conseguiu encaixar 

as peças com desenvoltura algo que antes não conseguia realizar. Conforme relatado por sua 

professora: 

No parque A explora a balança, com a ajuda das professoras ela sobe no 

escorregador e gosta muito de brincar na areia, já explora o espaço 

caminhando sozinha. Notamos o seu grande interesse para realizar as 

atividades e fazer sua refeição sozinha. A estimulamos, e ela obteve êxito, 

com alguma dificuldade a princípio, mas melhorou paulatinamente. Com 

isso, observamos que nesse semestre ela se desenvolveu fisicamente e 

cognitivamente, e, com o devido estímulo, tem explorado suas 

habilidades motoras para se locomover nos espaços e melhorou 

significativamente sua participação nas atividades propostas ao grupo 

como: jogos de montar, encaixar e empilhar. (PROFESSORA S) 

Em toda a pesquisa notou-se que as atividades estavam focadas na percepção, 

enquanto temática, e o lúdico envolvia as propostas das crianças. Ilustra isso o modo como a 

Professora S organizava os espaços percebendo os objetos e as necessidades dos alunos e se 

percebendo, enquanto educadora responsável, que planeja bem as suas ações. A sensibilidade 

com que tratava cada aluno, a maneira de se relacionar evidenciaram a preocupação em 

efetivar a aprendizagem em sua totalidade.  
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Numa atividade de muita sensibilidade a professora proporcionou aos alunos uma 

vivência de exploração dos sentidos. Os alunos vendados deveriam perceber com as mãos e 

olfato os objetos que a professora colocava em suas mãos ou no ar, como em um momento 

que ela riscou um palito de fósforo e pelo cheiro eles anunciavam: “fogo! fogo!” 

 

Figura 17 – Sensibilidade tátil e olfativa 

Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Durante a atividade cada criança teve uma reação diferente, uns queriam espiar, outros 

falavam sobre a experiência, o que estavam sentindo, outros sorriam. Nessa atividade a Aluna 

A tampou bem os olhos segurando a venda com as duas mãos e depois conversou com o 

amigo do lado sobre suas sensações. Todos os alunos, sem exceção, envolveram-se com a 

proposta, divertiram-se e perceberam que existem outros sentidos além da visão. Observou-se 

que o objetivo da professora em despertar a criança para explorar os sentidos que dispõe como 

pressuposto para aquisição de aprendizagem foi alcançado. O relato da professora explicita 

isso com clareza: 

Desenvolvemos também uma proposta denominada “Como é sem Ver?” que 
contribuiu para que nossos alunos despertassem para a importância de cada 

sentido do corpo e vivenciassem por meio de vendas colocadas em seus olhos a 
sensação de não enxergar tentando descobrir o que a professora colocava em 
suas mãos. Com o desenvolvimento dessa sequência didática observamos que a 
aluna A dialogou com os coleguinhas expressando verbalmente suas sensações e 
transitou pela sala compartilhando esse conhecimento. (PROFESSORA S) 

Em outra proposta observada pela pesquisadora, a atividade foi planejada no espaço 

aberto da creche com o objetivo de despertar a criança para a exploração dos sentidos visual e 

tátil, privilegiando os movimentos corporais, alinhada à formação continuada recebida nas 

reuniões pedagógicas semanais. O artista escolhido foi Jackson Pollock e sua técnica de 

gotejamento. Em seu relato a Professora S salienta: 
 

Referente ao tema de nossa formação: “Percepção: Sensibilidade e Arte no 
caminho de uma Aprendizagem Totalizante” desenvolvemos propostas que 
possibilitaram a exploração dos sentidos e o despertar da sensibilidade e 
percepção da Aluna A, por meio de vivências que envolveram a exploração e 
valorização dos cinco sentidos. Desenvolvemos uma sequência didática chamada 
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“A Cor da Expressão”, e para tanto, elegemos trabalhar com a técnica de pintura 
abstrata criada pelo artista Jackson Pollock que consiste na utilização de diversos 
instrumentos para espirrar a tinta sobre os suportes. Percebemos que a proposta 
foi significativa para as crianças e para A, pois promoveu o movimento corporal, 
exploração dos sentidos visual e tátil e a interação com as outras crianças. Nesta 

faixa-etária é importante possibilitar que elas tenham contato com uma 
diversidade de materiais artísticos, meios, suportes, instrumentos e objetos que 
compõem o universo das cores e formas. 

 

Foi observado que a professora organizou uma roda de conversa a respeito da técnica de 

pintura do artista, sentou-se no chão, próxima aos alunos, e falou sobre os instrumentos que 

ele utilizava nas suas pinturas e a forma como o artista pintava, levando o grupo a conhecer a 

técnica de gotejamento; expôs fotografias do artista e imagens de suas obras mais importantes 

em forma de cartazes, depois convidou as crianças a circularem  pelo espaço para apreciar as 

imagens. 

Figura 18 – Roda e exploração das releituras de Pollock 

        
 Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

Após a roda de conversa, as crianças experimentaram a técnica do gotejamento de 

Pollock utilizando-se de papel tamanho A3, tinta tempera guache em cores variadas diluídas 

com água, cola branca, pincéis, gravetos, palitos de churrasco e sorvete. 
 

Figura 19 – Técnica de Gotejamento 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 
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No dia seguinte, as crianças foram conduzidas para um momento de apreciação  das 

suas produções. A aluna A tocava e explorava sua expressão artística que apresentava um 

relevo e colorido magnífico. Ela conversava com a professora sobre suas cores preferidas com 

muita alegria. 

Figura 20- Autonomia e expressão da Aluna A diante de sua pintura 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

Ficou evidenciada, o uso da percepção e  contato consigo mesmo, nas atividades sobre 

a arte indígena desenvolvidas com as crianças. Focada no próprio corpo, como suporte 

artístico (grafismos), ficou valorizado o contato com elementos da natureza - folhas, 

sementes, urucum, galhos secos, tijolo de barro e terra - com cores variadas que se 

transformaram em tinta no processo criativo; a valorização do contato com o outro nos 

momentos de conversa em que as crianças exploravam de corpo inteiro e compartilhavam 

suas impressões sobre a expressão artística criada por eles mesmos. Em seu relatório a 

professora S explicita isso com clareza. 
 

A arte indígena proporcionou mais um momento de reflexão sobre a importância 

do corpo como fonte de conhecimento. Foi exposto para as crianças uma 

diversidade enorme de materiais advindos da natureza com os quais produzimos 

nossa própria tinta. Tivemos resultados maravilhosos que fizeram parte de uma 

exposição levada para apreciação dos pais num evento da escola. 

(PROFESSORA S) 

 

Esta fala da professora retoma Merleau- Ponty (2006) quando ressalta a importância 

do corpo como solo originário do conhecimento. 

A professora preparou o espaço do ateliê para receber as crianças com mesas 

recheadas da diversidade de materiais que foram dispostos por todo o ambiente. Conversou 

com a turma sobre a história dos índios, um pouco de sua cultura e linguagem. Convidou as 

crianças a escolherem seus materiais e propôs que elas primeiramente tocassem, sentissem, 

cheirassem tudo que lhe vinha às mãos. 
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Figura 21 – Escolha e manuseio dos materiais de pintura 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

A aluna A envolveu - se com a atividade de corpo inteiro, percorreu a sala, escolheu 

seus materiais, cheirou as sementes de urucum trituradas que se tornaram tinta. No momento 

da roda de conversa contou aos amigos que o tijolo, o urucum e as sementes vermelhas foram 

seu material preferido, como evidenciado pelo registro fotográfico ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Escolha e manuseio dos materiais de pintura pela Aluna A 

 
Fonte: Registros do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Conforme o relato da professora a Aluna A interagia com os amigos e com ela o 

tempo todo evidenciando claramente a melhoria em sua comunicação, expressão e em sua 

interação com o grupo. 

 

A se destacou com suas participações na roda de conversa demonstrando 
segurança e autonomia. Se envolveu com os materiais disponibilizados e 

interagiu com o grupo falando sobre suas preferências.(PROFESSORA S) 

 

Após iniciarem suas expressões artísticas, que mais tarde se transformaram em telas 

com cores e texturas variadas, a professora convidou a turma para explorá-las visualmente e a 

tocar em suas obras, o que prontamente fizeram conforme ilustra a Figura 23 a seguir: 
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Figura 23 – Exploração visual e tátil das expressões artísticas 

 
Fonte: Relatórios do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

Nesse contexto indígena de arte a professora proporcionou momentos de exploração 

do paladar, disponibilizando frutas como: banana, maçã e mamão e também organizou a 

pintura com amoras e gelatina, em que as crianças pintavam, mas também degustavam, 

lembrando a Eat Art, que será pesquisada na próxima etapa de formação. Mais uma 

experiência significativa em que a aluna A demonstrou autonomia e alegria em participar, 

como registrado na Figura 24, onde ao fundo ela conversava sobre os sabores com os colegas 

da classe,e, na outra imagem ela pintava com autonomia e também comia. 
 

Figura 24 – Exploração do Paladar 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Relatórios do Projeto Criança Fazendo Arte 
 

Nas atividades registradas nas Figuras 25 e 26, a seguir, percebeu-se que as instalações 

organizadas pela professora, priorizaram o contato com o objeto. 
 

Figura 25 – Contato com o objeto artístico 
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Figura 26 – Experiências corporais com o objeto artístico e com o outro 

 
Fonte: Relatórios do Projeto Criança Fazendo Arte 

 

 Ficou registrada a satisfação de A em participar e interagir com o objeto artístico e 

com o outro. Esse momento transformou-se em um aliado para o avanço da aprendizagem da 

Aluna A, pois, evidenciou-se  durante a atividade que A explorou os sentidos do corpo e sua 

percepção foi despertada, facilitando o ato de aprender e, neste caso específico, as 

possibilidades de interação com os colegas, a exploração do objeto com os sentidos mais 

aguçados e oralidade conforme ilustra a Figura 27 a seguir: 

 

 Figura 27 – Experiências corporais com o objeto artístico e com o outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal despertar ilustrado na Figura 27 se evidenciou no relato da Professora S:  
 

[...] por meio de propostas e vivências sensoriais e perceptivas A foi despertada 
para enxergar, ouvir, sentir e perceber melhor as coisas ao seu redor, aprendendo 
a utilizar o corpo como fonte de sentidos e compreensão, demonstrando-se mais 
sensível com as outras crianças, e isso foi notório no percurso das atividades, pois 

se envolveu de corpo inteiro e com uma expressão de alegria que se espalhava 
por toda a sala e, ela se desenvolveu e aprendeu de modo feliz. 

 

Percebeu-se que este jeito solto e leve de adquirir conhecimento fez com que as 

crianças aprendessem de forma espontânea e feliz. 

Fonte: Relatórios do Projeto Criança Fazendo Arte 
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2.4.2 Plano de Formação de Educadores 

 

A decisão de realizar reuniões entre a Coordenação e a Equipe de Professores para elaborar 

um plano de formação (Apêndice B), que contemplasse a sensibilidade e percepção na 

educação infantil, partiu da necessidade de aprimorar na prática esses conceitos, cuja 

ausência, tem apagado o corpo e mantido seus sentidos anestesiados. 

Percebia-se, no contexto escolar, professoras desmotivadas em sua prática pedagógica, 

distantes de seus alunos e colegas de trabalho, priorizando propostas mecânicas de trabalho, 

ausentes de reflexão. Diante dessa realidade decidiu-se investir em uma formação continuada, 

por meio do estudo de livros e textos que davam embasamento para o aprendizado que se 

pretendia propiciar.  

Os objetivos, conteúdos e metodologia do plano de formação foram organizados de 

maneira que agregassem estratégias para ampliar a sensibilidade e percepção da equipe de 

professoras em suas ações pedagógicas e, em todos os encontros, discutiram-se textos de 

livros inerentes ao tema estudado, numa maneira próxima do educador e prontos a ouvir. 

Esses momentos de reunião contribuíram para uma melhor proximidade da equipe, que trocava 

suas experiências de sala de aula e compartilhava o que estava dando certo. 

 

 Figura 28 – Grupos de estudo no Plano de Formação 

 
Fonte: Registros do plano de formação 

 

A participação era assídua, todos queriam expor suas ideias e sensações e, levavam 

para multiplicar em sala de aula com as crianças. As dinâmicas ao final de cada reunião eram 

aguardadas como a criança que aguarda os docinhos de uma festa. Descreve-se a seguir 

algumas, de tantas vivências de exploração dos sentidos proporcionadas pela equipe a fim de 

aguçar a percepção. 
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Figura 29 – Dinâmica experiência corporal com a arte 

 
   Fonte: Registros do plano de formação de professores 

 

Numa primeira experiência, a Coordenadora Pedagógica colocava uma venda em 

todas as professoras que tinham que descobrir pelo tato que objetos eram colocados às suas 

mãos, conforme ilustra a Figura 30.  

Figura 30 – Estimulação tátil e auditiva 

 
Fonte: Registros do Plano de Formação de professores  
 

Num outro momento, a mesma vivência foi proposta novamente, porém, a exploração 

foi realizada com os pés, conforme registrado na Figura 31. O interessante observado nessa 

proposta foi perceber como as professoras tinham receio de tocar os objetos, mesmo depois de 

tirar as vendas. Esse fato foi relevante para o momento de reflexão, pois foi discutido até que 

ponto tem- se deixado de tocar e perceber os objetos e pessoas com o tato seja num abraço ou 

qualquer outra manifestação de carinho, e, como cada um tem sua forma singular de perceber. 
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Figura 31 – Estimulação tátil com os pés 

     
Fonte: Registros do Plano de Formação de professores  

 

Em outra atividade foram preparados binóculos com rolos de papel toalha, 

texturizados pelas professoras a fim de explorar o espaço escolar visualmente. Os resultados 

foram incríveis, pois algumas professoras diziam nunca ter percebido um vaso de flores que 

na entrada da escola que estava naquele espaço há mais de cinco anos. 

Numa proposta para exploração do olfato, as professoras, vendadas, deveriam 

descobrir o que a Coordenadora Pedagógica aproximava de suas narinas. Da mesma forma se 

deu para explorar o paladar, em que diversos alimentos foram trazidos para as professoras 

degustarem com os olhos vendados e descobrirem o que era. Limão, café sem açúcar, mel,  

dentre outros, estavam na lista de alimentos explorados. 

Com relação à exploração auditiva, as professoras foram convidadas a apreciar o 

silêncio e descrever os ruídos diversos do entorno da escola. Num segundo momento foram 

conduzidas a um ambiente especial preparado ao som de músicas clássicas, em seguida, a um 

espaço preparado com sons da natureza e, por último, a outro espaço com ruídos apavorantes e 

desagradáveis. Posteriormente, as professoras descreveram suas sensações e, o interessante 

ocorreu: nem todas se sentiram apavoradas com os ruídos, fato que foi levado para o 

momento de reflexão, mostrando que as pessoas apresentam maneiras diferentes de perceber. 

O Plano de Formação de Professores teve a duração de oito meses e, dos registros  

efetuados ao longo do seu desenvolvimento, foram retirados alguns excertos focalizando a 

Professora S, um dos sujeitos desta investigação. 

No início do Plano de Formação, a Professora S apresentava-se às reuniões com 

semblante sério e sempre com receio de falar. A sua postura em sala de aula não era muito 

diferente, suas ações pareciam engessadas por propostas de aprendizagem mecânicas e 

ausentes de reflexão e o seu rosto muitas vezes se mostrava apreensivo.  
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As crianças se aproximavam mais da auxiliar de classe do que da própria professora. 

Percebia-se que em alguns momentos da rotina, como por exemplo, nas rodas de conversa, a 

Professora S não esperava a criança concluir sua fala e já fazia outra pergunta a outra criança 

e demonstrava estar preocupada com o tempo e, em cumprir a rotina do dia. 

Com as constantes reflexões sobre o tema em foco nas reuniões de formação 

pedagógica, a presença de propostas recheadas com momentos lúdicos aguçou a sensibilidade 

e o perceber e, o envolver-se de mente e corpo nas ações pedagógicas com o objetivo de 

entrar em contato com o objeto do conhecimento, transformaram a maneira de enxergar a 

educação da Professora S. 

Muitas vezes ao passar em frente de sua sala de aula, notou-se que a Professora S 

estava agachada, ouvindo o que as crianças tinham a dizer, valorizando aquele momento 

numa postura completamente diferente da anterior. Com isso, a Aluna A se aproximou muito 

da Professora S, por esta se mostrar mais atenta às suas necessidades diárias. 

As experiências vividas nos encontros de formação contribuíram para que a Professora 

S enxergasse, tocasse, sentisse e percebesse a Aluna A que, dia após dia, se desenvolvia e 

confiava na sua professora, o que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de 

sua autoconfiança e, consequentemente, sua oralidade, interação, desenvolvimento motor e 

cognitivo. 

 

2.5  Análise de Dados 

 

2.5.1. Análise das situações educacionais do Projeto “Criança Fazendo Arte 

 

2.5.1.1. Dos registros de observações e fotografias 

 

A análise de registro e fotos da Aluna A mostrou que ao ingressar na creche em junho 

de 2012 ela permanecia sempre calada, sem participar das propostas apresentadas pelas 

professoras. A Figura 1, (p.52), ilustra a Aluna A isolada, enquanto as outras crianças se 

divertiam com a atividade proposta pela professora de sentarem em roda para trabalhar com 

massinhas de modelar, material reciclável e palitos de sorvete. O recorte do relatório 

individual da Aluna A realizado pela Professora S, denota a atenção desta para a aluna ao 

procurar aproximar-se dela e acolhê-la. Chamou atenção a sensibilidade da educadora de 

perceber a Aluna A, com suas dificuldades, medos e ansiedades e, lhe oferecer atenção e 

carinho, preocupada em apresentar o novo ambiente para a aluna, mesmo com outras vinte 

crianças na turma. 
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A análise reiterou esse isolamento da Aluna A na atividade “Percepção na Palma da 

Mão”, realizada no ateliê de artes. A proposta era de que as crianças compartilhassem do 

preparo de placas de papelão com texturas de formas variadas feitas com algodão, lixa de 

parede, folhas, sementes, areia e tinta em relevo, voltada para a exploração dos demais 

sentidos e da oralidade entre as crianças. A Aluna A permaneceu mais distante dos colegas e 

não verbalizava o que sentia, o que ficou evidenciado no relato da Professora S e na Figura 2, 

(p. 53). 

Os dados analisados mostraram que a Aluna A  interessou-se pelo espaço do ateliê, 

explorando-o visualmente, e movimentando-se sem ajuda dos colegas ou professoras 

dirigindo-se espontaneamente a um pote de tinta azul. Esse foi um dos primeiros momentos 

em que a Aluna A se mostrou sorridente, envolvida, lambuzada, em contato com o objeto, 

como ilustra a Figura 3, (p.53), verbalizando à professora, mesmo com certa dificuldade, que 

queria mais tinta.  

O poder movimentar-se, tocar, cheirar, levar à boca e sentir no seu corpo a tinta, sua 

textura, revelou um excelente recurso para despertar o seu interesse, constituindo um 

momento lúdico de expressão artística. Nesse sentido, é relevante enfatizar a atenção da 

professora à disposição, interesse e experiência perceptiva da criança ao: planejar esse espaço, 

aproveitando situações que surgiram em sala de aula para ampliar o universo de aprendizado 

da aluna; ao dispor os materiais considerando a preferência da aluna pela cor azul; ao agachar-

se ao seu lado, numa relação bem próxima e propor que a aluna utilizasse também a cor 

vermelha, iniciando um diálogo perguntando a aluna se ela possuía alguma roupa de cor 

vermelha. Essa aproximação e disposição às necessidades da aluna também ficaram 

evidenciadas quando a Professora S efetivou uma atividade de colagem com recortes de 

formas geométricas em papel. É importante destacar que a professora demonstrou 

sensibilidade nessa proposta, pois disponibilizou papéis com outras cores, além do azul, com 

a intenção de ampliar possibilidades de aprendizagem da Aluna A, conforme ilustra a Figura 

4, (p. 54). 

Os dados analisados mostraram que o fato da professora considerar aspectos da 

realidade da criança e de seu contexto de vida contribuiu significativamente para a aquisição 

da aprendizagem considerando que a aluna se sentiu acolhida neste processo. Outro aspecto 

que a análise mostrou, e que vale enfatizar, foi o respeito da Professora S pela Aluna A num 

momento da rotina em que a proposta envolvia brincadeiras, porém, a aluna dispersou sua 

atenção para o canto de leitura. Naquele momento a professora voltou-se para a necessidade 

da aluna e solicitou a sua auxiliar que disponibilizasse mais livros para sua apreciação, como 



75 

 

evidenciado na Figura 5, (p.55) Percebeu-se que a professora estava atenta à aluna e à sua 

singularidade enquanto sujeito da aprendizagem. 

Um recorte do registro de observação da Aluna A (Apêndice C) mostrou que, passadas 

as primeiras semanas, a Aluna A ainda apresentava dificuldades de interação com os demais 

alunos e dificuldades motoras na locomoção pelo espaço escolar e nas atividades que exigiam 

essas habilidades. A Professora S, numa atitude amorosa, mais uma vez, ajudando a Aluna A, 

ao segurar suas mãos e estimulá-la a prosseguir sozinha e incentivando os colegas da turma 

também a ajudarem a Aluna A. 

Os dados também reiteram que a professora manteve-se disposta, perceptiva e sensível 

em sua prática educativa, possibilitando às crianças expressarem seus sentimentos de maneira 

livre e solta em propostas organizadas como: as rodas de conversa, rodas de músicas e 

cantigas, brincadeiras no parque, expressões artísticas, contação de histórias e demais 

atividades, garantindo o respeito pelo outro, sem qualquer imposição. Essas situações 

educativas ficaram evidenciadas nas Figuras 6 e 7, (p.56-57). que denotam um novo olhar da 

professora a seus alunos e a valorização dos sentidos presente em suas ações, quando se 

aproxima, toca, abraça seus alunos numa relação acolhedora e sensível em uma nova 

concepção de aprendizagem totalizante em contraponto à mecânica e distante exercida 

anteriormente à formação. 

Os dados analisados mostraram que, independentemente, do número de alunos na sala 

de aula a Professora S se dedicou eximiamente na execução de seu papel, mostrando 

paciência e equilíbrio emocional na sua prática pedagógica. Reiteraram que a proximidade da 

professora à Aluna A ofereceu os primeiros indícios para que a família fosse chamada para 

uma reunião com a finalidade de investigar as possíveis causas das dificuldades apresentadas 

pela aluna e, para que novas estratégias de ação fossem repensadas para o seu 

desenvolvimento.  

Um recorte do relatório de da Aluna A (Apêndice C), realizado pela professora, 

registrou que a família não estimulou o desenvolvimento da aluna adequadamente, pois os 

pais lhe davam tudo nas mãos. Mediante as informações coletadas a Professora S pôde 

repensar e replanejar suas ações, com estratégias adequadas a fim de contemplar as 

necessidades da aluna e contribuir para o seu desenvolvimento integral. Assim, as ações 

planejadas ganharam corpo com o foco na aprendizagem. 

Após seis meses na creche, os dados analisados mostraram a importância das reuniões 

de formação continuada, pois, mudaram uma concepção de aprendizagem insensível e 

distante do aluno investindo em propostas que despertaram a percepção, a exploração dos 
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sentidos do corpo, e a aproximação da professora - ações que permitiram à Aluna A se soltar 

mais no processo de ensino e aprendizagem e ampliar seu repertório de saberes. Isso ficou 

evidente num recorte do relatório da Professora S (Apêndice D) onde se denota: a sua 

proatividade e disposição no investimento de propostas que possibilitassem o 

desenvolvimento da oralidade da criança, sua preocupação e atenção às expressões da aluna, 

interesse em aprimorar a interação de A com os colegas e, determinada em ações que 

levassem a aluna ao desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, por meio da 

compreensão e exploração dos sentidos. 

A análise mostrou que a Aluna A se desenvolveu significativamente nos seis meses na 

creche, pois mesmo não possuindo uma comunicação oral clara, a aluna repetiu frases e 

palavras, e reconheceu todos os colegas no painel de chamada. Ela se mostrou mais 

participativa nos momentos de rodas de conversa e contação de histórias, cantarolando com os 

colegas, e mais próxima deles. 

Os dados analisados mostraram que numa das atividades de exploração dos sentidos, o 

medo e a timidez anteriores foram transformados em curiosidade. No projeto “Caixas e mais 

caixas”, inspirado no artista Ernesto Neto, a forma como houve a integração com o objeto 

artístico, a satisfação demonstrada por A foi notória e surpreendente, e evidenciou um 

momento de estesia, de sensibilidade ativada pelo contato corporal, dados analisados e 

evidenciados pela Figura 8, (p.59). A análise mostrou que o planejamento de uma proposta 

com materiais simples e recicláveis, contribuiu para o desenvolvimento tanto da motricidade, 

como da autonomia da aluna, que se interessou pela proposta, ficou curiosa, caminhou até o 

objeto artístico e o tocou e explorou com satisfação, como evidenciado na Figura 9, (p.59). 

A análise dos dados fortaleceu a importância de professores comprometidos com o seu 

fazer pedagógico e mostrou que a Professora S se esforçou em sua prática para criar 

condições favoráveis ao aprendizado de A, valorizando o conhecimento prévio existente em 

sua estrutura cognitiva. Esta proposta foi significativa para a Aluna A e mobilizou seu corpo 

por inteiro. Os dados mostram que este processo só foi possível devido ao investimento na 

formação da equipe, que conseguiu compreender a importância da efetivação das ações 

pedagógicas e, desta forma, planejar atividades mais significativas e que valorizavam o 

aproximar-se das crianças, visto que tiveram embasamento teórico para suas ações e 

aprenderam a explorar os sentidos, como enfatizado na Figura10, (p.60). 

Os dados analisados mostraram que o envolvimento da Professora S em seu fazer 

pedagógico impulsionou - a a planejar outra ação vinculada à proposta anterior de exploração 

do objeto artístico, e cuja temática partiu do livro “O homem que amava caixas” de Stephen 
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Michael King. Tal atividade foi um sucesso, pois a professora aproveitou todo o repertório da 

exploração corporal da atividade anterior e, em uma mesma temática sobre caixas, envolveu 

as crianças na exploração visual de imagens do livro de um homem que amava caixas, e cujas 

imagens eram de objetos feitos de caixas de papelão, o que contribuiu significativamente para 

o desenvolvimento da oralidade de A e de sua interação com o grupo, pois eles ficaram 

entusiasmados com a proposta e sentiram-se estimulados a interagir, conforme ilustrou a 

Figura 11, (p.60) que mostra os momentos de exploração visual e interação dos alunos. 

Os dados analisados mostraram que as aulas de música também tiveram papel 

essencial no desenvolvimento motor, da oralidade e interação da Aluna A, pois ela cantava e 

saltitava acompanhando os ritmos das músicas tocadas pela professora e por todos os alunos. 

Todas as crianças mostraram seus sentidos livres nestes momentos de aprendizagem. Sem 

estresse, brincaram e se divertiram transformando a sala de aula num espaço lúdico do 

aprender, valorizando o corpo e o movimento corporal neste ato de brincar tão importante 

para o desenvolvimento infantil. A Figura 12, (p.61), enfatiza e denota nas aulas de música o 

saltar e o balançar estimulando o corpo aos movimentos tão essenciais para o 

desenvolvimento motor, e as crianças cantando e desenvolvendo a oralidade e interação com 

os demais do grupo. A aluna A envolveu-se nessas propostas com entusiasmo o que 

contribuiu para o seu desenvolvimento.  O recorte do relato (Apêndice D) da Professora S 

também reitera a importância das aulas de música para a interação com os colegas, 

principalmente quando relata o abraço de A em seu amigo ao cantar a música do tamanduá e 

da aquisição de maior confiança e habilidade em seus movimentos corporais. 

Quanto à análise da atividade de exploração auditiva, com a exposição realizada pela 

professora de diversos materiais, proporcionou à Aluna A o desenvolvimento da oralidade, a 

interação com os amigos e a felicidade enfatizada pela Figura13, (p.62). Esta atividade 

planejada pela professora mostrou a importância do contato que a criança precisa ter no 

mundo, com as pessoas e objetos, por meio dos sentidos de que dispõe e revelou que este 

contato como experiência são fatores para a ocorrência da aprendizagem. 

Ficou evidente na análise que o cultivo e retenção de experiências pessoais na escola 

possibilitaram a compreensão estética da Aluna A e momentos de estesia, fatos que ocorreram 

nas aulas de música quando os alunos confeccionaram seus próprios instrumentos musicais 

explorando visual e tatilmente os materiais recicláveis e naturais como: latinhas, garrafas pet, 

sementes, folhas secas, entre outros. Esta experiência também proporcionou à aluna 

demonstrar a sua autonomia no momento de escolher o material que gostaria de usar para 

confeccionar o seu instrumento musical, evidenciado na Figura 14, (p.62). 
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O caminho percorrido no processo de aprendizagem de A foi recheado por momentos 

lúdicos de brincadeiras planejadas pela Professora S e as interações proporcionadas, agiram 

como incentivadores da construção do conhecimento e da autonomia de A. Um resultado 

significativo foi o enriquecimento de seu desenvolvimento intelectual demonstrado pela 

conquista da autonomia ao se alimentar sozinha, como enfatiza a Figura 15, (p.62), outro foi 

quando teve êxito nos jogos de montar, encaixando as peças com destreza e mostrando a 

habilidade adquirida ao grupo, conforme enfatizado pelo recorte do relatório da professora 

(Apêndice D). 

Os dados analisados mostraram também, que o brincar possibilitou à aluna o seu 

desenvolvimento motor. No início de sua adaptação apresentava dificuldades de locomoção, 

porém com o devido investimento em propostas lúdicas, o parque tornou-se um aliado nessa 

conquista, conforme mostra a Figura 16, (p.63) A professora sempre estimulou a sua 

caminhada autônoma e a exploração de todos os brinquedos, além do balanço que era o seu 

preferido. 

A análise mostrou que o enfoque das atividades organizadas pela Professora S foi a 

exploração dos sentidos e o despertar da percepção, como caminhos para a formação integral 

da criança. É importante ressaltar, que a professora sempre preocupou-se com o planejamento 

das propostas, de forma que, o objetivo de aquisição de uma aprendizagem totalizante foi 

alcançado em sua prática pedagógica, e foi notório que as crianças aprendiam se divertindo, 

como na proposta de exploração tátil e olfativa, enfatizada pela Figura 17, (p.64) - na qual as 

crianças demonstram muita alegria e curiosidade ao colocarem as vendas nos olhos e sentirem 

os objetos em suas mãos, bem como, os cheiros diferentes que a professora proporcionou. 

Esses momentos possibilitaram à aluna A expectativas referentes à atividade e, depois o 

desejo de compartilhar com os amigos suas sensações, como enfatiza o recorte do relato da 

Professora S (Apêndice D), que discorre sobre o desenvolvimento de sua oralidade nesta 

proposta específica. 

A análise mostrou que na atividade, inspirada no artista Jackson Pollock e seus 

movimentos gestuais, a Professora S primeiramente teve o cuidado de fazer a roda de 

conversa e apresentar o artista e sua obra à turma, depois organizou a proposta no espaço 

externo da creche. As crianças ficaram ao ar livre para movimentar- se e gotejar como 

Pollock. Esses movimentos do gotejamento, e o explorar tátil e visual, por meio da 

diversidade de materiais oferecidos, possibilitaram aos alunos e à Aluna A momentos de 

aprendizagem com significado, como ficou evidenciado pelo recorte do relato da Professora S 

(Apêndice D) e também pelas Figuras 18 e 19, (p.65), que demonstraram como as crianças 
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sentiram satisfação na roda de conversa sobre o artista,  no desenvolvimento da atividade de 

gotejamento  e em tocá-la, explorando tatilmente e compartilhando sensações.  A análise do 

registro da Figura 20, (p.66), evidenciou o momento exato em que A interagia tatilmente com 

o objeto artístico, demonstrando real satisfação e autonomia na utilização do pincel e da 

diversidade de cores disponibilizadas, ação que no início de sua aprendizagem se limitava à 

cor azul. Essa conquista foi marcante, e motivo de emoção para toda a equipe. 

Outro momento analisado mostrou a valorização do contato corporal com elementos 

da natureza tendo como inspiração a arte indígena. Os grafismos tiveram relevante apreciação 

dos alunos, ao terem, além da diversidade de materiais dispostos, o corpo como suporte de sua 

criação. Este momento de aprendizagem foi envolvente e de um colorido natural 

surpreendente, fato evidenciado pelas Figuras 21 e 22, (p.67), e pelo recorte do relato da 

Professora S (Apêndice D), no qual ela discorre sobre o momento de reflexão da importância 

do corpo, nestas atividades, como fonte de conhecimento. A análise mostrou que por meio 

destas atividades a Aluna A interagia com o grupo, escolhia seu material com autonomia, 

movimentava-se pelo espaço do ateliê e compartilhava oralmente suas descobertas com os 

amigos, fato evidenciado pelo recorte do relato da Professora S (Apêndice D) e pelo 

enfatizado na Figura 23, (p.68). Ao final deste projeto didático foi feita uma exposição das 

expressões artísticas dos alunos que puderam participar de experiências perceptivas e ampliar 

possibilidades do aprender. 

A análise dos dados mostrou que a temática da formação continuada sobre a percepção 

e aprendizagem totalizante, foi evidenciada nas atividades desenvolvidas e abrangeram a 

exploração de todos os sentidos. A Professora S proporcionou aos alunos a exploração do 

paladar por meio da degustação de frutas e pintura com amoras, que as crianças podiam 

comer e pintar. Essa proposta envolveu as crianças, que demonstraram prazer em realizá-la. 

Ficou evidenciado, pela análise do registro da Figura 24, (p.68), que a Aluna A conversava 

sobre os sabores sentidos, ampliando mais o seu vocabulário e interação com o grupo. 

A análise mostrou que foi ímpar o momento da proposta das instalações inspiradas na 

artista Lygia Clark. Tanto no espaço aberto, como na sala de aula as crianças envolveram - se 

de corpo inteiro com as atividades de exploração que permitiram o contato com o objeto, 

numa forma lúdica que permeia todas as ações da creche Betel, conforme evidenciado pela 

Figura 25, (p.68). A aluna A, em todo o percurso de aprendizagem, planejado e executado 

pela Professora S com maestria, demonstrou avanços significativos em sua aprendizagem. 

Analisando comparativamente as primeiras figuras com as últimas, bem como, a progressão 

dos recortes do relatório da Professora S sobre a Aluna A, foi notório que, por meio da 
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percepção do corpo ativada, as possibilidades de desenvolvimento nos campos emocional, 

motor, oral e cognitivo foram ampliadas significativamente, conforme enfatizado pelas 

Figuras 26 e 27, (p.69), que transbordaram, em suas imagens, de maneiras sensíveis e ousadas 

utilizadas pela Professora S para a aquisição do conhecimento de seus alunos que foram 

conquistados pela alegria e prazer do ato de aprender. 

 

2.5.1.2. Análise da Entrevista com a Professora S 

 

 A entrevista realizada num momento específico de avaliação do Plano de Formação a 

partir do roteiro norteador composto de 12 perguntas abertas sobre o despertar da 

sensibilidade e percepção quanto à prática pedagógica da entrevistada, a Professora S, foi 

gravada e, posteriormente, transcrita para melhor compreensão e organização dos dados que 

objetivava salientar os seguintes pontos: 

 

 Como interagia com a aluna; 

 Como percebia a reação da aluna nessa situação; 

 Como identificava se a aluna queria algo ou se estava sentindo algo; 

 Como era a relação dos colegas com a aluna e vice-versa; 

 Se havia atividade diferenciada para a aluna; 

 Como era o interesse e a busca por interação dos outros alunos; 

 As atividades que a aluna tinha mais interesse; 

 Como apresentava objetos, pessoas e situações novas; 

 A frequência da aluna à escola; 

 Como se dava a relação da aluna com os demais funcionários. 

 A participação da família no processo da aluna. 

 

Os trechos para análise das respostas apresentadas pela Professora S durante a entrevista 

foram organizados no Quadro 1, assim como as perguntas utilizadas como roteiro norteador..
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Quadro 1 – Trechos das entrevistas com a Professora S 
Perguntas Excertos das Respostas 

Descreva os momentos de 

formação continuada 

vivenciados na Creche Betel 

Foram momentos riquíssimos e de muito aprendizado. Sempre tínhamos que estudar antecipadamente algum texto solicitado pela 

coordenação e depois tínhamos os momentos de discussão sobre o assunto e sempre elas preparavam uma vivência de exploração dos sentidos 

diferente, essas experiências me marcaram para o resto de minha vida. No começo, eu me lembro que tinha muita dificuldade em me soltar 

nas reuniões, mas a cada reunião, com as trocas de experiências, fui percebendo que, de fato, o que me faltava era mais sensibilidade e 

capacidade de perceber a mim mesma e ao meu redor. Acredito que todo esse processo de formação com essa temática não me mudou 

somente enquanto profissional, mas enquanto pessoa também. 

 

Quais contribuições foram 

reunidas à sua prática 

pedagógica? 

Os estudos sobre a fenomenologia da percepção contribuíram significativamente para o enriquecimento de minha prática pedagógica com 
as crianças, visto que tenho adquirido subsídios para planejar propostas variadas que contemplem a exploração dos sentidos e aprendido a 
ser mais sensível e perceber mais o outro, garantindo assim uma aprendizagem significativa e que me aproxime mais do meu aluno, o 
enxergando enquanto sujeito singular e com necessidades singulares também. 

Especifique alguns desses 

avanços. 
Passei a observar,  de maneira mais intensa, as minhas ações e também os detalhes do espaço da sala de aula, perceber as necessidades de 

cada criança e sentir as coisas ao meu redor com mais intensidade, pois percebo na prática que um simples carinho, atenção, olhar nos 

olhos e diálogo transformam o ambiente da sala de aula em um ambiente mais sensível, acolhedor e agradável, o que contribui para a 

aprendizagem das crianças. 

Quais as formas de 

aproximação da criança 

utilizada por você? 

Uma das formas de aproximação de meus alunos foi fazer junto com eles as atividades e não somente mostrar como fazia. Me melequei, 

me diverti e me emocionei muitas vezes percebendo o progresso da aprendizagem de modo integral. Esta relação mais próxima nos 

tornam mais atentos às necessidades dos alunos. Outra forma foi a de proporcionar uma roda de conversa após as atividades de exploração 

e fazer um exercício essencial de aprender a ouvir e também ser ouvida. As crianças são um exemplo, pois elas respeitam muito umas às 

outras, ouvem, prestam atenção, mas é claro, tudo dentro de um processo planejado e organizado. 

Houve transformações na 

prática pedagógica 

decorrentes da formação 

continuada? 

Antes dos conhecimentos adquiridos nas reuniões de formação, a elaboração do planejamento e minhas ações com as crianças não eram 

realizadas com um olhar sensível e perceptível, não valorizava os pequenos gestos e ações que fazem toda a diferença durante a rotina de 

um dia de trabalho. Não conseguia perceber o mundo ao meu redor e nem mesmo as necessidades das crianças que passam o dia todo 

conosco e que precisam do contato corporal com pessoas sensíveis e que, do mesmo modo, aprendem a valorizar a sensibilidade. Acredito 

que esse meu comportamento tenha a ver com minha formação familiar, um pouco rígida e sem muito contato físico. Meus pais não eram 

muito de tocar, abraçar, então eu também tinha um pouco de dificuldade de me aproximar das pessoas, inclusive das crianças que são tão 

abertas ao contato e tão carentes também. 

 

Isso também ocorreu nas 

relações professora- alunos? 
Sim. Construí uma relação de amizade, confiança e segurança. Coloquei em prática o aprendido: olhei nos olhos do meu aluno, me 

aproximei corporalmente, procurei perceber e atender suas necessidades e valorizar cada momento, cada fala, cada gesto e cada 

sentimento, sendo firme quando foi preciso e esbanjei sensibilidade com os meus pequenos que nos usam como modelos de suas ações e 

conquistam grandes avanços em sua aprendizagem por meio das vivências proporcionadas por mim educadora. Com certeza, essa 

formação tirou a venda dos meus olhos e parece que me libertou de minhas travas enquanto professora. 
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Quadro 1 – Trechos da entrevista com a Professora S  - Continuação 
Perguntas Excertos das Respostas 

E os recursos didáticos? Quais 

foram utilizados? 
Procurei priorizar uma forma mais solta e lúdica de aprendizagem que estimulasse todos os sentidos. A princípio eles tinham muito receio 

de se envolver com o objeto, pois o sentido visual era o mais explorado em nossas aulas e não tinham costume de apalpar, cheirar, 

degustar e apresentavam dificuldade também para ouvir. Com as propostas de exploração dos objetos, principalmente nas aulas de artes as 

crianças mudaram radicalmente. Ampliaram as formas sensoriais para explorar o objeto, se movimentaram mais e conversaram muito 

mais também. Agora as crianças pegam na mão, mostram para o colega, cheiram, experimentam, estão mais felizes. 

Essa exploração dos sentidos 

foi compartilhada? 
A interação nestes momentos de exploração teve um avanço significativo, pois foi uma maneira lúdica de aprendizado com 

intencionalidade de ampliar a interação entre as crianças. Nos momentos de atividades eles se tocam, se abraçam, trocam informações 

sobre as sensações e experiências de maneira solta. 

Como as crianças trocavam 

informações sobre as 

sensações? 

Falavam uns aos outros sobre o gosto de tal fruta, ou o cheiro de algum objeto, pediam silêncio para ouvir o som da rua ou outro qualquer e 

repreendiam uns aos outros dizendo que era para sentir direito. Após cada proposta de exploração fizemos a Roda de Conversa, com o 

objetivo de estimular ainda mais a oralidade. Eles contavam o que sentiram de maneira detalhada. E quando foi realizada uma atividade de 

pintura com sorvete então, eles não paravam de falar da sensação de gelado na língua e que era muito gostoso. Em todo o processo de 

exploração dos sentidos ficou evidenciado o avanço da oralidade. 

Houve contribuição para a 

aprendizagem? 
[...] estive mais próxima do meu aluno e atenta às suas necessidades, o que tornou minha prática mais sensível e proporcionou ao meu 
aluno aprendizagem significativa. Grandes transformações aconteceram em minha prática após os estudos sobre a sensibilidade, percepção 
e Aprendizagem Totalizante, pois hoje tenho um olhar mais sensível para perceber tudo ao meu redor, ou melhor, procuro aguçar sempre 

minha percepção em busca de uma educação que valorize o sujeito em sua totalidade. 

Descreva como atuava com o 

aluno. 
Em toda atividade planejada havia a preocupação de atentar para o conhecimento prévio de meus alunos, para oferecer uma nova 
informação, bem como, pensava em formas de atividade que promovessem a aproximação e acolhimento dos mesmos. Em todo esse 
processo de aprendizagem, planejado com a intenção de efetivar em minha prática o aprendizado com significado e atento aos meus 
alunos corporalmente, promoveu sim, na minha opinião como professora, a ocorrência de Aprendizagem Totalizante. 

Como foi essa experiência 

para você? 
Foi muito gratificante poder oferecer às crianças momentos de interação, movimento, exploração do espaço e materiais numa proposta de 

educação agradável e feliz. Digo isso, porque sei que em muitas escolas as crianças pequenas parecem robôs e não podem sequer sair de 

seus lugares, agem mecanicamente, só podem se movimentar na escola se estiver na fila e sob o comando da professora, são privadas de 

explorar o seu próprio espaço escolar. Ver as crianças explorando os movimentos do corpo no espaço escolar, em contato com uma ampla 

diversidade de materiais, ter condições de oferecer tudo isso e entender o porquê dessas ações pedagógicas, para a minha prática foi 

realmente marcante e algo que levarei para o resto de minha vida. 

Fonte: dados da pesquisa com a Professora S 
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 A temática a qual se referiu a Professora S em sua descrição na primeira questão foi a 

Fenomenologia da Percepção, tendo então sido indagada, mais especificamente, sobre as 

contribuições para a sua prática pedagógica. Segundo a Professora S, além de adquirir os 

subsídios de planejamento também ocorreram avanços em relação ao mundo percebido, 

consigo mesma e com o outro. 

 Indagada sobre as formas de aproximação utilizadas para estar mais atenta à criança 

nas atividades desenvolvidas no projeto, a Professora S relatou que, embora “a criança seja o 

foco de nossas ações, muitas vezes nos distanciamos e tornamos nossa prática de educar 

mecânica e sem sentido”.  

 Quanto às transformações evidenciadas na prática pedagógica decorrentes da formação 

continuada, a Professora S assegurou que após os estudos realizados em momentos de 

formação continuada sobre a Percepção e Aprendizagem Totalizante, o aproximar-se do 

aluno, a presença de sensibilidade e percepção nas suas ações pedagógicas foram ampliadas. 

 Quanto aos recursos didáticos utilizados para ampliar as formas sensoriais utilizadas 

pela criança na exploração dos objetos, a Professora S relatou o uso de formas mais lúdicas e 

mencionou a evolução em aspectos de interação entre os alunos mediante as propostas de 

exploração dos sentidos. 

Nas atividades de exploração dos sentidos, a Professora S fez observações sobre a 

oralidade das crianças: “embora o trabalho seja desenvolvido com crianças pequenas, foi 

notório por todos os envolvidos no processo de aprendizagem que as crianças conversavam 

mais em momentos de exploração, ficavam mais soltas, mais desinibidas”. 

O conceito de Aprendizagem Totalizante esteve presente na prática pedagógica da 

Professora S, em suas afirmações. Indagada sobre a aprendizagem dos seus alunos, a 

professora qualificou a ocorrência de Aprendizagem Totalizante, pois, segundo ela, “foi 

percebido que a aprendizagem adquirida pelos meus alunos foi significativa e houve em 

todo momento a preocupação em me aproximar deles, de um modo atencioso às 

necessidades de cada um”. A professora explicita ainda o significado da experiência para 

ela própria ao descrever como proporcionava à criança pequena momentos de percepção 

por meio da exploração dos sentidos. 

 

2.5.2. Reflexão sobre os dados de Análise a partir da Fundamentação Teórica 

 

Os dados registrados das situações educacionais e do relatório individual da Aluna A 

realizado pela Professora S, disposto em sua íntegra no Apêndice C, evidenciam que a 
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educadora procurou sempre aproximar-se e acolher a Aluna A de forma dedicada, 

evidenciando o que ficou exposto por Masini (2003) sobre a  “solicitude” indicada por 

Heidegger numa relação de consideração e paciência. Chamou atenção o fato da educadora ter 

sensibilidade e perceber a Aluna A, com suas dificuldades, medos e ansiedades e, lhe oferecer 

atenção e carinho, reiterando Kishimoto (2009) que ressaltou a importância de evitar situações 

estressantes para a criança para que esta se desenvolva de maneira integral, ao ser-lhe 

propiciado um ambiente reconhecido por ela. 

A atuação no ateliê – com uma diversidade de materiais, a participação dos alunos de 

corpo inteiro na organização do espaço e a maneira sensível da professora apresentar a 

atividade – desencadeou uma experiência marcante para a vida das crianças ilustrando o que 

afirma Larrosa (2004) ao dizer que a experiência é algo que passa e toca o ser humano, e ao 

passar forma e transforma. Reiterou, também, os argumentos de Duarte Jr.(2010) quanto à 

corporeidade, que assumida assim de um jeito “solto” desde a tenra idade, passa a ser um 

sólido patrimônio para uma educação voltada para a sabedoria de vida. O fazer junto com o 

aluno também foi enfatizado nesta proposta, fortalecendo a importância da ação pedagógica 

de participação do professor no processo criativo da criança conforme afirmam Deleuze 

(1988) e Holm (2007). 

O momento lúdico e corporal de expressão artística vivido no ateliê; o poder 

movimentar-se, tocar, cheirar, levar à boca e sentir no seu corpo a tinta, sua textura, revelou 

um excelente recurso para despertar o interesse e a participação. Nessas atividades 

evidenciaram - se os argumentos de Masini (2012, p. 18) ao dizer que “este saber do corpo, 

essa experiência original que é pré- consciente, pré-emocional, pré- categorial, faz reencontrar 

o corpo presente e total”, reiterado por Martins, Picosque e Guerra (2009) sobre quão os cinco 

sentidos podem abrir o caminho pelo estésico, tendo a sensibilidade ativada, atendendo ao 

precioso convite de Merleau-Ponty (2006) a entrar em contato com o objeto. 

Esses dados evidenciaram a ocorrência de aprendizagem totalizante no aspecto que 

discorre Masini (2003) – as crianças participando, criando, desenvolvendo habilidades e 

conhecimento – propiciadas pelo aproximar-se da professora das relações motivacionais da 

vida do aprendiz e do contexto de sua vida, para que sua aprendizagem fosse significativa, 

ampliando o significado da ação educativa. 

No momento de atividades que prestigiavam as brincadeiras e que a professora 

convidava a Aluna A para participar com toda a turma, porém , ela não aceitava, foi notório 

que a professora respeitou a preferência da criança pelos livros. Fato que evidenciou o que 

aponta Kishimoto (2009) quando discorre que atender a diferença não é só atender a criança 
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com problema, deve-se estar atento também às diferenças de sono, de alimentação e às 

preferências por certas atividades. 

Cabe ressaltar que estes momentos da rotina constituem-se por grandes desafios 

presentes na educação, reiterados por esta mesma autora, quando ressalta a inadequação da 

quantidade de alunos por professor e reforça em Kishimoto (2002) apontando para a má 

formação dos profissionais da educação infantil, assunto reiterado por Kramer (2008) que 

discorre sobre o despreparo do professor para assumir a sala de aula, salientando o 

distanciamento entre a teoria e a prática. Nesse ínterim, a formação continuada da creche 

Betel ofereceu suporte teórico para as ações de seus professores, e evidenciou os argumentos 

de Capovilla (2007) que reforçam a necessidade de investimento em formação e de um 

profissional de educação que seja de fato um pesquisador compromissado com o seu fazer 

pedagógico. A força de vontade demonstrada pelas professoras nas suas ações, criando 

condições favoráveis de aprendizado, reiteraram Antunes (2005), quando proporcionaram, por 

meio do conhecimento adquirido, novas informações que foram efetivamente assimiladas a 

partir da interação da criança com conceitos relevantes e existentes em sua estrutura 

cognitiva. 

Inseridos nesta linha de pensamento, toda a equipe foi desafiada a assumir uma 

postura de pesquisadores da educação infantil, delineando o foco do despertar da percepção 

baseada em Merleau-Ponty (2006) e da Aprendizagem Totalizante, embasada em Masini 

(1999), como caminho para um profissional mais sensível em sua prática e dissociado do 

Homem-Máquina, reiterando as palavras de Novaes (2003). 

Os momentos das aulas de música possibilitaram à criança ser o sujeito da percepção, 

ações que evidenciaram os apontamentos de Brito (2003). Essa abordagem ajudou muito a 

Aluna A melhorar sua fala, bem como conquistar avanços significativos com relação à sua 

coordenação motora, pois, nos momentos dessas aulas a aluna saltitava e acompanhava os 

ritmos da música. Conquistas que encontraram respaldo nos argumentos de Schafer (2011), 

quanto à prática da música para ajudar a criança melhorar a coordenação motora, pois, para 

este autor a música também pode correr, saltar, claudicar, balançar, estimulando o corpo a 

esses movimentos. As crianças soltam-se, brincam e divertem – se, nesse espaço lúdico de 

aprendizagem, reiterando Wassermann (1990) quanto ao uso de brincadeiras no âmbito 

escolar e a importância de relacionar o processo de desenvolvimento infantil ao ato de brincar, 

bem como reiterando Piaget (1978), que salienta que o jogo em sala de aula é estimulador da 

construção do pensamento, do conhecimento e da autonomia, em uma brincadeira a criança 

tem possibilidade de construir conhecimentos e enriquecer o desenvolvimento intelectual. 
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Nessas mesmas aulas, a Professora S possibilitou às crianças que fizessem seus próprios 

instrumentos musicais, proporcionando o cultivo e retenção dessas experiências pessoais que 

os acompanharão por suas vidas, reiterando Dewey (2010), que discorre que estas 

experiências possibilitam uma compreensão estética - o caminho da estesia, da integração 

com o objeto do conhecimento. 

 No desenvolvimento do projeto didático baseado nas obras da artista Lygia Clark a 

Aluna A participou e interagiu com o objeto artístico e com o outro numa proposta de 

ampliação da aprendizagem por meio de experiências perceptivas que tocaram o seu corpo 

por inteiro. Este momento lúdico de aprendizagem transformou-se em um aliado para o 

avanço da aprendizagem da Aluna A, pois evidenciou-se durante a atividade que A explorou 

os sentidos do corpo e sua percepção foi despertada, facilitando o ato de  aprender e, neste caso 

específico, as possibilidades de interação com os colegas, a exploração do objeto com os 

sentidos mais aguçados.  

 O apontamento da Professora S no recorte do seu relatório (Apêndice D), denota que a 

Aluna A foi despertada a perceber, por meio dos sentidos, o seu entorno, e aprendeu a utilizar 

o corpo como fonte de sentidos e compreensão, o que resultou em mais sensibilidade e alegria 

na relação com os amigos e professoras, e mais proximidade dos atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem, fatos estes que evidenciaram os argumentos de Duarte 

Jr.(2010) quando diz que é nesse “corpo-a-corpo” mantido com o mundo que nos rodeia, que 

começa a aventura do saber e do conhecer humanos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação – “Despertar da percepção na educação infantil: caminhos para uma 

aprendizagem totalizante” – concretizou uma trajetória lavrada na Educação Infantil. 

Consolidou buscas para ampliar o olhar dos profissionais, que atuam com crianças 

aprimorando a sensibilidade corporal, por meio da formação continuada, cuja meta foi a de 

ressaltar: a compreensão e reflexão sobre a relevância do perceber para o processo de ensino e  

aprendizagem e a necessidade da aproximação professor/aluno neste processo. 

 Desvelar características de professores e crianças em suas singularidades, atenta às 

suas manifestações e subjetividade, foi um caminho extremamente profícuo. Neste sentido 

pode-se considerar plenamente atingido o objetivo central desta investigação de contribuir 

para o despertar da percepção da criança e do professor da primeira etapa da educação infantil 

sobre si mesmo, o outro e o entorno. Por outro lado, foi também um caminho difícil por 

descortinar a complexidade dos elementos dispostos na organização dos dados, seleção de 

recortes ilustrativos de um período longo de registros e de procedimentos, de apresentação de 

dados analisados que proporcionassem uma visualização dos processos evolutivos ocorridos 

nas situações de aprendizagem do projeto “Criança Fazendo Arte”. 

Pesquisar essa população foi uma descoberta que atendeu à preocupação de encontrar 

uma forma inovadora para adquirir conhecimento e aproximar - se dos alunos e professores, 

que contemplasse: 

1. o proporcionar sensibilidade e percepção nas ações pedagógicas por meio da 

arte e do brincar; 

2. o refletir sobre as ações pedagógicas, de modo a garantir que as formas 

sensoriais utilizadas pela criança para exploração dos objetos fosse efetivada na 

escola; 

3. o incentivar a participação, interação, comunicação expressiva e oralidade de 

crianças no espaço do ateliê e demais espaços da escola durante as atividades 

de exploração do que a cerca, com o foco no desenvolvimento integral da 

criança; 

4. o ampliar a exploração dos sentidos nas propostas pedagógicas da escola 

de educação infantil; 

5.  o estimular a equipe de professores à pesquisa e; 

6.  o possibilitar ações de formação continuada que garantissem ao professor 

conhecimento com relação ao mundo percebido- consigo mesmo, com o outro 

e com o meio, a fim de efetivar em sua prática pedagógica com as crianças o 

despertar da percepção e garantir a aproximação e atenção à criança 

característicos da aprendizagem totalizante; 
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Esse estudo constitui uma inovação ao registrar e analisar atividades desenvolvidas nas 

quais é possível assinalar: a transformação e avanços dos professores na maneira de planejar e 

executar suas aulas com sensibilidade; percepção aguçada, aproximação, e atenção às 

necessidades dos alunos; disponibilidade de pesquisar e aprender; responder às manifestações 

das crianças em atividades realizadas, nas quais mostraram o despertar de formas sensoriais 

para a exploração dos objetos, que proporcionaram melhor interação com outras crianças, 

com o professor e com o objeto de conhecimento, avanço na oralidade. Apresenta registros de 

momentos que, não raro, têm sido impossibilitados aos alunos, vítimas de um sistema de 

educação cauterizado por metodologias de ensino mecânico, que não promovem as relações e, 

consequentemente, não permitem a autonomia e a possibilidade a crianças e adultos de se 

emanciparem cognitiva e afetivamente, no seu desenvolvimento e aprendizagem.  

A análise das situações vivenciadas na Creche Betel, denotam as condições para uma 

formação integral e totalizante. Nesse sentido, pode-se considerar que os objetivos desta 

dissertação foram atingidos uma vez que a análise proporciona condições para verificar que, 

no “Projeto Criança Fazendo Arte” o professor da educação infantil mostra uma nova postura 

em oferecer novas experiências às crianças da primeira infância. Cabe ressaltar que o caminho 

não foi  fácil para o professor, diante do desafio de ter sob sua responsabilidade mais de vinte 

crianças, o que exigiu muito do seu estado físico e psicológico, e nesses momentos o 

incentivo e estímulo da gestão foram essenciais para a continuidade do trabalho. 

A análise evidenciou que o professor desejoso por transformação e corajoso, repensou 

e modificou suas ações; deixou as propostas mecânicas e engessadas e passou a desenvolver 

suas atividades considerando as necessidades específicas desta faixa etária, com a devida 

aproximação das crianças, mostrou-se mais sensível, perceptivo, acolhedor, capaz de educar e 

enxergar esta criança como sujeito histórico-cultural, ações estas, que foram frutos de 

pesquisa e formação continuada oferecidas e incentivadas pela gestão escolar. 

O desenvolvimento das crianças foi notório, ao verificar-se a presença de atividades 

planejadas que garantiram a exploração dos sentidos do corpo e o despertar da percepção na 

primeira infância. Demonstraram que a criança quando tem sua percepção corporal 

estimulada, torna-se um sujeito autônomo, mais seguro e feliz.  

Todo o trajeto percorrido resultou em aprendizagem de modo significativo e total para 

os alunos, caminhos que se constituíram entremeados de sonhos de educadores corajosos, 

ousados em repensar a prática pedagógica e encetar uma caminhada desafiadora de construir 

conhecimento na infância partindo da exploração dos sentidos do corpo anestesiado nos 

tempos contemporâneos. 
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Os resultados obtidos, a maioria deles positivos, permite considerar que o 

investimento, em propostas inovadoras para a educação infantil, contribuiu significativamente 

para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e perceptivo das crianças e foram 

facilitadoras para a ocorrência da aprendizagem totalizante. 

Um aspecto importante a salientar, e que foi além dos objetivos propostos nesta 

pesquisa, é que toda a equipe de professores sentiu motivação para ampliar seu olhar sobre a 

necessidade de mais pesquisa e estudo para compreender os processos de desenvolvimento 

dos seus alunos; impulsionados pelo despertar da percepção, esses professores buscaram 

embasamento teórico para suas ações e aprofundaram seus estudos sobre a Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, sobre a Aproximação de Heidegger e sobre a Arte Contemporânea. 

Agregaram, também, as famílias das crianças em todo o processo, desenvolvendo eventos 

sobre a temática da percepção e questionários para os pais responderem, fatos estes, que 

incentivaram ainda mais a participação dos alunos nas atividades propostas de exploração dos 

sentidos. 

Espera-se que os resultados desta dissertação contribuam para a elaboração e 

desenvolvimento de projetos pedagógicos na educação infantil que se apresentam carentes da 

corporeidade assumida de um “jeito leve e solto”, que permita às crianças o desenvolvimento 

integral de suas identidades por meio do brincar, expressar-se, interagir, movimentar-se pelo 

espaço escolar, com o intuito de erradicar projetos que apresentam práticas engessadas e 

marcadas por atividades mecânicas, sem nenhuma compreensão e reflexão, em que ficam 

quase excluídos os momentos de expressão artística na infância. Portanto, espera-se que esse 

estudo ajude na elaboração de propostas coerentes que enxerguem a criança como sujeito 

singular e o seu corpo como fonte de interação e conhecimento, uma vez que os resultados 

comprovaram que os investimentos dos professores numa educação com sensibilidade e 

percepção aguçadas, propiciam a seus alunos alcançarem êxito em sua aprendizagem. 

A Educação Infantil é o alicerce para a criança no seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem, e especificamente neste programa as crianças tiveram a oportunidade de 

explorar os sentidos do corpo pelo envolvimento nas atividades propostas, livres de 

estereótipos, que contribuíram para que elas sentissem aqueles momentos de maneira leve e 

única evidenciados nos registros fotográficos, estampados nos seus rostos a satisfação em se 

envolver com todo o corpo nas propostas desenvolvidas. Portanto, ao considerar essas 

situações, fica evidenciada a importância deste despertar perceptivo na infância como fonte de 

conhecimento para a vida, pois o acesso à corporeidade no processo de aprendizagem da 

criança possibilita mais sensibilidade em suas ações, interação com os amigos, aprimoramento 
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da oralidade e motricidade, comunicação expressiva, exploração dos objetos, fatos que 

proporcionam o seu desenvolvimento integral. 

Os dados registrados e analisados trouxeram novas perguntas que convidam a novas 

pesquisas dentre as quais as que seguem: 

 Em uma profissão entremeada de percalços, como a de professor, como é possível 

estimulá-los à pesquisa e estudos e como garantir este espaço na rotina escolar? 

 Na realidade educacional brasileira, um professor de Educação Infantil (0 a 4 anos) é 

obrigado a atender vinte crianças por sala em média, enquanto na Europa são oito 

crianças por adulto. Trabalhar nestas condições tem prejudicado a ação pedagógica 

do professor, que não apresenta condições físicas e psicológicas para planejar 

adequadamente suas aulas. Qual o papel da gestão escolar diante desta realidade que 

urge? 

 A maior parte dos cursos de Pedagogia não oferece em seu currículo a Arte enquanto 

disciplina, o que traz um prejuízo para formas sensíveis do aprender. Quais medidas 

precisam ser tomadas para que a Arte conquiste seu espaço no currículo dos cursos 

de Pedagogia? 

 A escola deve garantir estratégias para que a parceria da família seja efetivada, mas 

nos dias que correm, acelerados, os pais dizem não ter mais tempo para acompanhar 

os filhos no seu processo de aprendizagem. Neste contexto, como os pais têm 

percebido os seus filhos no contexto familiar? E como isso reflete no contexto 

escolar? 

 Diante da realidade dominante dos meios tecnológicos, em que pessoas se 

relacionam pelas telas de seus computadores, de uma forma distante corporalmente, 

como desvelar a importância do corpo presente no processo de ensino e 

aprendizagem na educação básica? 

 De acordo com o princípio básico da ação educativa que é o interesse em que o 

educando aprenda e se desenvolva individualmente e coletivamente, quais medidas 

precisam ser tomadas para minimizar o problema da falta de sensibilidade e 

percepção nas práticas pedagógicas das escolas da Educação Básica, Fundamental I e 

Fundamental II? 

 

A continuidade deste trabalho é uma proposta e um desafio para os profissionais 

atuantes na educação infantil de promover oportunidades de aprendizagem totalizante que 

promovam a exploração dos sentidos do corpo visando o despertar da percepção. É um 

desafio, pois na realidade contemporânea que se vivencia, este corpo, não raro, se encontra 

apagado e o perceber anestesiado nas escolas brasileiras e, os atores envolvidos com a 

educação são frutos de uma sociedade acelerada que tem primado pelos meios tecnológicos 

como forma de se relacionar com o outro, sem nenhuma proximidade física, tão essencial para 

os relacionamentos interpessoais. Comumente, as pessoas utilizam seus polegares para enviar 

mensagens de seus celulares com uma agilidade impressionante, porém quando colocadas 



91 

 

face-a-face, as palavras somem, todo o discurso fica interrompido pela distância corporal. São 

estas crianças, adolescentes e adultos advindos desta sociedade que fazem parte do ambiente 

escolar e, cabe aos gestores e educadores, comprometidos com ato de ensinar, olhar as 

instituições de ensino a partir de uma perspectiva diferente e transformar a escola num espaço 

que valorize o corpo enquanto fonte de saber. 

Sonhar é preciso para realizar coisas novas e mudar as concepções engessadas e 

arcaicas que marcam a maioria das instituições educacionais no Brasil. Nesta busca, os 

caminhos que se abrem na estrada da educação são horizontes cuja utopia é estímulo para o 

irromper dos passos. 
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APÊNDICE A 

 

 

Entrevista com a Professora  S sobre o despertar da sensibilidade e percepção em 

sua prática pedagógica 

1) Descreva os momentos de formação continuada vivenciados na Creche Betel . 

Foram momentos riquíssimos e de muito aprendizado. Sempre tínhamos que estudar 

antecipadamente algum texto solicitado pela coordenação e depois tínhamos os momentos de 

discussão sobre o assunto e sempre elas preparavam uma vivência de exploração dos sentidos 

diferente, essas experiências me marcaram para o resto de minha vida. No começo, eu me 

lembro que tinha muita dificuldade em me soltar nas reuniões, mas a cada reunião, com as 

trocas de experiências, fui percebendo que, de fato, o que me faltava era mais sensibilidade e 

capacidade de perceber a mim mesma e ao meu redor. Acredito que todo esse processo de 

formação com essa temática não me mudou somente enquanto profissional, mas enquanto 

pessoa também. 

2) O estudo sobre a fenomenologia da percepção contribuiu para a sua prática 

pedagógica? 

A formação sobre a percepção contribuiu significativamente para o enriquecimento de minha 

prática pedagógica com as crianças, visto que tenho adquirido subsídios para planejar 

propostas variadas que contemplem a exploração dos sentidos, garantindo assim uma 

aprendizagem significativa. 

3) Houve avanço com relação ao mundo percebido, consigo mesmo, com o outro e com o 

meio? 

Com certeza. É importante ressaltar que após os estudos e experiências proporcionadas sobre 

o tema da percepção passei a observar de maneira mais intensa as minhas ações e também os 

detalhes do espaço da sala de aula, perceber as necessidades de cada criança e sentir as coisas 

ao meu redor com mais intensidade, pois percebo na prática que um simples carinho, atenção, 

olho no olho e muito diálogo transformam o ambiente da sala de aula em um ambiente mais 

sensível, acolhedor e agradável, o que contribui para a aprendizagem das crianças. 

4) Quais foram as formas utilizadas de aproximar-se e estar atento à criança? 

A criança é o foco de nossas ações, porém muitas vezes nos distanciamos e tornamos nossa 

prática de educar mecânica e sem sentido. Uma das formas de aproximação de meus alunos 

foi fazer junto com eles as atividades e não somente mostrar como fazia. Me melequei, me 

diverti e me emocionei muitas vezes percebendo o progresso da aprendizagem de modo 

integral. Esta relação mais próxima nos torna mais atentos às necessidades dos alunos. Outra 

forma, foi a de proporcionar uma roda de conversa após as atividades de exploração e fazer o 

exercício de ouvir e também ser ouvida. Percebi que nossa relação melhorou muito. 

5) Como ficaram evidenciadas as transformações na sua prática pedagógica decorrentes 

da formação continuada? 

Antes dos conhecimentos adquiridos com o plano de formação, a elaboração do planejamento 
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e nossas ações com as crianças não eram realizadas com um olhar sensível e perceptível, não 

valorizava os pequenos gestos e ações que fazem toda a diferença durante a rotina de um dia 

de trabalho. Não conseguia perceber o mundo ao meu redor e nem mesmo as necessidades das 

crianças que passam o dia todo conosco e que precisam do contato com pessoas sensíveis e 

que, do mesmo modo, aprendem a valorizar a sensibilidade. 

6) Após estudo realizado pelos momentos de formação continuada sobre a Percepção e 

Aprendizagem Totalizante, o aproximar-se do aluno e a presença de sensibilidade e 

percepção nas suas ações pedagógicas foram ampliadas? 

Sim, foram ampliadas e muito. Para construir uma relação de amizade, confiança e segurança 

coloquei em prática o aprendido: olhei nos olhos do meu aluno, me aproximei corporalmente, 

procurei perceber e atender suas necessidades e valorizar cada momento, cada fala, cada gesto 

e cada sentimento, sendo firme quando foi preciso e esbanjei sensibilidade com os meus 

pequenos que nos usam como modelos de suas ações e conquistam grandes avanços em sua 

aprendizagem por meio das vivências proporcionadas por mim educadora. 

7) Como foram ampliadas as formas sensoriais utilizadas pela criança para exploração 

dos objetos? 

Procurei priorizar uma forma mais solta e lúdica de aprendizagem que estimulasse todos os 

sentidos. A princípio eles tinham muito receio de se envolver com o objeto, pois o sentido 

visual era o mais explorado em nossas aulas e não tinham costume de apalpar, cheirar, 

degustar e apresentavam dificuldade também para ouvir. Com as propostas de exploração dos 

objetos, principalmente nas aulas de artes as crianças mudaram radicalmente. Ampliaram as 

formas sensoriais para explorar o objeto, se movimentaram mais e conversaram muito mais 

também. Agora as crianças pegam na mão, mostram para o colega, cheiram, experimentam, 

estão mais felizes. 

8) Você observou evolução no aspecto de interação entre seus alunos mediante as 

propostas de exploração dos sentidos? 

A interação nestes momentos de exploração teve um avanço significativo, pois foi uma 

maneira lúdica de aprendizado com a intencionalidade de ampliar a interação entre as 

crianças. Nos momentos de atividades eles se tocam, se abraçam e trocam informações sobre 

suas sensações e experiências. 

9) Qual foi sua observação sobre a oralidade entre as crianças nos momentos de 

atividades de exploração dos sentidos ? 

Como nosso trabalho é com crianças pequenas foi notório por todos os envolvidos no 

processo de aprendizagem que as crianças conversavam mais nestes momentos de exploração, 

ficavam mais soltas, mais desinibidas. Falavam uns aos outros sobre o gosto de tal fruta, ou o 

cheiro de algum objeto, pediam silêncio para ouvir o som da rua ou outro qualquer e 

repreendiam uns aos outros dizendo que era para “sentir direito”. Após cada proposta de 

exploração fizemos a Roda de Conversa, com o objetivo de estimular ainda mais a oralidade. 

Eles contavam o que sentiram de maneira detalhada. E quando foi pintura com sorvete então, 

eles não paravam de falar da sensação de “gelado na língua” e  que era muito gostoso. Em 

todo o processo de exploração dos sentidos ficou evidenciado o avanço da oralidade. 
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10) O conceito de Aprendizagem Totalizante esteve presente em sua prática 

pedagógica? 

Esteve sim, pois estive mais próxima do meu aluno e atenta às suas necessidades o que tornou 

minha prática mais sensível e proporcionou ao meu aluno a aprendizagem significativa. 

Grandes transformações aconteceram em minha prática após os estudos sobre a sensibilidade, 

percepção e Aprendizagem Totalizante, pois hoje tenho um olhar mais sensível para perceber 

tudo ao meu redor, ou melhor, procuro aguçar sempre minha percepção em busca de uma 

educação que valorize o sujeito em sua totalidade. 

11) Na sua opinião ocorreu Aprendizagem Totalizante. 

Acredito  que a Aprendizagem Totalizante foi efetivada, pois foi percebido que a 

aprendizagem adquirida pelos meus alunos foi significativa e houve em todo momento a 

preocupação em me aproximar deles, de um modo atencioso às necessidades de cada um. Em 

toda atividade planejada havia a preocupação de atentar para o conhecimento prévio de meus 

alunos, para oferecer uma nova informação, bem como, pensava em formas de atividade que 

promovessem a aproximação e acolhimento dos mesmos. Nessa junção de fatos ocorreu, sim, 

a Aprendizagem Totalizante. 

12) Conte como foi a experiência de proporcionar à criança pequena momentos de 

perceber por meio da exploração dos sentidos. 

Foi muito gratificante poder oferecer às crianças momentos de interação, movimento, 

exploração do espaço e materiais numa proposta de  educação agradável e feliz. Digo isso, 

porque sei que em muitas escolas as crianças pequenas parecem robôs e não podem sequer 

sair de seus lugares, agem mecanicamente, só podem se movimentar na escola se estiver na 

fila. Ver as crianças explorando os movimentos do corpo em contato com uma ampla 

diversidade de materiais, ter condições de oferecer tudo isso e entender o porquê dessas ações 

pedagógicas, para a minha prática foi realmente marcante e algo que levarei para o resto de 

minha vida. 
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APÊNDICE B 

 

Plano de Formação 2012 

Tema: O Despertar da Percepção e Aprendizagem Totalizante 

Público Alvo: Professores e Auxiliares da Creche Betel 

Espaços Formativos: Reuniões Pedagógicas, HTPCs e nos encontros individuais com os 

professores e auxiliares. 

Período de Ação: Maio a Dezembro de 2012 

Formadoras: Débora Cardoso, Rosângela Gerônimo, Leni Alzira (Orientadora Pedagógica 

da SE). 

 

“ Os sentidos são distintos uns dos outros, e distintos da intelecção[...] a série das experiências de 

cada indivíduo se dá como concordante porque: cada aspecto da coisa percebida é um convite a 

perceber além( constitui uma parada no processo perceptivo); a síntese perceptiva possui o segredo 

do corpo próprio e não o do objeto. Assim, falar da percepção é falar do corpo, pois [...] meu corpo é 

textura comum de todos os objetos e ele é, pelo menos em relação ao mundo percebido o instrumento 

geral de minha compreensão.”( Merleau- Ponty ) 

Justificativa 

“ Todo conhecimento, por mais abstrato e racional que seja, tem suas origens nos processos 

sensíveis do corpo humano.” ( Duarte Jr., 2004, p.131) 

O ritmo frenético que se vislumbra na sociedade contemporânea profundamente marcada pelo 

sistema capitalista, em que o sujeito deixa de observar a essência das coisas para se preocupar 

somente com suas funções e, não raro, deixa de lado a sensibilidade e o pensamento crítico, 

numa mimese da máquina de produção, tem contribuído para a desestruturação das relações 

interpessoais. Para Duarte Júnior: 

 

[...] o desenvolvimento tecnológico a que estamos assistindo vem se fazendo acompanhar de profundas regressões nos planos social 

e cultural, com um perceptível embrutecimento das formas sensíveis do ser humano se relacionar com a vida. 

 

É certo que este mundo globalizado e o advento das novas tecnologias trazem consigo 

aspectos positivos, porém, o estar junto, o diálogo presencial, o toque, o ouvir colegas em 

reuniões à chá com bolacha, o sentir a presença do outro e enxergá-lo como sujeito, têm 
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passado por processo anestésico, visto que, a individualidade tem imperado no mundo 

contemporâneo. 

Esta temática tem sido o assunto de constantes diálogos em reuniões pedagógicas de 

formação continuada da Creche Betel, numa reflexão sobre a importância e a necessidade 

urgente de investir na exploração dos sentidos na educação infantil, visto que, a educação 

voltada para os interesses do sistema capitalista, o qual incentiva o consumo exacerbado e a 

busca constante de status social, tem eliminado a dimensão sensível do ato do conhecimento, 

não contemplando a personalidade integral da criança, suas raízes étnicas e culturais, suas 

características e histórias de vida. 

Neste ínterim, busca-se por meio deste plano de formação resgatar a forma sensível do ser 

humano se relacionar com o outro e com a vida, por meio de práticas pedagógicas planejadas 

que tenham como foco aguçar a sensibilidade, a criatividade e a percepção nas propostas com 

as diferentes linguagens da educação infantil. 

Baseados na fenomenologia da percepção de Maurice Merleau-Ponty pretende-se desenvolver 

o estudo em que a teoria sobre o conhecimento tem como base o comportamento corporal e a 

percepção, desta forma desvelando caminhos para uma aprendizagem significativa na 

infância. 

Objetivos 

►Refletir sobre a teoria da Aprendizagem Significativa em contraponto à Aprendizagem 

Mecânica; 

►Resgatar com os educadores reflexos da aprendizagem significativa e mecânica vividas na 

sua experiência escolar; 

►Aprofundar as reflexões sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e 

Conceito de Aprendizagem Totalizante de Masini; 

►Planejar experiências nas diversas linguagens que viabilizem a exploração dos sentidos 

(visão, tato, olfato, audição, gustação); 

►Utilizar o espaço do ateliê de artes e espaços abertos com a finalidade de potencializar a 

exploração dos sentidos; 

►Compreender o corpo como fonte de sentidos, isto é, de significação da relação da criança 

no mundo; 
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►Compreender a importância da experiência perceptiva do aprendiz (o ser que aprende) e à 

sua relação corporal com o mundo que o rodeia - pessoas e objetos; 

►Considerar as estruturas perceptual e cognitiva da criança no processo de ensino e de 

aprendizagem; 

►Promover uma relação da criança que valorize a sensibilidade e a percepção com relação ao 

objeto do conhecimento; 

►Estimular o processo criativo das crianças por meio do conhecimento afetivo, do 

emocional, sensorial, sensível, amoroso, intuitivo e inventivo; 

Conteúdos 

► Conceito de Aprendizagem Totalizante; ►Teoria da Aprendizagem 

Significativa; ►Fenomenologia da Percepção; ►Exploração dos sentidos 

nas diversas linguagens da Educação Infantil; ►Sensibilidade 

Metodologia 

►Vivência de atividades focalizadas na Arte como estimuladora da exploração dos sentidos; 

►Levantamento dos conhecimentos prévios dos educadores por meio de vivências de 

estimulação da percepção do ambiente; 

► Vivências significativas com o foco na aproximação educador e educando; 

►Observação das práticas de Artes com foco na exploração dos sentidos desenvolvidos com 

as crianças na rotina da Creche; 

►Tematização das práticas de Artes desenvolvidas pelos docentes e acesso a boas situações 

de aprendizagem realizadas em outros espaços; 
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►Apresentação de vídeos inerentes ao tema para apoiar as discussões e ampliar os 

conhecimentos dos educadores; 

►Estudo individual e em grupo; 

►Visita à Pinacoteca de São Paulo para ampliar o repertório cultural da equipe docente; 

►Socialização das ações desenvolvidas com as crianças; 

►Leitura de textos para apoiar as reflexões sobre o tema; 

►Leitura e devolutivas dos planejamentos e registros dos professores com foco nos 

conteúdos estudados; 

►Avaliação dos resultados obtidos com a formação. 

CRONOGRAMA 

Mês Tema 

Maio Teoria da Aprendizagem Significativa; 

Junho Fenomenologia da Percepção; 

Julho Fenomenologia    da    Percepção    e    início    do    conceito    de Aprendizagem Totalizante; 

Agosto Exploração dos  sentidos nas diversas linguagens da Educação Infantil e Aprendizagem Totalizante; 

Setembro Exploração dos  sentidos nas diversas linguagens da Educação Infantil; 

Outubro Educação do Sensível 

Novembro Educação do Sensível 

Dezembro Avaliação 



104 

 

AVALIAÇÃO 

Considerando que a avaliação é uma ação contínua e processual, utilizaremos os seguintes 

critérios e instrumentos: 

■ Auto-avaliação: Será realizada uma vivência de observação com lunetas para 

investigar o conhecimento prévio das professoras e auxiliares a respeito do assunto que 

será estudado. No final do desenvolvimento das ações previstas no plano de formação será 

entregue um questionário para cada participante com a intenção de visualizarmos os 

sucessos e possíveis reveses do processo educativo; 

■ Avaliação da equipe gestora: Considerando as observações feitas pela equipe gestora 

e a auto-avaliação das professoras, nos meses de julho e dezembro, discutiremos os 

resultados alcançados com o desenvolvimento do plano de formação, pois os mesmos 

servirão de parâmetro para a proposição das próximas ações formativas; 

■ Sistematização das discussões coletivas de avaliação: Para sistematizar o percurso 

vivenciado será compilado em arquivo digital os registros dos encontros formativos, as 

pautas e os textos utilizados durante a formação. 

■ Registros de Observação: No acompanhamento dos planejamentos, registros e 

observação da prática pedagógica teremos como foco os conteúdos estudados na 

formação, a fim de analisar quais estão sendo incorporados na prática das educadoras e 

auxiliares, bem como, compartilhar com a equipe as possíveis necessidades de um 

replanejamento das ações. 
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APÊNDICE C 

RELATÓRIO I - RELATÓRIO DA PROFESSORA QUANDO DA ALUNA A CHEGOU À 

CRECHE 

A Aluna A chegou à creche muito quieta, não interagia com o grupo e apresentava pouco 

movimento corporal, mesmo diante das propostas que exigiam o movimento ela preferia ficar 

isolada, quieta, ou se escondia. No período de adaptação ficou apreensiva em alguns 

momentos, o que é normal até certo ponto por estar em um ambiente totalmente desconhecido 

para ela. A  Aluna A demonstrou um pouco de medo e insegurança na interação com os 

colegas e em seus movimentos no espaço da creche. Procuramos acolhê-la nos aproximando 

corporalmente de Aluna A e, desta forma, conquistando sua confiança e, no decorrer dos dias, 

ela foi se mostrando mais à vontade. 

Para que ela se sentisse melhor acolhida apresentamos para a Aluna A os espaços internos e 

externos da creche e notamos seu encantamento com outras crianças, com os brinquedos, com 

o parque e, em especial com os materiais oferecidos nas propostas do ateliê de artes. 

Mesmo apresentando certa melhora, passadas as primeiras semanas de adaptação percebemos 

que Aluna A ainda continuava mais calada que os demais da turma e preferia ficar mais 

sozinha, com dificuldade de interagir. Nesse período, foi possível observar que a Aluna A 

ainda apresentava dificuldades para se locomover e realizar algumas atividades, como por 

exemplo, utilizar o lápis, encaixar jogos e fazer as refeições sozinha, demonstrando 

insegurança nesses momentos. A direção contatou a família e, ficou claro, após a reunião com 

a mãe da aluna, que em casa a Aluna A é tratada como bebê, não se locomove nem para se 

alimentar, pois segundo a mãe tudo lhe é dado nas mãos, a mãe a teve com 50 anos de idade e 

ela tem contato somente com adultos e não recebe estímulo dos pais para se desenvolver 

adequadamente, então, ficou lançado o desafio de, em parceria com a família investirmos no 

desenvolvimento integral da criança. Por isso , temos realizado constantes intervenções e 

propostas diferenciadas que focam o corpo (exploração dos sentidos) a fim de ajudá-la a 

descobrir-se enquanto sujeito (identidade) a interagir com o grupo (oralidade), a superar suas 

dificuldades de movimento (motricidade), bem como, desenvolver-se cognitivamente. 



106 

 

Nos momentos de atividades de roda, brincadeiras no salão e no parque ela requer a nossa 

ajuda e a dos colegas para se locomover. Desta forma, procuramos auxiliá-la segurando em 

uma de suas mãos para que ela pudesse se locomover com mais facilidade, mas sempre 

estimulando para que ela conseguisse sozinha. Para isso, a colaboração de todos foi muito 

importante para que a Aluna A conseguisse superar alguns medos e obstáculos. 

No parque demonstrava dificuldade em andar na areia e não brincava nos brinquedos. 

Procuramos intervir neste aspecto, incentivando-a e oferecendo ajuda para brincar, 

conversando e nos aproximando dela sempre que possível. Com as intervenções feitas, a 

Aluna A foi conquistando, aos poucos, autonomia para caminhar sobre a areia e brincar em 

alguns brinquedos. Observamos que a Aluna A ainda não explorou o escorregador, mas a 

balança é o seu brinquedo preferido, pois assim que chega ao parque apressa o seu caminhar 

para pegar uma balança vazia solicitando ajuda para se balançar. Durante o semestre, 

continuaremos incentivando, orientando e ajudando a Aluna A a explorar todos os brinquedos 

do parque, superando seus medos e vencendo novos desafios. 

Nesse início das aulas, a Aluna A acompanhou as propostas que envolveram músicas, batendo 

palmas e gostou muito de brincar de roda. Por isso, continuaremos investindo na realização de 

rodas de músicas e cantigas na perspectiva que ela desenvolva ainda mais sua oralidade e o 

gosto pela musicalidade. No espaço do ateliê de artes percebemos que ela se sentiu muito 

bem, mostrou muito interesse pela diversidade de materiais expostos, ficou curiosa, quis tocar, 

levar à boca, cheirar, se lambuzar e sorria com frequência. Escolheu a tinta de cor azul e não 

largava mais, pintou o papel, o corpo, e demonstrou muita alegria. Exploraremos mais este 

ambiente de aprendizagem a fim de possibilitar o desenvolvimento da Aluna A, bem como, 

continuaremos no decorrer do semestre oferecendo propostas que favoreçam o avanço no 

desenvolvimento da Aluna A em todas as áreas do conhecimento, tendo como foco o 

desenvolvimento de sua oralidade e motricidade. 
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APÊNDICE D 
 

RELATÓRIO II - RELATÓRIO DA PROFESSORA APÓS 6 MESES DA ALUNA NA 

CRECHE 

Este semestre foi gratificante observarmos o significativo avanço no desenvolvimento de A 

em todos os aspectos. A aluna ainda não possui uma comunicação oral clara, mas ela já repete 

algumas palavras e frases, e tem se aproximado mais dos colegas da turma. Ela gosta muito de 

música e de participar dos momentos de contação de histórias e continuou com um apreço 

especial pelo espaço do ateliê desde que chegou à creche. Procuramos nos aproximar da 

Aluna A e dar atenção às expressões da aluna e sempre lhe convidamos para participar com o 

objetivo que ela compreenda o porquê das ações desenvolvidas, também para aprimorar a sua 

interação com os colegas da turma. Lembramos o que foi dito em nossa formação quando 

deixou bem claro a importância da aproximação do educador e de estar atento às revelações 

do aluno no dia a dia pois isto contribui para a compreensão do aluno de maneira que a 

aprendizagem seja totalizante e isso requer de nós educadores uma percepção aguçada. 

No Projeto de parlendas desenvolvido com a turma chamado Brincando com as Palavras, a 

Aluna A demonstrou bastante interesse pelas parlendas trabalhadas, uma de suas preferidas é 

Serra Serra Serrador, visto que ela gosta de brincar e cantar esta música com seus colegas. 

Temos investido em propostas que possibilitem o desenvolvimento da linguagem oral de 

nossa pequena, como: ateliê e espaços abertos para artes, rodas de conversa, leitura e contação 

de histórias, brincadeiras e situações do cotidiano da criança que favoreçam o 

desenvolvimento da oralidade. Isso ocorre dia a dia, pois contribui para a compreensão do 

aluno de maneira que a aprendizagem seja totalizante  

A Aluna A continua demonstrando muito gosto por manuseio de livros, ela folheia e aponta 

para as ilustrações que reconhece o nome como, por exemplo, a borboleta..  A aluna também 

reconhece todos os colegas da turma no painel de chamada, informamos o nome e ela aponta 

dizendo - Aqui! 

Nas propostas realizadas com a temática de nosso Projeto Institucional chamado SOS 

Animais em Extinção, a  Aluna A também se interessou muito pelo tema, conheceu os 

animais em extinção e gosta muito de cantar a música do Tamanduá (O Tamanduá dá um 

abraço bem 
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fortão...), ela canta fazendo o gesto de um abraço e agora abraça o amigo de classe, algo que 

para ela era muito difícil no início do semestre. 

Com relação ao desenvolvimento motor, a manda também obteve muito avanço no decorrer 

deste semestre, uma vez que com os investimentos feitos nas propostas de Corpo e 

Movimento aliadas às propostas de artes percebemos que a aluna adquiriu maior confiança e 

habilidade em seus movimentos corporais. No parque a  Aluna A explora a balança, com a 

ajuda das professoras ela sobe no escorregador e gosta muito de brincar na areia, já explora o 

espaço caminhando sozinha. 

Notamos o seu grande interesse para realizar as atividades e fazer sua refeição sozinha. A 

estimulamos, e ela obteve êxito, com alguma dificuldade a princípio, mas melhorou 

paulatinamente. Com isso, observamos que nesse semestre ela se desenvolveu fisicamente e 

cognitivamente, e, com o devido estímulo, tem explorado suas habilidades motoras para se 

locomover nos espaços e melhorou significativamente sua participação nas atividades 

propostas ao grupo como: jogos de montar, encaixar e empilhar. 

Referente ao tema de nossa formação: Percepção: Sensibilidade e Arte no caminho de uma 

Aprendizagem Totalizante, também desenvolvemos propostas que possibilitaram a exploração 

dos sentidos e o despertar da sensibilidade e percepção da aluna A, por meio de vivências que 

envolveram a exploração e valorização dos cinco sentidos. Desenvolvemos uma sequência 

didática chamada “ A Cor da Expressão”, e para tanto, elegemos trabalhar com a técnica de 

pintura abstrata criada pelo artista Jackson Pollock que consiste na utilização de diversos 

instrumentos para espirrar a tinta sobre os suportes. Percebemos que a proposta foi 

significativa para as crianças e para A, pois promoveu o movimento corporal, exploração dos 

sentidos visual e tátil e a interação com as outras crianças. Nesta faixa-etária é importante 

possibilitar que elas tenham contato com uma diversidade de materiais artísticos, meios, 

suportes, instrumentos e objetos que compõem o universo das cores e formas. 

Outra atividade desenvolvida foi “ Explorando o sabor das Frutas e Legumes” na perspectiva 

de incentivar as crianças a adquirirem o hábito de degustar e perceber os sabores doces, 

azedos e amargos também. Demonstramos a importância das frutas e legumes para o corpo e 

para a saúde, por meio de atividades lúdicas, atividades em artes, preparação de receitas, 

rodas de conversa, exploração dos alimentos, brincadeira simbólica de feira, aprenderam 

músicas que abordaram o tema, prepararam e degustaram receitas de saladas de frutas, entre 
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outras propostas significativas que proporcionaram novos conhecimentos e interesses nas 

crianças. Desenvolvemos também uma proposta denominada “ Como é sem Ver?” que 

contribuiu para que nossos alunos despertassem para a importância de cada sentido do corpo e 

vivenciassem por meio de vendas colocadas em seus olhos a sensação de não enxergar 

tentando descobrir o que a professora colocava em suas mãos. Com o desenvolvimento dessa 

sequência didática observamos que a aluna A dialogou com os coleguinhas expressando 

verbalmente suas sensações e transitou pela sala compartilhando esse conhecimento. 

Com o intuito de aprimorar a temática de nossa formação continuada referente à sensibilidade 

e percepção nas ações educacionais, desenvolvemos um projeto chamado: Explorando os 

Sentidos com Lygia Clark , uma artista brasileira que utiliza o corpo como fonte de sentidos e 

conhecimento pela produção da Arte. Assim, por meio de propostas e vivências sensoriais e 

perceptivas A foi despertada para enxergar, ouvir, sentir e perceber melhor as coisas ao seu 

redor, aprendendo a utilizar o corpo como fonte de sentidos e compreensão, demonstrando-se 

mais sensível com as outras crianças, e isso foi notório no percurso das atividades, pois se 

envolveu de corpo inteiro e com uma expressão de alegria que se espalhava por toda a sala e 

ela se desenvolveu e aprendeu de modo feliz. 

Lembramos nesta atividade de Duarte Jr. (2010), que estudamos em nossa formação 

continuada, quando ele diz que, mais do que nunca, é preciso possibilitar ao educando a 

descoberta de cores, formas, sabores, texturas, odores diversos daqueles que a vida moderna 

lhe proporciona. Ou, com mais propriedade, é preciso educar o seu olhar, a sua audição, seu 

tato, seu paladar e olfato para perceberem de modo acurado a realidade em volta e aquelas 

outras, não acessíveis em seu cotidiano, possibilitando desta forma um despertar da percepção 

em nossa prática pedagógica. 

Na nossa formação continuada deste ano, temos aprendido bastante com relação ao perceber a 

nossa criança, assim como perceber a nossa postura como educadoras e o nosso entorno, 

investindo na aproximação do educando, o que tem contribuído para nossa prática pedagógica 

diária, e, a ficar mais atentos à exploração dos sentidos do nosso corpo e enxergarmos nosso 

corpo como fonte de conhecimentos na educação infantil. O ateliê de artes se tornou nosso 

aliado nesta exploração e valorização do corpo nas propostas de aprendizagem com as 

crianças. A arte indígena proporcionou mais um momento de reflexão sobre a importância do 

corpo como fonte de conhecimento. Foi exposto para as crianças uma diversidade enorme de 
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materiais advindos da natureza com os quais produzimos nossa própria tinta. Tivemos 

resultados maravilhosos que fizeram parte de uma exposição levada para apreciação dos pais 

num evento da escola. 

Tivemos experiências magníficas com a Aluna A nos momentos de artes, pois a diversidade 

de materiais oferecidos, com sons, texturas, cheiros, cores e sabores diferentes a deixava feliz 

e participativa, então começamos a investir mais ainda nessa área do conhecimento. Nessas 

atividades observamos que a   Aluna A utilizava apenas uma cor em suas produções e com 

frequência levava os materiais à boca, os experimentando, como algumas tintas eram de sucos 

de frutas, gelatinas, beterraba, amora e sorvete, ficou tudo bem. A fim de que  Aluna A 

ampliasse seu universo de cores, realizamos uma intervenção disponibilizando diversos 

materiais coloridos, nos aproximamos no momento da atividade e estimulamos a 

diversificação das cores, incentivando e orientando na utilização delas, temos investido no 

contato corporal com os materiais dispostos durante a realização dos trabalhos artísticos por 

meio de suportes com diferentes texturas. Durante estas atividades notamos que a  Aluna A se 

soltou mais e ficou à vontade, o que contribuiu significativamente para seu avanço em relação 

à oralidade e desenvolvimento motor. 

Alguns fatores importantes contribuíram para o desenvolvimento da Aluna A nesse semestre, 

destacamos: um ambiente acolhedor; a aproximação do educador à criança; a formação 

continuada que nos proporcionou transformar o nosso entendimento sobre a percepção e 

exploração dos sentidos; acesso à diversidade de materiais e o convite ao contato corporal. 


