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“Agora tenho saudade do que não fui.  
Acho que o que faço agora é o que não pude fazer na infância.  

Faço outro tipo de peraltagem.” 
 

Manoel de Barros 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre as relações entre infância, arte contemporânea e              
propostas envolvendo a natureza e o contato com toda a riqueza de elementos naturais – terra,                
água, folhas secas, galhos de árvores, flores, pedras, carvão, entre outros – na Educação              
Infantil. Para dar início à corporificação das ideias e da reflexão proposta, foi tecida uma               
narrativa das memórias da autora – desde a criança que foi às vivências de professora da                
Educação Infantil –, sobre as experiências sensíveis-estéticas nesse percurso. Como base para            
as discussões, são apontadas como premissas as concepções de infância, de proposta            
pedagógica e de eixos de trabalho levantados pela Resolução Nº 5, de 17 de Dezembro de                
2009, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; estudos            
sobre natureza, arte e infância também são pontuados. Para discutir caminhos possíveis de             
trabalho com elementos da natureza, em diálogo com a arte contemporânea, a análise             
encaminhada articula dados recolhidos de portfólios organizados pela autora, relativos ao           
trabalho desenvolvido nesse contexto com crianças. O estudo reafirma o conhecimento da            
arte contemporânea como um instrumento potente para gerar experiências de um universo            
infantil criador, ressaltando a importância de um ambiente que convide as crianças à             
exploração de corpo inteiro, no contato com elementos naturais.  
 

Palavras-chave: Infância e natureza; Arte contemporânea; Arte e infância; Educação          
Infantil; Prática pedagógica.  
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ABSTRACT 
 

This paper aims to reflect on the relationships between childhood, contemporary art and             
proposals involving nature and contact with all the richness of natural elements - earth, water,               
dry leaves, tree branches, flowers, stones, charcoal, among others - in early childhood             
education. In order to begin the embodiment of ideas and the proposed reflection, a narrative               
of the author's memories - from the child who went to the experiences of a kindergarten                
teacher - about the sensitive-aesthetic experiences in this path was woven. As basis for the               
discussions, the premises of childhood, pedagogical proposal and work axes raised by            
Resolution No. 5 of December 17, 2009, which establishes the National Curriculum            
Guidelines for Early Childhood Education, are pointed as premises. Nature, art and childhood             
studies are also punctuated. In order to discuss possible ways of working with elements of               
nature, in dialogue with contemporary art, this analysis articulates data collected from            
portfolios organized by the author, related to the work developed in this context with              
children. The study reaffirms the knowledge of contemporary art as a potent instrument to              
generate experiences of a creative infantile universe, emphasizing the importance of an            
environment that invites children to full body exploration, in contact with natural elements. 
 

Keywords: Childhood and nature; Contemporary art; Art and childhood; Child education;           
Pedagogical practice. 
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PRIMEIRAS CONVERSAS 

 

A criança, desde o nascimento, está desenvolvendo múltiplas capacidades, como as           

de aprender, descobrir e apropriar-se dos conhecimentos dispostos no mundo. Não falo, aqui,             

de conteúdos escolarizados, mas de conhecimentos que, cotidianamente, perpassam as formas           

de estar e se relacionar com o que nos cerca. Ao tratarmos do mundo, e tudo o que temos                   

contato nele/a partir dele, estão a natureza – com sua infinidade de elementos –, e a arte – que                   

está presente (e se manifesta) sob variadas formas.  

Este trabalho de conclusão de curso é expressão de um caloroso encontro pessoal             

com ricas vivências do trabalho desenvolvido na Educação Infantil. Ao lado dessas            

experiências com crianças de maternal, vi a necessidade de desafiar o meu olhar como              

educadora para proporcionar propostas que as tornassem, verdadeiramente, protagonistas nas          

aprendizagens construídas e refletir sobre aspectos educacionais pouco discutidos. Nessa          

direção, a elaboração da monografia permitiu-me um estudo relacionado à infância,           

entendendo-a como uma importante base da formação do indivíduo na contemporaneidade;           

período fundamental para o desenvolvimento da criança, em vários aspectos, seja no que se              

refere ao cognitivo, ou ao que tange o estímulo à sua potência criativa, imaginativa, sensível,               

estética, entre outras.  

Acredito, fortemente, que a escrita monográfica deva ser algo pulsante, e que o             

objeto de pesquisa seja de desejo ardente do seu pesquisador, que o movimente, que cative               

seu olhar. Refletindo a respeito, percebi a importância de tecer reflexões sobre a potência das               

vivências artísticas das crianças pequenas e explorar a construção de saberes por meio das              

experimentações e dos modos com os quais elas se relacionam com a natureza. Percebo essas               

experiências como um fecundo campo de pesquisa e entendo a importância de se             

problematizar as formas como comumente essas questões são postas de lado.  

Assim, neste estudo, busquei refletir sobre como a criança pequena se relaciona,            

desde cedo, com os ambientes e elementos naturais e, tecendo conversas entre o cotidiano das               

crianças e o ato criador, tanto delas quanto dos artistas, também refletir sobre como a arte                

contemporânea pode suscitar provocações, explorações, experiências na Educação Infantil. A          

partir dos elementos do nosso dia-a-dia e do cotidiano das crianças, que significados podem              

suscitar o contato com a arte contemporânea, que tem utilizado muito os elementos da              
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natureza em sua composição – terra, água, folhas secas, galhos de árvores, flores, pedras,              

carvão, entre outros? Esse questionamento movimenta esta pesquisa, que será apresentada           

em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo – Um olhar sobre mim mesma e a escolha pelo tema de estudo                

e escrita – é tecido pelas minhas memórias, passando pela infância, pelo tempo de formação               

e pela atuação profissional, numa tentativa de resgatar os momentos em que o tema              

atravessou, de alguma forma, minha existência. Pergunto-me, e vou narrando, sobre como fui             

constituindo minha sensibilidade, meu encontro com a natureza, meu contato com a arte. 

Em seguida, no capítulo que intitulei Educação infantil: das definições legais às            

propostas pedagógicas com arte e natureza, apontarei concepções que embasam o trabalho            

na Educação Infantil, de acordo com a Resolução Nº 5, de 17 de Dezembro de 2009, que                 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI); nele           

também aponto questões e conceitos sobre as possibilidades de construção do conhecimento,            

pela exploração dos elementos da natureza e vivências inspiradas pela arte contemporânea.  

Como metodologia, para discutir caminhos possíveis de trabalho com elementos da           

natureza, em diálogo com a arte contemporânea, recorro a dados recolhidos de portfólios             

relativos ao trabalho com crianças de 2 e 3 anos de idade, desenvolvido quando fui professora                

em uma instituição de Educação Infantil. Essa é a matéria do terceiro capítulo, chamado A               

prática docente oferece os dados para a pesquisa: caminhos. Nesta parte estão a             

caracterização do campo da pesquisa e as narrativas das vivências, com trechos dos portfólios              

e imagens. 

Crianças, natureza, arte contemporânea: prática pedagógica em diálogo é o          

quarto e último capítulo, no qual parto para considerações sobre os processos observados e              

relatados, traçando análises possíveis em duas direções: sobre o que foi vivido e             

experienciado com arte contemporânea e natureza, e sobre a relação mútua entre prática             

docente e pesquisa, na qual uma é base para a outra. 

Para apoiar as discussões, tracei diálogos com autores que tratam de forma crítica e              

sensível das questões envolvidas no estudo, como Cunha (2017), Holm (2004; 2015),            

Bolb-Bernardes; Ostetto (2016), Loponte (2008), Ostetto (2011; 2017), Tesch; Vergara          

(2012),  entre outros que foram importantes na costura de minhas narrativas. 

Para fechar esse ciclo de trabalho, elaboro algumas considerações finais, seguidas da            

lista de referências utilizadas no estudo. 
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CAPÍTULO 1 
 

UM OLHAR SOBRE MIM MESMA  
E A ESCOLHA PELO TEMA DE ESTUDO E ESCRITA 

 
 

 Recria tua vida, sempre, sempre. 
Remove pedras e planta 

roseiras e faz doces. Recomeça. 
Faz de tua vida mesquinha 

um poema. 
Cora Coralina 

 
 

O que cativou meu olhar? Onde começa a minha relação com a natureza? Em que               

momento ela me atravessou de forma tão marcante a ponto de ser um alvo de pesquisa?                

Como as crianças pequenas, com as quais tive contato, foram agentes no fortalecimento desse              

vínculo com a natureza? O que os pequenos me ensinaram e como eles experienciam              

materiais e elementos naturais? Estes são alguns questionamentos que cativam meu olhar e             

me provocam a seguir o caminho de pesquisa.  

Seguir as pistas de minhas perguntas leva-me ao exercício de memória: intuía que na              

singularidade da minha história estariam as raízes do tema desta monografia. É um exercício              

desafiador de olhar traços da minha trajetória, que de tão naturalizados, fogem da reflexão.              

Dos muitos eixos que atravessaram, e ainda atravessam, a minha existência, a natureza é uma               

das manifestações mais presente desde a minha infância até o momento em que comecei a               

lecionar. Uma infância na roça, cercada por paisagens naturais cujas belezas nem sempre             

eram contempladas da forma como mereciam. Hoje, elas inspiram meu trabalho e minha             

monografia.  

O objetivo deste primeiro capítulo é apresentar um pouco da minha trajetória e             

alguns momentos marcantes de relação com a natureza. O caminho da memória mostrou-me             

pistas fundamentais para esta escrita. Refazendo o caminho da minha infância até o atual              

estágio de minha existência e tecendo reflexões sobre essa transição, pude fazer a seleção dos               

momentos que traduzem um pouco de quem sou. Durante minha trajetória escolar e quando              

passei da posição de educanda para docente tenho em minhas memórias belos momentos de              

criança e com as crianças com as quais trabalhei.  

12 
 



Começo com as lembranças de menina que seguem presente em mim porque            

considero que, tratando-se de um tema que envolve o afeto, esse é o caminho de maior                

legitimidade.  

 

 

1.1- Memória, afeto e natureza 
 

Nada havia de mais prestante em nós senão a infância.  
O mundo começava ali. 

Manoel de Barros  
  

No vale que se estende entre o mar e a mata ao pé da Serra do Mato Grosso, divisa                   

entre Maricá e Saquarema, as figueiras lhe deram o nome. Árvore presente em textos              

bíblicos, sagrada para grupos religiosos, como judeus e budistas, cultivada há séculos por             

diferentes civilizações, como os egípcios e na Grécia Antiga, com frutos que alimentam aves              

e outros animais. Foi no Vale da Figueira que nasci, onde, infelizmente, as figueiras, há muito                

tempo, deixaram de compor sua paisagem. Meus pais moravam em um sítio, e me criaram em                

contato direto com a natureza e com animais. 

Meu nome é Letícia dos Santos Carvalho. Residente no município de Maricá, no             

estado do Rio de Janeiro e professora formada em 2012 no Curso Normal. Desde criança               

brincava de dar aulas para meus ursinhos de pelúcia e bonecas de pano. Às vezes, meus                

primos, amiguinhos ou meu irmão mais novo eram convidados, de forma um pouco forçada,              

a assistirem minhas “aulas”. Muitas vezes, enquanto todos queriam correr, brincar de            

pique-pega ou andar a cavalo, eu queria fazer “deverzinho” para as outras crianças estudarem.  
Foi na leitura instrumental que aprendi a ler: minha mãe, cozinheira de mão cheia,              

me ensinou as primeiras letras em casa, lendo os rótulos e embalagens dos alimentos. Isso foi                

muito importante e significativo no meu processo de aquisição da leitura e escrita, pois tem               

uma carga afetiva embutida.  

Cheias de amorosidade, as lembranças de aprender a ler com minha mãe adoçam o              

espírito, assim como os pacotes de açúcar com os quais me lambuzava de vez em quando, ao                 

ler as receitas escritas neles. Depois de algumas palavras lidas, eu ia brincar no sítio onde                

morávamos ou ver meu pai trabalhar. Muitas vezes, enquanto ele podava as plantas eu              

brincava com os gravetos, escrevendo na terra algumas letras, arriscando algumas palavras. O             
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chão de terra preta era o meu quadro, os pedaços de galho o giz e a poética do local era a                     

minha inspiração para decodificar as palavras que eu aprendia. 

Naquela época já tinha cinco anos e comecei a frequentar a escola, o que enriqueceu               

ainda a descoberta de novos conhecimentos. Comecei a ter noções de Matemática que eram              

novas, conhecer sobre o lugar onde morava, compartilhar histórias com meus colegas e             

saberes de outras áreas do conhecimento. Era uma escola pública modesta, que ficava em              

uma região de fazendas e a poucos quilômetros da praia e da lagoa, combinação perfeita para                

abrilhantar os olhos e aguçar os sentidos com tantas possibilidades de contatos com a              

natureza. Preciso dizer que sou apaixonada pelo meu município com seus encantos naturais,             

mas reconheço que, naquela época, as escolas do município não aproveitavam tanto essa             

riqueza natural no planejamento pedagógico. Ainda assim, fazíamos passeios pelos          

quarteirões, fazíamos piquenique e brincávamos no campinho de futebol de vez em quando. 

 

 

1.2- O tempo passa e as experiências marcam 

 

Vai indo o tempo vai indo…  
vem o rio, o rio vai  

e o menino tem que ir.  
Cada um passa a seu modo. 

 
O menino foi crescendo como o rio,  

quando chove, só que água sem retorno.  
 

Ziraldo 
 

Acredito ter tido uma infância saudável: brinquei de subir em árvores, fazia hortas             

com meus pais, ajudava a cuidar das galinhas com seus pintinhos, andava a cavalo e brincava                

com as crianças na rua até o entardecer. Aos finais de semana, visitava minhas avós, que                

moravam em outro bairro. Lá era terra de chácaras de laranja, limão, muitas mangueiras, rios               

e cachoeira, além de conter a história remanescente das tapeceiras de Madeleine Colaço .  1

1 Uma das mais renomadas tapeceiras do Brasil, Madeleine Mathews Bonne Colaço nasceu em 1907 em Tanger,                 
no Marrocos. Filha de pai francês e mãe americana, casou-se com um jornalista português. Ao fugirem da                 
ditadura de Salazar em Portugal, no ano de 1940, a família de Madeleine fixou morada em Espraiado, Maricá,                  
onde ela fundou uma escola para crianças, as quais ensinava a ler, a escrever e a confeccionar tapetes. Foi ali em                     
meio a natureza de Maricá que criou o “ponto-brasileiro” e produziu a maior parte de sua obra, cujos temas                   
preferidos foram fauna e flora brasileiras. Madeleine faleceu em 2001, no Rio de Janeiro. 
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Naquela época, os rios ainda eram volumosos. O riozinho da trilha que ia para a casa                

da Vó Maria era um dos meus locais preferidos. O contato com a água, o som produzido                 

pelos seus movimentos, barquinhos de folha, jogar pedrinhas sobre ela, as piabinhas, girinos             

e os bichinhos que estão às margens do rio eram o meu encanto. Brincadeiras na água.                

Brincadeiras com a água. Um elemento tão essencial à vida, revigorante e inspirador. Na casa               

de minha avó, estavam guardadas na memória as lembranças dos seus tempos de juventude,              

prontos para serem compartilhados com amor e com um pedaço de bolo. 

Em minhas lembranças não recordo de nenhuma imagem de meus pais portando um             

livro, pelo menos não com conteúdo literário. Livretos de receitas, manuais de instrumentos,             

aparelhos ou máquinas, revistas e, raramente, jornais eram os veículos de leitura que os via               

manusear. Com eles, os saberes vinham de outras formas. O conhecimento que tinham era do               

contato direto com os fazeres da terra, que aprenderam com seus pais e podiam ser               

acompanhados pelas narrativas de “causos” e histórias de quando viviam no vilarejo do             

Morro do Chuva. Meu pai ainda carregava vagas lembranças de uma de suas avós, que era                

indígena dona de longos cabelos negros e lisos, que tinha alguns traços de sua cultura. Com                

ela, meu pai e seus irmãos aprenderam a observar e respeitar a natureza, principalmente a               

plantar devido a necessidade de extrair da terra a base da alimentação deles. 

A escola em que estudei da Educação Infantil até o 9° ano foi muito importante para                

mim. Ela ainda existe no bairro chamado Bananal. Diferentemente de hoje, existiam muitos             

sítios e algumas fazendas que eram constantemente visitadas pelos alunos. Íamos caminhando            

por trilhas bastante arborizadas, enfeitadas pelas flores e frutos e com tom misterioso de              

animais que mal conseguíamos ver, pois se escondiam com a movimentação. A aula             

acontecia ali, com muita naturalidade em um ambiente do nosso cotidiano. Era            

impressionante como em uma caminhada conseguíamos discutir com os professores os           

conhecimentos de Geografia, Ciências, desenvolvendo a nossa linguagem em Língua          

Portuguesa e utilizando da Matemática para partilhar os lanches que levávamos.  

A História era o que mais marcava, principalmente quando visitávamos a fazenda            

histórica do Bananal. Vivenciamos a história do nosso país ao entrar naquele espaço que foi               

lugar de engenho, que recebeu escravos em sua senzala e os senhores e senhoras de engenho                

em sua capela. O sentimento de pertencimento dos alunos aumentava porque foi naquela             

fazenda que nasceu a nossa escola. Foi nas varandas da casa grande que a fundadora da                
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escola que nos acolhia, a senhora Amanda Peña de Azevedo Soares, iniciou o seu trabalho de                

educar e escolarizar as crianças da região.  

Após o falecimento de Vó Maria, minha família se mudou para a casa que era dela.                

Esse fato foi como o início de um ritual de despedida da escola que me proporcionou tantas                 

vivências significativas e decisivas, isso porque a distância entre os bairros era muito maior e,               

além disso, a etapa do Ensino Fundamental estava próxima de ser concluída e já era o                

momento de eu pensar em que profissão escolher. Na verdade, reafirmar a escolha de criança,               

que aparecia nas minhas brincadeiras de dar aula.  

 

1.3- A natureza sob o olhar de uma professora em formação 

 

Olhar com olhos profundos 
Olhar, deter-se e ver o invisível, o indizível. 

Olhar e tudo ver. 
Olhar, mergulhar, recolher tesouros. 

Olhar e se entregar aos dizeres autênticos, claros, transparente. 
Olhar, simplesmente olhar 

                             Friedmann 
 

Em 2009 ingressei no Curso de Formação de Professores. Foi um ano de muitas              

mudanças. Um ambiente diferente, a busca por novos amigos e um novo colégio sob a               

perspectiva de uma profissão, o que gerava uma certa responsabilidade. Um novo ciclo de              

aprendizagem que durou quatro anos.  

Tive professores inspiradores naquela época, que transmitiam grande paixão pela          

profissão e propunham experiências riquíssimas para os professorandos. Em especial, a           

professora Tânia e o professor Marcus, pelos quais tenho grande admiração. Com eles refleti              

bastante sobre uma prática pedagógica cativante e rica em conhecimentos.  

No curso normal também tive experiências com a natureza. Não tantas como na             

infância, mas de grande valor, pois agora elas eram vistas com olhar de alguém que queria                

provocar o mesmo sentimento curioso e pesquisador nos futuros alunos. As experiências mais             

marcantes desse período foram o estudo sobre a restinga do município e o sistema lagunar.  

Embora vivesse em Maricá desde que nasci, nunca tive a oportunidade de conhecer a              

restinga. Uma cobertura vegetal tão extensa, de grande beleza e riqueza em fauna e flora, de                

encantar os olhos e embelezar a alma. No Curso Normal este local foi utilizado como ponto                
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de partida para pensarmos práticas para os nossos futuros alunos, no entanto parecíamos nós              

as crianças encantadas com cada espécime encontrada lá! Muito ouvimos falar sobre esse tipo              

de vegetação, porém andar sobre aquelas areias observando os seres vivos e aprendendo na              

coletividade é uma expressão ainda mais bela do saber. 

Depois de um tempo, a secretaria de meio ambiente do município começou a realizar              

um estudo sobre as lagunas da região e as futuras professoras tiveram contato com uma parte                

dessa iniciativa. Foi impressionante saber que as águas que no município nascem lá mesmo              

ficam. Maricá tem um sistema lagunar no qual os rios que nascem no município correm em                

direção à um complexo lagunar interligado que, por sua vez, deságuam no mar. Participei da               

coleta de amostras de água e estudar esse sistema nos fez conhecer muito mais sobre as                

pessoas da nossa localidade, as comunidades pesqueiras da lagoa, o turismo que se             

desenvolve em torno delas e as histórias e lendas da região. Águas que banham, que alegram,                

que acalmam, que trazem o sustento a algumas famílias e carregam consigo muitos saberes. 

 

 

1.4- O campo das experiências profissionais 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o                 
que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam                
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia           
que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter              
Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que            
caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a           
experiência é cada vez mais rara (BONDÍA LARROSA, 2002, p. 21). 

 

Nesse diálogo com minhas faculdades sensíveis, busquei também rememorar         

experiências com os bebês e crianças pequenas com os quais tive contato enquanto professora              

na Educação Infantil e estudante de Pedagogia na Universidade Federal Fluminense. Foi a             

forma mais vívida que encontrei para ampliar as reflexões acerca do tema.  

Após terminar o Curso de Formação de Professores, no final do ano de 2012,              

comecei a trabalhar como professora em uma pequena creche no ano seguinte. Lecionei em              

duas turmas de maternal. O grupo da manhã era das crianças em transição do berçário para o                 

maternal. Foram 11 crianças com idades entre 1 ano e 8 meses e 2 anos. Já no turno                  

vespertino, o grupo tinha entre 2 e 3 anos de idade. 
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Foi desafiador entrar na sala, observar aqueles pequeninos e tentar compreender suas            

necessidades. Muitos ainda não tinham o recurso da fala, mas falavam com o corpo, o que era                 

muito novo para mim. Ao lembrar da primeira fralda que troquei naquele espaço, de forma               

bem desastrada, sinto o quão deficitária é a formação dos educadores para com as crianças               

pequenas. A preocupação com um currículo conteudista para outras faixas de idade é muito              

maior em relação aos cuidados nessa fase da vida.  

Em pouco tempo, em diálogo comigo mesma, comecei a sentir repúdio sobre            

algumas metodologias para a primeira infância que aprendi desde o Curso Normal e sobre o               

que elas oportunizam às crianças 

oferecer folhas brancas (tamanho A4) para as crianças desenharem, revistas          
para recortarem ou rasgarem, massinha para modelarem, tinta para pintarem          
e, ao final, guardar o que foi feito na pasta de trabalhinhos; ler histórias para               
depois fazer atividades; ensaiar uma dancinha ou teatrinho, para         
apresentação aos pais; confeccionar lembrancinhas para datas       
comemorativas [...] Qual o sentido de tais atividades? Quem está em           
evidência nas propostas enumeradas acima: o produto ou o produtor; a           
atividade ou aquele que a realiza? (OSTETTO, 2011, p. 2-3) 

 

Interroguei-me sobre como aquelas crianças, com linguagens tão diversas,         

precisavam ir além de uma folha para desenhar. Cumpria, à contragosto, o que era solicitado,               

mas, sempre que podia, juntava materiais não estruturados e elementos naturais para a rotina.  

Em 2014 ingressei na UFF e um horizonte de reflexões se expandiu com a              

imensidão de testemunhos dos colegas, diálogos com os professores e oportunidades de            

experiências dentro e fora da Faculdade de Educação. Cada professor e disciplina foi             

importante a sua maneira, mas não posso negar que as disciplinas com teor um pouco mais                

prático foram essenciais. Pensar sobre o currículo como se dá hoje, desafiar-me sobre como              

olhar para ele, transcender os conteúdos fazendo deles experiências com o conhecimento. Na             

busca por novos caminhos à educação, percorri por um tempo a estrada de bolsista no                

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID .  2

O projeto mais impactante do qual participei envolvia a leitura e a escrita e a               

composição de um livro em coautoria com as crianças. O grupo de pesquisa que participei               

2 O Pibid é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação (MEC). O                   
programa faz uma articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas                 
estaduais e municipais. oferecendo bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se                
dediquem ao estágio nas escolas públicas.  
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desenvolveu atividades com uma turma de 2° ano do Ensino fundamental na Escola             

Municipal Júlia Cortines. O tema foi o arco-íris e proposta era a criação de uma personagem                

que se aventurava pelos mundos das sete cores do arco-íris. Observando que a maioria das               

crianças eram negras e que não se reconheciam como tais, a julgar pelos desenhos que faziam                

e as cores que usavam para colorir e por algumas falas das crianças, decidimos por               

caracterizar a personagem como uma bela menina negra, corajosa e inteligente.  

As histórias ganhavam vida de acordo com potencial imaginativo do grupo, e os             

bolsistas produziam os elementos imaginados e uma história que servia de base, mas que              

poderia ser modificada e recriadas ao sabor da imaginação de quem a contasse. Eu era a                

contadora das histórias e confesso ter sido uma formação formidável. A cada semana a              

personagem percorria uma cor do arco-íris e ao final, as crianças elencavam possíveis             

elementos que comporiam a história da cor seguinte.  

O produto final dessa experiência um livro artesanal da história de uma menina que              

vivenciou aventuras pelas cores do fenômeno da natureza que é o arco-íris, com elementos              

grudados com velcro que poderiam ser colados a medida que as histórias fossem contadas. A               

materialização deste trabalho foi doada ao Laboratório de brinquedos da Faculdade de            

Educação da Universidade Federal Fluminense (Campus Gragoatá) e espero que tenha saído            

de lá e sido compartilhado com outras crianças.  

Após o PIBID, fui novamente para educação infantil, agora com um olhar diferente,             

pois mediante as aprendizagens oportunizadas pela Faculdade de Educação, consolidei a           

importância das vivências lúdicas, da presença constante dos momentos de contação de            

histórias e da apropriação dos objetos literários, bem como a centralidade das interações e              

brincadeiras na rotina desse segmento.  

A escola em que trabalhei tinha perspectiva construtivista e era atenta às práticas e              

vivências artísticas e literárias. Pensando sobre minhas vivências e pesquisando sobre artistas            

que fazem uso dos elementos da natureza em seu processo criativo tive um novo encontro               

com a natureza. Por meio da arte, lendo e estudando artistas brasileiros e estrangeiros que se                

utilizam dos elementos, como Ivanilde Gallo, Andrew Goldsworthy, Frans Krajcberg, entre           

outros que citarei, além de artistas que subvertem as lógicas das artes clássicas, como nas               

proposições de Lygia Clark, Vik Muniz, que se utiliza de materiais inusitados, as elaborações              

performáticas de Hélio Oiticica e as formas circulares das composições de Beatriz Milhazes.             
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Com esses elementos ressignifiquei muitos materiais e elementos do meu universo, vendo-os            

como oportunidades para criar e construir conhecimento de mundo com as crianças.  

Folhas secas, sementes, cipós, pedras, amostras de terra (preta, vermelha, argilosa e            

arenosa), gravetos, tintas naturais, elementos como a água, a luz, o gelo, os aromas, textura,               

massa, cores, entre outros, tão presentes no meu cotidiano e despercebidos ao meu olhar,              

foram fundamentais para o conteúdo metodológico desta monografia que une a infância,            

natureza e a arte. Fui percebendo que as crianças precisavam de tempo e oportunidade para               

arriscar e interagir com o ambiente das propostas. Precisavam de tempo para que os              

elementos naturais mexessem com a alma e com a imaginação delas. 

Os traços marcantes da experiência vivida durante os três anos que convivi com as              

crianças de maternal dessa instituição de ensino, as propostas desenvolvidas e experienciadas,            

os registros avaliativos, fotográficos e audiovisuais feitos e as pesquisas que legitimam a             

importância dessas propostas compuseram os dados qualitativos para as análises deste           

trabalho.  
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CAPÍTULO 2 
 

 EDUCAÇÃO INFANTIL: DAS DEFINIÇÕES LEGAIS ÀS PROPOSTAS 
PEDAGÓGICAS COM ARTE E NATUREZA 

 

 

2.1- Educação infantil: notas sobre sua definição no contexto brasileiro 

 
 
A infância vivida pelo pai não é a mesma vivida pelo filho, pois             
cada geração é exposta a um conjunto específico de         
acontecimentos sociais.  

Amaral  
 

 

A educação das crianças pequenas, no Brasil, vem sendo profundamente          

transformada nas últimas décadas, marcadamente a partir dos anos 1980, período em que             

vivemos a redemocratização e a elaboração da nova constituição, chamada “Constituição           

cidadã” (BRASIL, 1988), pois nela foram inscritos direitos até então não garantidos. Para a              

infância foi fundamental a promulgação da nova lei, pois os direitos das crianças como              

cidadãs foram reconhecidos. Tais direitos foram contemplados e regulados no Estatuto da            

Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, um grande marco no                  

que tange a defesa integral da criança e, também, do adolescente. Se até então as iniciativas                

voltadas para a infância mantinham um caráter segregacionista em relação à classe social e à               

etnia, com o ECA observa-se um discurso que defende os direitos fundamentais da pessoa              

humana para todas as crianças e adolescentes, assegurando-lhes “[...] todas as oportunidades            

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e              

social, em condições de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 1990).  

 
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e           
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade,        
sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de            
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social,       
região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as             
famílias ou a comunidade em que vivem (BRASIL, 1990) 

 

No campo da educação, pouco depois, tivemos a homologação da Lei de Diretrizes e              

Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), que representou, também, um imenso avanço            
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para a educação das crianças pequenas: de maneira inédita, a educação infantil será             

considerada a primeira etapa da Educação Básica, destacando-se o discurso de defesa pelo             

desenvolvimento integral da criança. Diz o texto da referida lei: 

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:  
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de             
idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  
 

Foram muitas mudanças legais, que também refletiram em estudos e pesquisas sobre            

as crianças e suas infâncias, sobre a necessidade de se pensar a educação das crianças de hoje                 

e como elas, enquanto seres sociais e históricos, sujeitos de direitos que são, agem sobre o                

mundo. Nessa direção, um documento muito importante para se pensar a educação da             

infância no Brasil é a Resolução Nº 5, de 17 de Dezembro de 2009, que estabelece as                 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI).  

De acordo com esse importantíssimo documento, o currículo voltado para a           

Educação Infantil configura-se como 

 
Art. 3º (...) um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e             
os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do           
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a          
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade             
(BRASIL, 2009, p.1) 
 

O artigo 4º da Diretriz aprovada pelo Ministério da Educação, que trata das             

propostas pedagógicas voltadas para a Educação Infantil, faz uma importante consideração           

sobre a concepção de criança nos dias de hoje, não apenas pontuando sua centralidade no               

planejamento curricular, mas reafirmando o que está na constituição e no ECA: a crianças é               

“sujeito histórico e de direitos” nas infinitas possibilidades do seu ser.  

 
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar          
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de            
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia,          
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,          
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a          
natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2009, p.1)  
 

As importantes considerações sobre a criança, presentes no referido documento,          

abrem margem para as discussões propostas para esta monografia. A criança é fascinante pelo              
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que ela é, pelo que ela pode ser e pelo que ela pode deixar de ser pelo movimento de suas                    

interações com o mundo. Ela é livre para construir sentidos, ao mesmo tempo que é limitada                

pela ação do adulto. Surgem, assim, os mais variados questionamentos que serão os fios              

condutores do segundo tópico deste capítulo.  

 

2.2- Ser criança: das linguagens e possibilidades na educação infantil 

 
Concluo que para o mundo a mão é verbo! (...)  

Pelas mãos, nos remetemos tocar, sentir, aguçar e provocar, 
Pelas mãos nos aventurados descobrir, investigar e nos deixar levar, 

Pelas mãos encontramos respostas, 
Pelas mãos nos encontramos! (...)  

Quantos são os verbos encontrados nas mãos de uma criança? 
Fazer, somar, dividir, aprender, mexer, sentir, descobrir, multiplicar, 

perguntar, doar, permitir, investigar...  
Na educação infantil as mãos vão muito além do esperado, pelas mãos que 

investigam nos surpreendemos tanto.  
As mãos pequenas que investigam, são as mesmas que me inspiram (...) 

  
Juliana Nozella 

 
 

Partindo da concepção da criança como ser histórico, as Diretrizes Curriculares           

Nacionais para a Educação Infantil apontam as vivências cotidianas, no enredo das interações             

e brincadeiras, como elementos essenciais para propiciar às crianças a construção da sua             

identidade pessoal dentro da coletividade. Nesse contexto, ser criança compreende muitos           

verbos que pressupõem a sua ação, pois ela “brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende,             

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,             

produzindo cultura” (BRASIL, 2009, p.1). 

Com esse apontamento, ouso dizer que a criança sente o mundo de diferentes             

formas, assim com precisa se expressar de variadas formas também, pois “[...] o vasto mundo               

está aí para ser visto, tocado, ouvido, cheirado, degustado, enfim, para ser vivido e saboreado               

de corpo inteiro” (KOLB-BERNARDES; OSTETTO, 2016, p.40). Torna-se essencial que os           

espaços de Educação Infantil contenham os mais diversos elementos do mundo com os quais              

todos nós temos contato cotidianamente, mas que nos atravessam quase que de forma             

invisível. Compreendo, em diálogo com as autoras, que “Os espaços estão para serem             

ocupados e habitados, os cantos para serem descobertos, as paisagens para serem percorridas             

e exploradas e as histórias para serem tecidas e narradas” (KOLB-BERNARDES;           
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OSTETTO, 2016, p.40), de modo que despertem encantamento, curiosidade e que desafiem o             

ser e o ato criador de cada um.  

A criança pensa o mundo a partir das interações que com ele faz. Pondero,              

retomando minhas memórias apresentadas na narrativa do primeiro capítulo, o quão valioso            

foi vivenciar ambientes selvagens em minha infância e ter me encontrando todos os dia com a                

natureza para brincar e interagir. Sim, a criança precisa de tempo para ter a oportunidade de                

arriscar e interagir com o ambiente que a cerca, para que os elementos deste mundo mexam                

com a alma imaginativa dela. Os espaços da educação infantil, então, precisam articular esse              

contexto convidativo, para que se transformem em espaços mágicos, nutrindo sonhos e            

inventividade de cada uma delas.  

Na observância das Diretrizes, o Art. 6º discute os princípios que devem ser             

respeitados nas formulações de propostas pedagógicas na Educação Infantil: 

  

Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os           
seguintes princípios:  
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito            
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e            
singularidades.  
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do             
respeito à ordem democrática.  
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade            
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais.  
(BRASIL, 2009, p. 2) 
 

Para a apreciação desta monografia, ressalto os princípios éticos, políticos e estéticos            

como imprescindíveis, numa dimensão dialógica entre as crianças e os educadores.           

OSTETTO (2017) relaciona os princípios éticos aos conceitos de autonomia,          

responsabilidade, solidariedade, respeito e diferenças. Nessa relação, sem a ação autoritária           

do professor que convirja em ameaças, punições e castigos, a criança consegue perceber que              

suas atitudes interferem na ação do outro e no bem estar do grupo, cabendo à ela refletir e                  

tomar decisões sobre suas escolhas “[...] ajudando-as a construir atitudes de respeito e             

solidariedade, fortalecendo os vínculos afetivos responsáveis pela ligação e integração de           

todas as crianças como um grupo” (OSTETTO, 2017, p. 55).  

No que tange os princípios políticos, a mesma autora aponta que esses princípios             

“nos faz lembrar de direitos e deveres, de cidadania e participação” (p. 56), o que implica  
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[...] um cotidiano em cuja dinâmica as crianças possam se manifestar em            
toda sua inteireza: sentimentos, pensamento, intuição, múltiplos sentidos.        
Um ambiente que favoreça a formulação de perguntas e em que as dúvidas             
sejam acolhidas. Toda criança tem direito a se contrapor, a argumentar, a            
propor caminhos diversos daqueles propostos pelo professor, pela professora         
e pela instituição no seu conjunto; tem direito a apresentar ideias revelando            
seus modos próprios de ser e se expressar, respondendo aos desafios           
colocados no processo educativo, junto ao coletivo (OSTETTO, 2017, p.          
56-57).  
 

Já os princípios estéticos tocam o sensível e estão relacionados, também, à liberdade             

de expressão, criatividade e ludicidade. Com esse princípio, consideramos outros modos de            

perceber e conhecer o mundo, o que se confronta com as atividades e “trabalhinhos”              

meramente reprodutores que vemos nas escolas, como colorir desenhos prontos, confeccionar           

adornos e lembrancinhas para datas comemorativas, a separação rígida da hora de brincar e              

hora da atividade, entre outras (OSTETTO, 2017). Onde estaria a sensibilidade do ato criador              

das crianças em propostas como estas? Em que momentos elas podem se expressar             

livremente? 

A criança precisa ter espaço para agir com autonomia e liberdade para desenvolver             

sua identidade, bem como os educadores necessitam exercitar o respeito ao modo de ser das               

crianças, em solidariedade às suas especificidades. A educação sensível (ou da sensibilidade            

do ser) se orienta por meio de processos que envolvem atividades estéticas, relacionadas à              

“[...] capacidade de sentir o mundo, compreendê-lo pelos sentidos, é o exercício das             

sensações” (ALMEIDA, 2015, p. 134). Como bem coloca Ostetto (2011, p. 10), “a             

experiência estética é, também, uma experiência de liberdade, de possibilidades de escolha”.            

Nessa perspectiva, o educador e a escola como um todo não podem negligenciar nem              

silenciar a capacidade humana que se expressa por meio das linguagens em função do              

cumprimento de atividades que não estimulam a criatividade. Mas, nota-se que:  

 
A educação escolar tem por hábito deixar de lado a riqueza do ser humano,              
que se expressa por meio das linguagens, e priorizar apenas seu lado            
racional. A aprendizagem costuma ser treinada por intermédio de estratégias          
tradicionais, com a valorização da quantidade de informações memorizadas,         
esquecendo-se de que o homem é um ser simbólico, que interpreta o mundo             
de acordo com suas experiências, sua cultura, seus valores e sua história            
individual (FRANCO; FRANCO, 2010, p. 106).  
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Abro um parêntese para dar notoriedade à questão da formação estética dos            

professores. Muitas vezes esses profissionais não tiveram em sua formação uma abertura para             

a sensibilidade 

 
Para que esse professor tenha essa formação estética deve abrir-se à           
experiência do sensível. Não só com relação às crianças, mas a si mesmo.             
Uma formação estética tem então, que começar pelo educador, de forma que            
seus sentidos sejam alargados da mesma forma que o mar quando olhamos            
para o horizonte. Seu corpo deve estar aberto como as asas de um pássaro ao               
sobrevoar as rochas. E a mente, aberta como um guarda-chuva em dia de             
temporal, mesmo que nos molhemos um pouco, afinal, como é bom tomar            
um banho de chuva! Vivências! Essa é a palavra de ordem. O estético reside              
nas vivências e no que fazemos com elas (FERREIRA, 2014, Apud           
GUEDES; VIEIRA; SILVA, 2015, p. 7). 
 
Quanto mais professoras e professores estiverem disponíveis para        
acompanhar as crianças na sua curiosa expedição de reconhecimento e          
interação com tudo que as cerca, dando valor para as coisas que procuram,             
pegam, experimentam, dizem, inventam, propõem, tanto mais poderão        
pensar e encaminhar situações que alimentem seu processo criativo, que          
enriqueçam o desenvolvimento de suas linguagens. Tanto mais seguirão         
pelas veredas do princípio estético, respeitando-o (OSTETTO, 2017, p.         
59).  

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Infantil também apontam a necessidade da           

criança ter experiência, propiciadas pela garantia da brincadeira e das interações, como eixos             

articuladores das propostas:  

 
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da           
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a           
brincadeira, garantindo experiências que:  
VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o          
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao           
mundo físico e social, ao tempo e à natureza;  
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com           
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,         
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;  
(BRASIL, 2009, p.4)  

 
 

Falar de múltiplas experiências, interações e brincadeiras é, também, falar do contato            

com a natureza, de modo a garantir “[...] o acesso a processos de apropriação, renovação e                

articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens” (BRASIL, 2009). 
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A partir de então, podemos traçar caminhos para ofertar experiências ricas às            

crianças na Educação Infantil por meio do contato delas com a natureza, pensando propostas              

que utilizem elementos possíveis da natureza, trazendo outras cores e movimentos aos            

espaços acinzentados da escola. Esse é o principal interesse desta monografia, pensar o             

trabalho com arte e natureza. Para isso, meu foco recai na contribuição da arte contemporânea               

como um elemento potente para estimular e explorar as experiências na infância e a              

ampliação de possibilidades expressivas e aprendizagens. Arte e Natureza: dois elementos           

que podem se articular perfeitamente para provocar as inúmeras ações que a criança             

desenvolve enquanto constrói conhecimentos sobre o mundo e dele se apropria. 

  

 

2.3- Natureza e arte contemporânea: aproximações 

 

Arte é pesquisa. 
Trabalhar com Arte contemporânea é interagir. 

Anna Marie Holm  
 
 

Novamente recorrendo às narrativas da minha infância, lembrando do meu contato           

pleno com a natureza, reflito sobre como o modo com o qual as crianças se apropriam dos                 

elementos naturais permite que estabeleçam relações entre si e com o mundo, fazendo             

aproximações ou distanciamentos, dependendo das experiências no seu dia a dia.  

Se, como dizem as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, há a necessidade de             

as crianças terem diferentes experiências ao longo do seu desenvolvimento, unir os elementos             

da natureza com a arte, mais precisamente a arte contemporânea, não seria um caminho              

interessante? Pela pluralidade de ambas e pelas reflexões sobre o mundo que oportunizam,             

acredito que sim.  

Mas, o que é arte contemporânea? Como cita Cunha (2017, p.11), “[...] há mais de               

cem anos surgiu outra modalidade de arte, as vanguardas artísticas, que romperam com             

padrões estéticos hegemônicos, inaugurando poéticas do cotidiano e a beleza grotesca” e,            

desde então, muitas outras transformações foram acontecendo, desde o uso dos materiais, às             

formas de criação, os temas empregados nas obras”. Como parte do processo de             
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transformação, os autores Josiane C. Tesch e Clóvis Vergara (2012) afirmam que atividades,             

situações e obras classificadas como Arte Contemporânea: 

 

[...] emergem com força na história a partir das décadas de 50 e 60,              
persistindo nos dias de hoje, em atividades artísticas isoladas, ou em           
tendências já situadas no tempo e espaço como a Arte Pop, o Minimalismo,             
a Arte conceitual, ou novas categorias artísticas como as instalações,          
performances, vídeoarte, happenings, dentre outras (TESCH; VERGARA,       
2012, p. 3).  

Da metade dos anos 60 a meados dos anos 70, a arte assumiu diferentes              
denominações como: Arte conceitual, Arte Povera, Land-Art, Arte        
ambiental, Body-Art, Performance, Arte Política, dentre outras. E nesse         
período a facilidade de acesso às novas tecnologias influenciou muito nas           
produções artísticas, inclusive o próprio espaço de arte foi reformulado,          
oferecendo o acesso ao espectador de forma participativa e não só           
contemplativa (TESCH; VERGARA, 2012, p. 8).  

 

Compreendendo a arte contemporânea no quadro de mudanças de concepções,          

emprego de materiais, linguagens e modos de fazer, pondera a pesquisadora: 

 
[...] a arte de hoje sofreu transformações radicais, oriundas dos movimentos           
vanguardistas no que se refere aos materiais, as temáticas, aos formatos, as            
linguagens, ao refinamento técnico, a autoria, entre outros tantos aspectos          
que caracterizam o que denominamos de arte contemporânea. Todas essas          
transformações ocorridas no campo artístico deveriam estar incorporadas        
nas formas de ensinar arte do século XXI (CUNHA, 2017, p.11). 

 

Uma das características da arte contemporânea é a sua “postura exploratória” e a             

“dissolução das categorias clássicas como pintura, escultura, design e os padrões estéticos da             

beleza clássica” (CUNHA, 2017, p. 11). Essa postura converge para as necessidades das             

crianças pequenas de “amassar, rasgar, furar, molhar, provar, roçar pelo corpo os materiais,             

ações comuns que devem ser incentivadas e nunca controladas” (Idem). Assim,  

 
[...] o que se defende é que as crianças tenham a oportunidade de interagir,              
experimentar, criar, aprender com a arte de seu tempo e não apenas com a              
do passado. O pensamento visual, imaginativo, processual das crianças tem          
muitos pontos de contato com os modos de os artistas contemporâneos           
produzirem arte (CUNHA, 2017, p. 13). 
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Borges (2017) compreende que as crianças e a arte contemporânea detêm           

“complexas e instigantes maneiras de expressão” (p. 65), o que requer de nós “um olhar novo                

e oxigenado em relação ao que consideramos arte contemporânea e como vemos e             

compreendemos o que é ser criança na contemporaneidade" (Idem).  

Se por muito tempo as crianças foram vistas como adultos em miniatura e, depois,              

seres de pouca capacidade que precisavam ser cuidados e moldados, hoje é necessário pensar              

que essas crianças são seres criativos e que “experimentam e vivem os processos de recriação               

por meio de ações simbólicas e concretas” (BORGES, 2017, p. 66). Desse modo, os artistas               

contemporâneos se aproximam das ações das crianças, pois, em seu processo criativo,            

“desafiam os materiais do nosso cotidiano, transformando-os em outros objetos de maneira            

similar ao jogo simbólico infantil” (CUNHA, 2017, p. 15).  

Para a dinamarquesa Anna Marie Holm (2015), a arte contemporânea é boa para as              

crianças na medida em que as produções contemporâneas convidam o público à interação,             

proporcionando encontros e desafios entre a arte e nós mesmos. Como sugere Cunha (2017, p.               

23): 
 
[...] podemos percorrer junto às crianças os mesmos caminhos investigativos          
dos artistas com argila, papelão, arame, tecido, gelo, areia, bolinhas de gude,            
alicate, espátula de silicone, gravetos, espuma, entre tantos outros materiais          
contemplados nos planejamentos, investigando seu funcionamento em       
diferentes situações. Semelhante ao método científico, é fundamental a         
observação, a formulação de hipóteses, a experimentação, o entendimento         
pelas crianças do que foi experimentado e, por fim, a discussão de suas             
perguntas e conclusões. 

 

Para fazer arte e experimentar processos criadores, a natureza também é rica em             

possibilidades, como apontam as pesquisadoras:  

 
A arte na educação infantil lembra outros jeitos de estar no mundo, de             
perceber as coisas, de experimentá-las e expressá-las; jeitos por meio dos           
quais, com pedras, galhos, folhas, por exemplo, pode-se desenhar na areia           
ou, ao contrário, jeitos de ser e estar em que pedras, galhos, folhas podem              
ser enterrados na areia, para ver o que acontecerá no outro dia... Discutir             
possibilidades do trabalho com a arte implica levar em conta os           
modos próprios das crianças pequenas de ser e estar no mundo           
(KOLB-BERNARDES; OSTETTO, 2016, p. 41). 
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A partir de então, pode-se inferir sobre a utilização dos elementos naturais na             

educação infantil como recursos possíveis em propostas envolvendo arte contemporânea,          

observando como vão surgindo produções às quais as crianças atribuem seus próprios            

significados.  

Nesse caminho, buscando analisar as possibilidades de articulação entre arte          

contemporânea e natureza, no trabalho da Educação Infantil, no próximo capítulo apresento,            

como dados a serem analisados, propostas realizadas no contexto da educação que envolvem             

experimentação, brincadeiras e interações entre as crianças, elementos da natureza mediados           

pela arte. Essa metodologia de estudo foi fruto de um trabalho registrado por portfólios. Uma               

experiência sensível e estética que desafiou meu olhar enquanto educadora.  
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CAPÍTULO 3  

 
A PRÁTICA DOCENTE OFERECE OS DADOS PARA A PESQUISA: CAMINHOS 

 
 

Quando o ‘eu’ busca fazer um relato de si mesmo, pode           
começar consigo, mas descobrirá que esse ‘si mesmo’ já está          
implicado numa temporalidade social que excede suas próprias        
capacidades de narração; na verdade quando o ‘eu’ busca         
fazer um relato de si mesmo sem deixar de incluir as condições            
de seu próprio surgimento, deve, por necessidade, tornar-se um         
teórico social.  

JUDITH BUTLER 
 
 
 

3.1- Traçado teórico-metodológico 

 
 

A partir dos caminhos relatados e das referências que foram citadas até aqui,             

alinhados com os propósitos deste trabalho monográfico, não poderia admitir outra           

metodologia que não fosse a pesquisa qualitativa.  

Sob a perspectiva bakhtiniana, Freitas (2003) afirma que a pesquisa qualitativa           

realizada pelas ciências humanas se difere da pesquisa das ciências exatas e biológicas,             

principalmente por não se constituir numa interação entre o pesquisador e um objeto, mas sim               

uma relação entre pesquisador e sujeito. O sujeito que pratica ações, fala, pensa, que faz parte                

de um contexto sócio-histórico e que produz textos é o objeto de estudo do pesquisador das                

ciências sociais. Nessa perspectiva, a produção dos sentidos se dá a partir do “encontro dos               

diferentes enunciados produzidos entre pesquisador e pesquisado” (FREITAS, 2003, p. 288). 

Para discutir as possibilidades de pesquisa monográfica conteúdos oriundos de          

matérias/documentos produzidos por mim, nas experiências que vivi como educadora de uma            

instituição de ensino privada, durante o período em que trabalhei com os grupos de maternal               

(de 2016 a 2018). Destes, escolhi o meu caderno de planejamento de atividades, os registros               

de acompanhamento das crianças e, principalmente, os portfólios descritivos, que eram o tipo             

de avaliação do desenvolvimento das crianças proposto pela escola para serem apresentados            

às famílias. A documentação das falas, expressões, gestos e o envolvimento das crianças             

durante as propostas eram feitas por meio de registro fotográfico e vídeos, sendo essenciais              

para construção dos portfólios.  
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3.2- Contextualizar para analisar  

 

Qual a maneira mais simples de trabalharmos com crianças         
num contexto artístico? É no simples que encontramos todas as          
respostas. Não há como nos escondermos, tudo é revelado. As          
crianças podem nos ajudar e é justamente esse o sentido de           
fazermos as coisas com elas.  

(HOLM, 2015, p. 96). 
 

 
 

A instituição campo de estudo e produção dos dados desta monografia, situa-se em             3

Icaraí, no município de Niterói-RJ. Na época, atendia crianças de 4 meses a 3 anos e 11                 

meses de idade. As salas tinham um tamanho razoável para acolher os grupos, que não               

passavam de quinze crianças. Cada sala contava com um grande tapete onde tudo acontecia:              

as propostas de roda de conversa, contação de história, brincadeiras, relaxamento, propostas            

de artes entre outras. Ao redor desse tapete, algumas estantes que guardavam as cestas com               

materiais e jogos variados. Não seria surpresa dizer que meus grupos sempre tinham um              

espaço contendo variados elementos da natureza. Também havia uma mesa octogonal para as             

crianças, mas que era usada apenas em momentos específicos. Na área externa havia um              

pátio, não muito espaçoso, com chão emborrachado e um refeitório que se transformava em              

ateliê entre os horários de lanche e jantar.  

Faço uma observação sobre o público específico dessa escola, para efeitos de            

contextualização, que atinge crianças que estão imersas na cultura letrada desde tenra idade.             

A maioria dos pais e responsáveis dessas crianças leem para elas e fazem frequente uso da                

escrita, além de terem acesso a elementos culturais como livros, filmes, museus e teatros com               

frequência, o que não acontece com a mesma intensidade com crianças das classes populares. 

O Projeto Político Pedagógico da escola estava alinhado com os eixos de interação e              

brincadeiras propostos pela Resolução Nº 5, de 17 de Dezembro de 2009 e o trabalho               

pedagógico valorizava o brincar livre, atividades de corpo e movimento, a exploração de             

materiais estruturados e não-estruturados e pautava-se em dois projetos anuais: “Minha           

3 Por questões éticas, a instituição não será identificada. 
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escola, nosso ateliê” e “Uma história vou contar”, intercalados com algumas sequências            

didáticas. 

O projeto “Uma história vou contar...” era um convite à imersão na Literatura, indo              

além das leituras dos livros escolhidos pelas professoras mediante a percepção dos interesses             

do grupo, pois propúnhamos vivências inspiradas nas histórias contadas, mergulhando nas           

aventuras dos personagens e nos seus feitos. Era apontado um personagem comum a alguns              

títulos do acervo da escola e, a partir de então, as propostas eram pensadas de acordo com o                  

interesse demonstrado pelas crianças. Cheguei a trabalhar, por exemplo, o personagem           

“bruxa” de algumas histórias, brincando com o imaginário dos pequenos.  

Já o projeto “Minha escola, nosso ateliê” foi o que inspirou meu olhar para escrever               

sobre arte e natureza. Por uma possibilidade de escolha dentro da proposta da escola, optei               

por desafiar-me pesquisando artistas que utilizassem em suas obras elementos da natureza            

que fossem comuns a minha realidade e que fossem possíveis de ofertar às crianças. Com               

isso, as crianças puderam, não só fazer releituras, mas, também investigar e ressignificar os              

materiais usados pelos artistas em ações criativas e brincantes. Encontrei um espaço            

convidativo às experiências de exploração e criação, onde as crianças tinham liberdade de             

inventar e reinventar-se a cada dia, muitas vezes, partindo do que já conhecem do mundo,               

desafiando colegas e educadores e sendo desafiada por eles também.  

A referida instituição, como prevê a Resolução n° 5 de 2009, ilustrava, por meio da               

organização do espaço, que sua proposta pedagógica garante às crianças o acesso à variados              

materiais e interações que “incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o            

questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e              

social, ao tempo e à natureza” (art.9°, inciso VIII). 

Na observância do Art. 8º das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil que             

trata das propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil, vemos como objetivo            

garantir o acesso das criança a “processos de apropriação, renovação e articulação de             

conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens” (BRASIL, 2009, p.2). As propostas           

interativas que busquei realizar junto a escola, permitiam experiências enriquecedoras para o            

desenvolvimento integral das crianças, sendo, junto com as brincadeiras, eixo norteador das            

atividades pedagógicas apontadas em documentos oficiais.  

Desse modo, torna-se importante que as instituições de educação infantil ofereçam           

meios para que possa ocorrer diferentes tipos de experiências com a natureza, de modo que as                

33 
 



crianças possam vivenciá-la e compartilhá-las uns com os outros sentindo o pulsar da vida. O               

contato físico com a natureza é positivo e deve ocorrer, não importando tanto a quantidade de                

espaço de natureza que conseguimos ofertar, mas sim, a qualidade das experiências. O             

importante é que haja um encontro feliz nos espaços de natureza, sejam grandes ou pequenos,               

que um pouco dos elementos naturais possam ser levados até elas.  

 

 

3.3- O registro como metodologia de estudo e avaliação  

 
[Que] todas as pessoas – e quero dizer estudiosos,         
pesquisadores e professores que em qualquer lugar se        
propuserem a estudar as crianças seriamente – terminaram        
por descobrir não tanto os limites e deficiências das crianças,          
mas, em vez disso, suas qualidades e capacidades        
surpreendentes e extraordinárias aliadas a uma necessidade       
inexaurível por expressão e realização  

Malaguzzi 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil postulam sobre a           

necessidade de acompanhamento pedagógico e de se fazer a avaliação do desenvolvimento            

das crianças, abrindo possibilidades para as instituições de educação criarem os mecanismos            

para isso. As Diretrizes apontam a possibilidade de usar diferentes recursos: 

 
Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos          
para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do         
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou         
classificação, garantindo: 
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e            
interações das crianças no cotidiano; 
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças           
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.) (BRASIL, 2009). 

 
Em busca de uma alternativa que mostrasse um caminho diferente, no qual o             

processo de aprendizagem não fosse invalidado por um resultado de desempenho pontual, a             

avaliação formativa mostra-se um caminho possível. Como afirma Ferreira (2010, p. 60),            

“[...] a avaliação formativa distancia-se de uma avaliação final de resultados conseguidos pelo             

aluno porque interessa, sobretudo, o percurso individual de aprendizagem do aluno e de seu              

modo de funcionamento cognitivo”. 

A dimensão formativa da avaliação pode ser entendida como a ação de avaliar             
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continuamente, e traça como objetivo o desenvolvimento das aprendizagens, sem finalidade           

de classificar ou reprovar, estando em perfeita comunhão com os objetivos de “não retenção              

das crianças na Educação Infantil” (BRASIL, 2009). É importante perceber que 

 
Na modalidade formativa, a avaliação tem como objetivo diagnosticar e          
acompanhar, contínua e sistematicamente, o processo da aprendizagem, de         
modo a “favorecer o desenvolvimento daquele que aprende (...) é sua           
virtude informativa que é seu o caráter essencial” (HADJI, 2001, p. 20 apud             
CASEIRO & GEBRAN, 2007, p.5). 

  
Observando o horizonte da avaliação formativa, alguns instrumentos avaliativos         

podem corporificar esse pensamento. Através das narrativas que apresentei sobre as propostas            

que unem natureza e arte no desenvolvimento de aprendizagens, posso destacar dois            

instrumentos fundamentais, no qual um constitui-se como base para o outro: o caderno de              

campo ou, caderno de registro, e o portfólio descritivo ou avaliativo.  

A palavra portfólio, de acordo com CORREIA et.al. (2014, p. 151), “origina-se do             

latim na junção dos termos portaré e fólium, que, traduzidas para o português, significam              

portar folhas”, visto que nele temos uma “sequência de folhas arquivadas”. O uso de              

portfólios começou no campo das artes, “tendo como objetivo reunir as melhores produções             

de um artista, demonstrando suas habilidades quanto àquilo que realiza” (IDEM).  

O caderno de registro foi um apoio fundamental para o tipo de avaliação pretendida,              

pois pude registrar, por meio de anotações de observações, as potencialidades e dificuldades             

das crianças na realização das propostas oferecidas, bem como o envolvimento delas. Os             

portfólios que me serviram de enredo para esta monografia também eram alimentados com os              

registros do caderno de campo, com fotografias dos diferentes momentos da rotina e com              

registros de vídeos que permitiam revisitar os momentos das propostas e suscitar lembranças.             

Dessa forma, o planejamento fluía melhor.  

 

No espaço escolar, o portfólio agrupa mais do que folhas, mais do que             
atividades realizadas no intuito de evidenciar o domínio de conteúdos          
específicos. Ele é um instrumento que viabiliza o “externar” da          
aprendizagem, conforme as propostas de ensino vão ganhando forma e          
repercutindo em tarefas levadas aos estudantes sob orientação do professor.          
O portfólio revela processo de construção da aprendizagem [...]. (CORREIA          
et.al, 2014, p.152).  
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Tendo como premissa as crianças como centro do planejamento curricular e           

pedagógico de uma escola, compreendendo-as como sujeitos históricos e de direitos que            

desenvolvem-se de forma singular através das interações com o mundo e em relação             

constante com adultos, crianças, espaços e consigo mesmas, e que nessa relação constroem             

sentidos sobre o mundo e formam sua identidade pessoal e coletiva, não podemos pensar em               

formas hegemônicas de registrar os processos e aprendizagens. Relatórios com adjetivos           

rígidos e, muitas vezes, taxativos, escondem "o ser poéticos" e os processos criativos.  

Sobre os tipos de portfólios, CORREIA et. al. (2014) destacam que existem            

diferentes denominações. Dentre os variados tipos, destaco o portfólio de aprendizagem que  

 
[...] compreende as atividades do estudante em fase de construção e também            
aquelas já concluídas. Tem como característica demonstrar o percurso do 
estudante na apropriação do conhecimento. Nele encontram-se presentes        
anotações do próprio estudante, rascunhos, esboços, idas e vindas de um           
processo de construção da aprendizagem, evidenciando dificuldades,       
tentativas de superação e a evolução de cada aprendiz [...] com a função de              
documentar as aprendizagens do estudante em relação aos objetivos         
curriculares, o portfólio de avaliação auxilia o professor a compreender e           
avaliar o processo de construção das aprendizagens de seus estudantes          
(CORREIA et.al, 2014, p. 156-157).  
 

Esse instrumento permite conhecer os percursos de aprendizagens das crianças, bem           

como momentos de autoavaliação para os educadores. Quando feito com faixa etárias            

maiores, permite, também, a autoavaliação dos estudantes, uma vez que “desenvolvam           

habilidades críticas no que tange a observar e julgar suas próprias aprendizagens” perceber             

“aquilo que ainda pode melhorar, indicando a percepção de seus erros e tentativa de acertos”               

(IDEM, p. 160).  

Em suma, o portfólio, como instrumento pedagógico, de pesquisa e ação docente,            

coloca para o educador novas questões sobre a criança e sobre a sua própria prática               

pedagógica. Ele permite acompanhar os processos de aprendizagem e o desenvolvimento dos            

educandos de forma organizada, transmitindo as experiências e narrando o vivido.  

No contexto da elaboração da monografia, guiada pelos objetivos do estudo, busquei            

nos portfólios que foram produzidos por mim, reconhecer propostas pedagógicas com           

situações inspiradas na natureza e em artistas contemporâneos e seus instrumentos de            
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pesquisa artística. Um panorama das experiências compartilhadas com as crianças ,          4

envolvendo arte e natureza, será apresentado a seguir.  

Tais narrativas foram retiradas dos portfólios produzidos no meu percurso de           

professora da turma, nos anos de 2016 e 2017, e são compostas por imagens e registro                

escrito. As situações propostas, vivenciadas e apresentadas aqui, serão analisadas no capítulo            

4, no qual procuro unir as leituras realizadas em documentos oficiais e os referenciais teóricos               

delimitados, produzindo dados em que a memória é acionada como narrativa e suscita             

reflexão. 

 
3.4- Crianceiras: crianças, experiências e experimentações 

 
Do extenso material que reuni, registros sistematizados em portfólios, selecionei seis           

episódios que oferecem um panorama do trabalho com os elementos naturais e o diálogo com               

a arte contemporânea – É pedra ou semente?; O mar de folhas; Entre troncos, galhos e                

gravetos: um encontro com a madeira inspirado pelo artista; Pode mexer?; Pelas linhas do              

carvão; Criando com argila e outros elementos naturais –, que serão apresentados a seguir.  

 

I - É pedra ou semente? 
 

 
Obra do artista Andy Goldsworthy  5

4 As crianças mencionadas no estudo serão identificadas com nomes fictícios, preservando suas identidades.  
 
5 Obra de arte do artista Andy Goldsworthy, que transmite suas visões de que a vida é transitória, o que significa                     
que algo dura por um curto período de tempo e não é permanente. Andy Goldsworthy é um artista plástico                   
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Com a proposta, mais do que expor obras do artista Andy Goldsworthy, busquei simular              
um tapete sensorial para que as crianças pudessem explorar elementos da natureza, tais             
como vagens secas, pedras em variados tamanhos trazidas pelo grupo, gravetos,           
sementes, tipos de solos (areia, saibro, barro vermelho e terra preta) e folhas secas.              
Alguns desses elementos eram utilizados pelo artista. “Aline” impôs suas mãos sobre a             
areia e a esfregou contra o chão, sentindo a aspereza do elemento e dizendo ser areia da                 
praia que ela passeia com sua mãe. 

 (Registro, adaptado, de portfólio; abril de 2016). 
 

I I- Mar de folhas 
 

    
 
Propomos uma vivência com folhas naturais, apresentando ao grupo         
algumas de diferentes cores, forma, tamanhos e, algumas, com aromas.          
Deixamos à disposição utensílios de cozinha e bacias. “Eduardo” ficou          
maravilhado com tantas folhas. Pegou algumas delas, levantou para o alto,           
balançou, passou pelo rosto e depois as jogou para cima observando o            
movimento, delas caindo. Ele também amassou algumas folhas e depois          
ficou olhando para a sua mão cheia de pedacinhos craquelados tomado por            
um sorriso sapeca e encantador. 

 (Registro, adaptado, de portfólio; setembro de 2018).  

contemporâneo que trabalha com os elementos brutos e inertes da natureza em seus próprios ambientes naturais,                
compondo formas estéticas. 
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III - Entre troncos, galhos e gravetos: um encontro com a madeira inspirado pelo artista 
 
 

 
Instalação Transarquitetônica (2014), do artista Henrique Oliveira   6

 

 

      
 

Os gravetos que, muitas vezes, encontramos pelas ruas, parques e outras áreas arborizadas,             
os mesmos que já integraram elementos nas rodas de conversa do grupo, tornaram-se             
brinquedos no “faz-de-conta e permitiram a ação investigativa de “Victor” e “Bruno”. Com             
lupas, observaram as diferentes estruturas dos pedaços de tronco, pequenos galhos e            
gravetos, emanados pelo aroma amadeirado disperso pelo ar. 

 (Registro, adaptado, de portfólio; setembro de 2018).  
 
 
 
 
 

6 Instalação Transarquitetônica (2014), exposta no Museu de Arte Contemporânea, São Paulo. A obra utiliza               
madeira, tijolos, taipa, PVC, madeira compensada, galhos de árvores e outros materiais. O artista plástico               
Henrique Oliveira é Mestre em Poéticas Visuais da Escola de Comunicações e Artes na Universidade de São                 
Paulo e utiliza a madeira coletada nas ruas na confecção de instalações interativas.  
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 IV - Pode mexer? 
 
 

    
 
 

“Lucas” experimenta diferentes tipos de solos, ao mesmo tempo que usa o próprio corpo como               
instrumento de criação em ações ricas e interativas com seus amigos, sem receio de sujar-se e                
descobrindo novas texturas e formas de pintar. “Lucas” gostou de misturar areia com o barro               
vermelho e com a terra preta, posteriormente. Quando experimentamos acrescentar água, ele ficou             
totalmente envolvido com as transformações. Percebemos seu encantamento com esses elementos ao            
manuseá-lo, sentindo escorrer por suas mãos e espalhando-os pelo suporte branco. Ele também gostou              
de sentir as terras com pés e mão, pisoteando e enterrando os dedinhos sobre elas. 

 (Registro, adaptado, de portfólio; maio de 2017). 
 

 
V - Pelas linhas do carvão  
 

 
Obra do artista Richard Serra (2001)  7

7 Obra do artista Richard Serra, setembro (2001), palito em papel artesanal, coleção Artist Rights Society, Nova                 
York. (Foto: Rob McKeever). O artista norte-americano Richard Serra tem grande influência na arte              
contemporânea, sendo considerado um dos artistas mais importantes do pós-guerra. Embora seja conhecido por              
suas obras site-specific e por esculturas de grande escala feitas com placas de aço retorcido, também realizou                 
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Sobre as mesas, as crianças tinham à sua disposição os suportes brancos em tamanho A3               
e bastões de carvão vegetal. "Aline" experimentou a substância negra obtida a partir da              
queima da madeira para criar inspirada nas obras do artista Richard Serra. Ela começou              
como finos traços que foram se intensificando e produzindo um lindo efeito do preto              
sobre o branco. Enquanto experimentava o material, ela percebeu que precisava buscar            
uma posição correta para utilizá-lo: -- "Não risca", ela disse quando um ponto do carvão               
não desenhava. Ao olhar para suas mãos marcadas pelo pigmento, não hesitou em             
continuar sua produção e demonstrava contentamento com fazia. 

 (Registro, adaptado, de portfólio; maio de 2016). 
 

 

VI - Criando com argila e outros elementos naturais 
 

 
Obra do artista Frans Krajcberg  8

 
 

técnicas de desenho. Eles são criados usando uma caneta no verso do papel, que é colocada sobre uma poça de                    
tinta derretida. 
8 Obra do artista Frans Krajcberg feita com troncos e raízes calcinadas: uma forte crítica a destruição do ser                   
humano sobre o meio ambiente. O polonês Frans Krajcberg é autor de obras que têm como característica                 
principal a exploração de elementos da natureza. Associava arte e defesa do meio ambiente. 

41 
 



     

Inspirados pelo trabalho do artista Frans Krajcberg, utilizamos os elementos naturais           
coletados com as famílias em nossas criações com argila. O desafio foi trabalhar em dupla e                
criar em parceria com o colega. No refeitório, disponibilizamos vários elementos para que             
pudessem escolher livremente. Sobre a placa de argila, “Maria” e “Nicolas” dividiram o             
trabalho. “Maria” escolheu pequenos gravetos e as pedras, sementes e conchas para afundá-las             
na argila, já “Nicolas” preferiu os pedaços de galhos para fincar. As outras crianças também              
se desafiaram com os elementos. “Vitor” preferiu os galhos e tentava mantê-los em pé,              
enquanto “Breno.” selecionava outros gravetos e palhas de coqueiro cumpridas para fazer uma             
escultura que chamou de “grande”. 

 (Registro de portfólio, adaptado, outubro de 2018). 
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CAPÍTULO 4 
 

CRIANÇAS, NATUREZA, ARTE CONTEMPORÂNEA:  
PRÁTICA PEDAGÓGICA EM DIÁLOGO 

 
 

[Que] todas as pessoas – e quero dizer estudiosos,         
pesquisadores e professores que em qualquer lugar se        
propuserem a estudar as crianças seriamente – terminaram        
por descobrir não tanto os limites e deficiências das crianças,          
mas, em vez disso, suas qualidades e capacidades        
surpreendentes e extraordinárias aliadas a uma necessidade       
inexaurível por expressão e realização. 

 Malaguzzi 
 

 
Como revelado no panorama das propostas oferecidas para as crianças, narradas no            

capítulo anterior, ficou evidente que pedras, semente, folhas, troncos, galhos, gravetos,           

carvão, argila, água são elementos que, disponibilizados intencionalmente às crianças,          

provocam encontros e experiências de criação. Desta constatação geral, parto agora para            

considerações sobre os processos observados, traçando análises possíveis em duas direções:           

sobre o que foi vivido e experienciado e sobre a relação mútua entre prática docente e                

pesquisa, na qual uma é base para a outra. 

 

4.1. Natureza e arte permeando propostas na Educação Infantil 

 

A primeira análise é sobre o que foi vivido e experienciado. 

  

 
 

 

A escolha de trabalhar com o grupo utilizando elementos da natureza foi uma             

tentativa de proporcionar, não somente o contato deles com elementos pertencentes ou não à              
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sua rotina, mas, também, espraiar a relação que as criança pequenas estabelecem com os              

diferentes materiais, apresentados por meio da exploração sensorial e da sua utilização em             

diversas brincadeiras; além disso, como educadora, provocou reencontros com as minhas           

raízes.  

A primeira proposta, titulada “É pedra ou é semente?”, foi muito rica e despertou              

curiosidades pela variedade de materiais, mesmo que em pouca quantidade. Texturas, cores,            

aromas e os sons produzidos ao serem manipulados puderam ser apreciados. Um elemento             

chamou muita atenção: o olho-de-boi . As crianças investigaram esse elemento a fim de             9

descobrir se era um tipo de pedra ou uma semente. Compararam com outros tipos de pedras                

expostas observando as cores e sua massa, levantando algumas hipóteses, até que me             

perguntaram onde eu havia conseguido e o que era. Quando contei que as catei no quintal de                 

minha casa, sobreveio o espanto. Não foi surpresa a resposta de que se tratava de uma                

semente, posto que disso já desconfiavam. A surpresa, mesmo, foi perceber que algo tão              

simples para mim era uma bela novidade para os pequenos. 

Enquanto exploravam um espaço convidativo, brincavam com as amostras de terra,           

folhas, gravetos, pedras e conchas passeando pelas obras do artista que usa alguns desses              

elementos em suas produções, inspirando-os em futuras propostas. Por essa vivência foi            

possível “mobilizar os sentidos” das crianças, demonstrando a importância de as instituições            

de educação infantil promoverem “encontros com diferentes linguagens, alimentando a          

imaginação para que meninos e meninas possam aventurar-se a ir além do habitual, à procura               

da própria voz, da sua poesia” (OSTETTO, 2011, p. 5).  

Na vivência “O mar de folhas”, interagiram com elementos que já eram muito             

conhecidos pelo grupo, e o princípio estético a nos guiar, provocou outras formas de brincar e                

criar. As mesma folhas que eles viam a caminho da escola, já foram utilizadas de variadas                

formas, seja para fazer pincéis, como interferência para desenhos ou pinturas livres, além de              

confecção de mosaicos com folhas secas, nessa proposta vieram de um jeito diferente: para              

brincar, ser tocadas, sentidas, cheiradas, amassadas, entre tantas outras possibilidades. No           

contato com essas materialidades, em princípio tão conhecidas, as crianças ampliaram modos            

de utilizá-las, criando, explorando. Pode-se comprovar: “[...] as crianças são cheias de            

entusiasmo e energia, elementos importantes do processo criativo, que não devem ser            

destruídos” (HOLM, 2004, p. 93). 

9 Essa semente nativa do Brasil é muito utilizada para a fabricação de amuletos. 
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Os utensílios também disponibilizados, sugeriam uma possibilidade de brincadeira e          

as crianças começaram a imaginar que estavam cozinhando com as folhagens. As duas             

meninas do grupo foram buscar bonecas para brincar de alimentá-las, enquanto as outras             

crianças preparavam receitas deliciosas para os colegas experimentarem. Mas a brincadeira           

infantil devido à sua vivacidade se transforma. Tão pequenos e tão potentes e intensos. O               

menino “Eduardo” largou todos os objetos e saiu pelo pátio a correr e sentir o pulsar da vida                  

em sintonia com a energia da natureza, exercendo a poderosa "capacidade natural que a              

criança tem de parar frente a qualquer coisa e maravilhar-se" (HOLM, 2004, p. 90).  

A coleta dos materiais naturais foi o primeiro passo para a proposta “Entre troncos,              

galhos e gravetos: um encontro com a madeira inspirado pelo artista”, na qual começamos a               

investigar o processo criativo do artista Henrique Oliveira. Assim como ele, coletamos            

madeira em diferentes formas, tamanhos e espessuras, traduzidos em galhos gravetos e            

pequenos troncos. Em um segundo momento preparamos um espaço para a observação dos             

materiais, incrementados com a utilização de lupas.  

É interessante narrar que as crianças notaram que alguns elementos tinham uma            

trajetória diferente na natureza. Um pedaço de tronco chamou muita atenção por ter marcas              

de queimada, o que fez com que as crianças levantassem hipóteses sobre as ações do ser                

humano sobre a natureza. Foi um momento de conexões e descobertas sobre o mundo.  

Nessa vivência, enquanto pesquisavam os elementos eles também brincavam e,          

inspirados pelo artista, o grupo criava coletivamente instalações efêmeras sobre o espaço,            

coberto com tecido cru. Foi possível o experimentar da natureza em um processo criativo              

desafiando as crianças.  

Elementos naturais, como a terra apresentada na proposta “Pode mexer?”, possuem           

formas e movimentos vivos, com texturas, cores, sons e aromas próprios. Uma situação na              

qual as crianças sejam convidadas a explorar a natureza da forma com desejarem causa              

impacto. Sobre essa experiência podemos refletir um pouco sobre quão tolhidas as crianças             

são nas propostas de arte sob os argumento de não poderem se sujar. 

Levei parte do grupo para esse espaço, mas não entoei nenhum comando por             

acreditar que “a criança aprende a todo o momento, com ou sem a intervenção do professor”                

(KOLB-BERNARDES; OSTETTO, 2016, p. 44). Eles estavam livres e curiosos. Uma           

criança fez a seguinte pergunta: “Pode mexer?”. Respondi perguntando se era de sua vontade              

e o corpo dela respondeu tocando, um a um, os recipiente com terra.  

45 
 



O artista contemporâneo Richard Serra nos inspirou na penúltima proposta. Embora           

os desenhos criados por ele utilizados na vivência “Pelas linhas do carvão” fossem feitos,              

originalmente, utilizando tinta derretida com uma técnica na qual ele não vê o que está               

fazendo; encontramos no carvão vegetal uma forma de recriar o movimento e as formas do               

artista sobre superfícies brancas, com tons muito próximos de seus desenhos.  

É possível encontrar o material gráfico que utilizamos na natureza, seja por            

consequência da queima da madeira provocada por um grupo de pessoas, seja pela combustão              

natural que ocorre em áreas de mata em tempos de clima seco. O bastão de giz carvão pôde                  

proporcionar sensações distintas ao ser utilizado, passando de um traçado sem brio, quase             

ausente que provoca apenas arranhaduras no suporte até um material que desperta prazer com              

um traçado macio pronto para receber a intensidade de quem o manipula. A menina “Aline”               

sentiu-se livre para criar, descobrir tons e emanar o artístico que, segundo Anna Marie Holm               

(2004, p. 92), “é aquilo que você mesmo descobre a partir de um impulso".  

A última proposta “Criando com argila e outros elementos naturais”, proporcionou a            

criação de objetos tridimensionais, nascidos do contato com elementos naturais, no fluir da             

imaginação, e no contato com as obras de arte. Foi de suma importância contextualizar as               

obras do artista contemporâneo Frans Krajcberg, que utiliza em suas técnicas elementos da             

natureza. O contato das crianças com os mesmos elementos, enriquecido com outros, abriu             

espaço para os pequenos desafiarem a física. A sensibilidade que cada um empregou foi um               

atributo a mais nas esculturas. É como diz a artista e arte-educadora: 

[...] cada material artístico fala alguma coisa para você, mas fala também o             
contrário, o que é o desafio. Quando você tem uma ideia, há sempre um              
certo material que o ajudará a melhor desenvolvê-la [...] o importante é            
como encontrar, que conexão estabelecer e como usar (HOLM, 2005, p. 55) 
   

Nesse contexto, o processo de criação assumiu a centralidade da proposta, pois “o             

essencial está no pensamento criativo que pode ser acionado, formulado e transformado ao             

longo das atividades” (KOLB-BERNARDES; OSTETTO, 2016, p. 44). As esculturas          

produzidas pelas crianças foram resultado de investigação, imaginação e tentativas ousadas           

de desafiar a natureza enquanto faziam “poesia com os objetos, com o corpo inteiro” e               

expressavam seu “conhecimento do mundo valendo-se das muitas linguagens criadas e           

recriadas na cultura em que estão inseridas” (OSTETTO, 2011, p. 2).  
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4.2. Arte contemporânea: convite a novas experiências como educadora 

 

Desde que iniciei o curso de Pedagogia notei que muitos dos meus colegas traziam              

consigo experiências e críticas negativas de seu processo escolar. Esses relatos contribuíram            

para mobilizar minha prática para um sentido diferente, de modo que afetasse positivamente             

as crianças. Para este segundo momento de análise, trago os desafios com a arte              

contemporânea. Buscar o contato com as expressões artísticas, pesquisar sobre os artistas            

citados, além dos que não citei e exercitar meu olhar para a arte, foram experiências que                

contribuíram para renovar a minha prática, mas que, no início, foram um pouco difíceis.  

Como citado no primeiro capítulo, a arte contemporânea é aquela que rompe com os              

padrões hegemônicos de espaço e tempo, questiona verdades, provoca desequilíbrios no           

instituído, aponta para o novo, o inesperado. 

 

A arte contemporânea é feita da irrupção de acontecimentos. Nem sempre há            
molduras ou paredes para abrigar quadros, nem sempre as obras se           
apresentam na perspectiva tradicional a que estamos acostumados. As obras          
podem ser interativas, podem ser tocadas, sentidas ou modificadas pelos          
espectadores, ou nada disso. Unidade, coerência e identidade de temas,          
técnicas e materiais distanciam-se muitas vezes dessa arte. (LOPONTE,         
2008, p. 116). 

Mas, segundo LOPONTE (2008, p. 113), existe um certo "preconceito diante das            

obras de arte que fogem aos padrões de nossos confortáveis referenciais familiares". E não é               

verdade que muitos de nós ainda se sente desconcertados ao se deparar com uma obra de arte                 

contemporânea? Nosso olhar ainda está muito condicionado às formas artísticas herdadas do            

período renascentista ou formas clássicas contemplativas, como paisagens, flores ou          

natureza-morta. Além disso, são inúmeras as realidades das pessoas que não têm ou tiveram              

oportunidade de visitar ambientes que possibilitem renovar o repertório artístico e,           

consequentemente, conhecer novas concepções sobre a arte. Até aqui, minha trajetória de            

vida se identifica, uma vez que não faziam parte do meu cotidiano. Outra barreira é o fato de                  

que as obras contemporâneas “nem sempre se sustentam por aquilo que elas representam”             

(TESCH; VERGARA, 2012, p. 2) posto que  

[...] a representação de algo ideal, belo, contemplativo, na arte, cede lugar a             
uma produção que exige uma reflexão mais aberta, cujos códigos são muitas            
vezes incompreensíveis numa primeira leitura. Essa produção exige leituras         
paralelas e inter-relações com outras áreas do conhecimento, o que causa, na            
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maioria das vezes, o afastamento e a omissão das mesmas em sala de aula              
(TESCH; VERGARA, 2012, p. 2-3). 

Frente a essas questões, emerge, então, a necessidade de nos despedirmos desses            

preconceitos para que possamos ressignificar e aprender com a arte contemporânea,           

entendendo a amplitude de possibilidades que ela pode nos trazer para interpretar o mundo.              

No contexto das propostas oferecidas e realizadas com as crianças, expostas e analisadas             

neste trabalho monográfico, ficou claro que a arte contemporânea, que rompe com formas,             

materialidades e modos de fazer, é uma potente interface a ser explorada com as crianças               

pequenas; a proximidade com os elementos da natureza, utilizados pelos artistas           

contemporâneos, também promove aproximações na prática pedagógica na Educação Infantil,          

para suscitar vivências e processos artísticos diversificados e sensíveis.  

Lancei-me a buscar mais sobre a arte contemporânea, entregando-me a experiências           

pessoais no encontro com suas obras. Comecei por visitar centros culturais, analisar catálogos             

das exposições, ler sobre alguns artistas, as técnicas e materiais que utilizavam, selecionando             

aqueles que se utilizavam de elementos naturais no processo criativo. Pesquisando, minha            

imaginação também se expandia, uma vez que ia atribuindo significados às obras e abrindo              

possibilidades de trabalhar com elas no espaço escolar.  

Os artistas contemporâneos Henrique Oliveira, Frans Krajcberg, Richard Serra,         

Andy Goldsworthy foram interlocutores do trabalho desenvolvido com as crianças,          

impulsionando trilhas de experimentações e explorações sensório-sensíveis. No diálogo com          

suas obras, foi possível propor itinerários de contato com elementos da natureza, algumas             

vezes ampliando o conhecido e outras aproximando as crianças do desconhecido,           

proporcionando aventuras estéticas, de corpo inteiro, respeitando as formas de ser e estar das              

crianças: que fazem poesia com o corpo todo, entregando-se à aventura. 

Como afirmou a artista contemporânea e arte-educadora, em suas oficinas de arte            

com crianças que realizava na Dinamarca: “Experimentação. Arte é pesquisa constante.           

Aprendemos com ela. Sempre há segredos escondidos nos materiais, mais até do que             

podemos imaginar, ou estamos acostumados. As crianças são tão boas em descobrir tantos             

desses segredos” (HOLM, 2015, p.95).  

Nas experiências propostas, registradas nos portfólios docentes que organizei e aqui           

foram apresentadas, alguns elementos que também estão presentes na arte contemporânea,           

foram contemplados: brincar, interagir, utilizar o corpo, romper com tempos e espaços, agir             
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na relação com elementos da natureza. De tal forma, reafirma-se sua validade para o trabalho               

com arte na Educação Infantil. 

Com o olhar mais voltado às crianças, pude perceber um pouco mais sobre como              

elas agem e interferem nos espaços e como se permitem aprender cada vez mais. Através das                

interações e dos diálogos entre as crianças, a natureza e a arte, percebi vários modos que elas                 

têm para pensar e repensar o mundo, além de buscar soluções, como seres pensantes e               

brincantes que são. As crianças com as quais tive contato foram, realmente, ativas,             

tornando-se protagonistas de todo o processo.  

A prática pedagógica do professor deve sempre ser analisada na interação entre o             

mesmo e os educandos. Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia (1996), nos              

mostra o respeito que o professor deve ter ao conhecimento que o aluno traz para a escola,                 

uma vez que ele é um sujeito social e histórico. Não tenho dúvidas sobre o quão ricos e                  

preciosos eram os conhecimentos demonstrados pelas crianças e que, na postura assumida            

por mim, trouxe benefício a mim mesma e a outras crianças. Tratando-se da Educação              

Infantil, precisamos estar abertos às relações interativas para que as crianças possam se             

expressar à sua maneira, nas múltiplas linguagens e em sua diversidade de conhecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Só aprendemos aquilo que, na nossa experiência, se torna         
significativo para nós. 

  Miriam Celeste Martins 
 
 

Ao finalizar um ciclo de estudo, algumas reflexões podem ser sintetizadas sobre as             

muitas aprendizagens do processo. 

O exercício de relembrar momentos que foram importantes da minha vida e de             

minha formação, resgatando aqueles que, possivelmente, vêm influenciando no tipo de           

profissional que almejo ser (ou não ser) não é tão simples, mas é essencial para poder                

prosseguir com as crianças, aprendendo e ensinando.  

Escrevendo e analisado sobre o trabalho com as crianças, compreendi          

que as interações, em suas múltiplas formas, não podem ser negligenciadas por aqueles que          

se ocupam da organização do espaço institucional, elas necessitam de um planejamento           

cuidadoso e adequado para que ocorram com qualidade e reflitam, significativamente, no             

processo  de  desenvolvimento das crianças.  

Quanto às propostas a serem apresentadas, discutidas, realizadas e ressignificadas          

com as crianças, compreendo que a arte do hoje, do agora, se mostra um instrumento potente.                

Como afirmam os autores,  

A arte contemporânea pode levar os alunos a desenvolverem trabalhos e           
poéticas pessoais, a partir da análise e percepção de sutilezas do próprio            
cotidiano. É neste aspecto que a experiência desenvolvida pode ultrapassar a           
experimentação artística e atuar sobre o desenvolvimento sócio-cultural dos         
educandos (TESCH; VERGARA, 2012, p. 13).  

Como educadora, pude refletir e reafirmar a importância das interações e das            

brincadeiras nesse alinhavo construtivo que são as relações das crianças com tudo que as              

cercam, tocam, sentem e cativam. O desafio é achar os caminhos possíveis que não ofusquem               

a formação estética, e as singelezas que a compõem, em virtude de saberes mecânicos e               

pouco significativos, que não fazem conexão com a vida.  

A vida pulsa pelo prazer das descobertas! É necessário buscar, também, os amparos             

que justificam e legitimam essa formação, seja pela Resolução Nº 5, de 17 de Dezembro de                
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2009 ou pelos autores que trabalham nessa perspectiva de respeito às crianças e seus modos               

de ser e expressar o/no mundo, que aqui foram apresentados.  

Concluo afirmando que também acumulei aprendizagens ao longo de toda a           

experiência vivida com as crianças. Ao me desafiar e mobilizar minhas forças para             

proporcionar a elas uma face instigante e bela do conhecimento, ao romper barreiras             

utilizando materiais, até então, pouco valorizados, como os elementos da natureza e            

mergulhando no oceano desconhecido da arte contemporânea, renovei meu olhar de           

pedagoga em constante formação. Aprendi a observar o mundo com mais sensibilidade, de             

forma mais altruísta e buscando a potência das experiências. Sem dúvidas, foi um saber              

precioso que me acompanhará nas futuras experiências de professora/educadora. 
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