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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:  
reflexos do cotidiano de uma instituição infantil de Ilhéus - BA 

 

RESUMO 

 

Este estudo realizado no contexto do Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Educação/PPGE, da Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, 
tem por objetivo geral analisar com as professoras de uma instituição infantil da rede 
pública municipal de Ilhéus-BA as políticas públicas nacionais e municipais para a Arte 
na Educação Infantil e seus reflexos no cotidiano escolar. Para alcançá-lo temos como 
objetivos específicos: identificar a compreensão das professoras sobre as políticas 
públicas para a Arte na Educação Infantil; elaborar com as professoras, a partir das 
demandas identificadas na pesquisa, ações que promovam o trabalho com Arte na 
Educação Infantil. Considerando os objetivos gerais e específicos, foi proposta a 
seguinte questão de pesquisa: Como as políticas públicas para a Arte orientam o 
trabalho docente na Educação Infantil? Para embasamento teórico-metodológico 
recorreu-se aos seguintes autores: sobre as categorias gerais da dialética os estudos 
de Cury (1987), entendendo que esta perspectiva é a que se adequa para a 
compreensão da realidade a partir da dinâmica das relações sociais e suas 
contradições; sobre o nível de consciência do sujeito a partir da práxis de Vázquez 
(1968), e embasamento teórico para compreensão da Arte enquanto linguagem 
constituída de signos e significados baseou-se na teoria histórico-social de Vigotski 
(1999; 2001). Como método de pesquisa, utilizou-se a pesquisa-ação proposta por 
Thiollent (1998; 2000), por possibilitar uma interação, por meio do diálogo, entre as 
experiências vividas pelo pesquisador (sujeito imbricado) e as docentes da instituição 
infantil. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em três etapas. Na primeira, o 
levantamento de documentos e legislações sobre a Arte. A segunda etapa constituiu-
se de um encontro para apresentação da proposta de pesquisa e aplicação de um 
questionário diagnóstico às professoras que exercem a docência na Educação Infantil. 
A terceira etapa, baseada na pesquisa-ação, foi formada por negociações e decisões 
coletiva, com 8 encontros-diálogos com as professoras de uma instituição infantil da 
rede pública municipal de Ilhéus/BA. Nos encontros ocorreram estudos e discussões 
sobre as políticas públicas para a Arte na Educação Infantil, tanto em nível nacional 
como local. Os resultados produzidos pelo grupo apontaram para um 
desconhecimento das professoras sobre as legislações e documentos nacionais e 
municipais sobre a Arte na Educação Infantil, bem como, a utilização da Arte na escola 
apenas como estratégia metodológica para fins pedagógicos. Apontaram, ainda, para 
a pouca experiência sobre a Arte durante a formação acadêmica e profissional das 
professoras, bem como, a ausência de formação continuada no município, voltada a 
essa temática. Como produto da pesquisa, foi elaborado, com as professoras, o 
documento “Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil”, tendo dois 
princípios básicos: Arte como atividade fim e priorizar a cultura local como ponto de 
partida das experiências artísticas. Espera-se que esta pesquisa sirva de referência 
para a ampliação do conhecimento de outras professoras da Educação Infantil sobre 
as políticas públicas nacionais e municipais para a Arte na Educação Infantil, 
contribuindo para a emancipação dos sujeitos a partir das vivências das linguagens 
da Arte.  
 
Palavras-chave: Política Pública da Educação; Educação Infantil; Arte. 
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PUBLIC POLICIES FOR ART IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION: 
the daily life reflexes of a children's institution of Ilhéus - BA 

 

ABSTRACT 
 

 

This study carried out in the context of the Postgraduate Program Professional 
Master's in Education / PPGE, Universidade Estadual de Santa Cruz / UESC, has as 
its general objective to analyze along with the teachers of a children's institution of the 
municipal public network of Ilhéus-BA national and municipal public policies for Art in 
Early Childhood Education and its reflexes in school daily life. In order to achieve this, 
we have specific objectives: to identify the teachers' understanding of public policies 
for Art in Early Childhood Education; to elaborate with the teachers actions that 
promote the work with Art in Early Childhood Education based on the demands 
identified in the research. Considering the general and specific objectives, the following 
research question was proposed: How do the public policies for Art guide the teachers’ 
work in Early Childhood Education? For the theoretical-methodological reference, the 
following authors were used: the studies of Cury (1987) on the general categories of 
the dialectic, understanding that his perspective is the one that is suitable to the 
understanding of the reality of the dynamics of social relations and their contradictions; 
on the level of awareness of the subject from Vázquez's (1968) praxis, and theoretical 
basis for the understanding of Art as a language made of signs and meanings was 
based on Vigotski's (1999, 2001) historical-social theory. As a research method, the 
research-action proposed by Thiollent (1998; 2000) was used, because it enables 
interaction, through dialogue, between the experiences of the researcher (imbricated 
subject) and the teachers of the institution. The research was developed in three 
stages. In the first one, the collection of documents and legislation on Art. The second 
stage consisted of a meeting to present the research proposal and the application of a 
diagnostic questionnaire to teachers who work in Early Childhood Education. The third 
one, based on research-action, was made of collective negotiations and decisions, with 
8 meetings-dialogues with the teachers of a children's institution from the municipal 
public network of Ilhéus / BA. In the meetings, there were studies and discussions on 
the public policies for Art in Early Childhood Education, both nationally and locally. The 
results produced by the group pointed to a lack of knowledge of the teachers about 
national and municipal legislation and documents on Art in Early Childhood Education, 
as well as the use of Art in school only as a methodological strategy for pedagogical 
purposes. They also pointed to the lack of experience on Art during the academic and 
professional formation of the teachers, as well as the lack of continuous training in the 
city focused on this topic. As a research product, the document "Orientations to work 
with Art in Early Childhood Education" was drawn up with the teachers, having two 
basic principles: Art as final activity and prioritizing local culture as a starting point for 
artistic experiences. It is hoped that this research will serve as a reference for the 
expansion of the knowledge of other teachers from Child Education on national and 
municipal public policies for Art in Early Childhood Education, contributing to the 
emancipation of the subjects, starting from the experiences of the languages of Art. 

 

Keywords: Public Education Policy; Child education; Art. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

Desde o ingresso no curso de magistério inquieta-nos a questão da arte na 

escola, mais precisamente, a forma como se trabalhava o ensino desta, quase sempre 

limitado a produções de cartazes e/ou desenhos.  

A arte entrou em nossa vida, do que nos recorda a memória, através dos circos 

de bairro, aqueles pequenos, com lona furada e que apresentam quase todo o 

espetáculo tendo como base as histórias dos palhaços. Foi esse tipo de artista que 

nos motivou a brincarmos no quintal de casa, utilizando os lençóis estendidos no varal 

como cortina de um mágico palco que se abria em nossa imaginação. Aos 10 anos 

tivemos a oportunidade de participar de um evento promovido pela Fundação Cultural 

de Ilhéus e assistimos à nossa primeira peça de teatro. Ainda hoje, nos lembramos da 

música e do roteiro. Em casa reproduzíamos com os irmãos e criávamos nossas 

próprias peças. Aos 14 anos tivemos a oportunidade de fazer um curso de teatro na 

extinta Casa dos Artistas de Ilhéus. Ali foi nossa oportunidade para não largar mais o 

teatro. Desde então, participamos de alguns grupos de teatro na própria Casa dos 

Artistas, na igreja e até na escola.  

Tivemos a oportunidade de conviver com artistas das quatro linguagens (teatro, 

dança, música e artes visuais) e participar de oficinas em espaços culturais. Foi o 

teatro que nos motivou a fazer o curso de magistério, pois na época procurávamos 

um curso que tivesse ligação com a arte. No entanto, tivemos a primeira frustração 

com a arte na educação. Durante o curso de magistério não tivemos muita 

oportunidade de vivenciá-la, salvo quando aparecia um professor estagiário querendo 

inovar as práticas, que colocava algum trabalho que tivesse música, teatro ou abrisse 

qualquer oportunidade de expressão artística. 

Em 1998, ingressamos no curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), lá, embora ainda não tivesse a disciplina Arte no currículo, 

tivemos a oportunidade de participar de uma peça teatral organizada pelo Núcleo de 

Artes da Universidade (NAU), O Auto do descobrimento, peça institucional em 

comemoração à aproximação dos 500 anos do Brasil. Fomos contratados junto aos 

demais do elenco, como estagiários da universidade, para atuarmos como atores.  

Desse período até 2001, viajamos pela Bahia apresentando o espetáculo, e fizemos 

uma temporada de quinze dias em Brasília. Tivemos a oportunidade de fazer vários 

cursos promovidos pelo Departamento de Letras e Artes, através do NAU: Clown, 
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Perna de pau, Maquilagem, Máscara e Improvisação para atores. Finalizamos nossa 

participação no NAU com a peça Morte e Vida Severina, em 2001.  

Em 2002, fomos contratados para trabalhar no Projeto Aprendendo com Arte 

na Secretaria Municipal de Educação de Una/BA, onde realizamos o I Festival de 

Talentos Estudantil. Na oportunidade, selecionamos os grupos vencedores nas 

modalidades, teatro, dança e música, e montamos um espetáculo teatral “Una, Contos 

e Encantos”. O festival e espetáculo foi um marco importante em nossa carreira 

profissional, pois, no ano seguinte, fomos convidados para assumir o Departamento 

de cultura daquela cidade.  

No ano de 2003, assumimos o concurso de professores da rede municipal de 

educação de Ilhéus/BA.  Inicialmente, trabalhando na comunidade de Águas de 

Olivença, do distrito de Olivença e, atuamos até dezembro de 2004. No ano seguinte, 

fomos cedidos para a Fundação Cultural de Ilhéus, para atuar no Projeto Águia da 

Cultura1, como professor de teatro. 

Em 2005, assumimos a direção do Teatro Municipal de Ilhéus, e participamos 

do Projeto Águia da Cultura, na mesma cidade. De 2005 até o ano de 2009 tivemos a 

oportunidade de mobilizar vários projetos e cursos nas linguagens artísticas. Foi nesse 

período que firmamos parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus e 

realizamos formações para os professores da Educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sobre a aplicação pedagógica do teatro. Durante os encontros 

de formação foi possível perceber que muitos professores não possuíam qualquer 

vivência com as linguagens da Arte, fato que aguçou a nossa curiosidade 

epistemológica para entender como se daria o processo do ensino dessa área às 

crianças, principalmente, na Educação Infantil, se os professores demonstravam não 

ter conhecimento sobre as linguagens da Arte. 

Em 2008, assumimos, após aprovação no concurso, a coordenação 

pedagógica no município de Una/BA e tivemos a oportunidade de organizar mais um 

Festival de Talentos Estudantis na cidade.  

                                            
1Criado no ano de 2002, o projeto era uma parceria entre Fundação Cultural de Ilhéus e Secretaria 
Municipal de Educação e constava de um ônibus/palco que circulava pelas comunidades com oficinas 
das linguagens artísticas e apresentações. Os professores eram cedidos pela Secretaria de Educação 
para compor o quadro de funcionários do projeto. Atualmente o projeto está inativo por falta de 
ônibus/palco, que encontra-se danificado desde o ano de 2016. 
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Em 2010, no município de Ilhéus, voltamos a atuar na escola, inicialmente na 

docência, mas, devido a uma seleção interna, solicitamos mudança de função para 

orientação educacional.  

Com as funções de Orientação Educacional em Ilhéus e Coordenação em Una, 

tivemos a oportunidade de vivenciar junto aos professores e alunos muitas estratégias 

de ação a partir da arte, como festivais estudantis, projetos com as linguagens da arte, 

oficinas artísticas para alunos e professores, buscando promover o fortalecimento da 

arte na educação.   

Desde esse período, viemos realizando diversas oficinas em Ilhéus e 

municípios vizinhos, além de aprofundar nosso estudo em aplicação pedagógica do 

teatro, bem como sobre a arte na educação. 

Em 2017, tivemos a oportunidade de ingressar no Mestrado Profissional em 

Educação (PPGE), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e no Grupo de 

Pesquisa: Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE).  

A partir das discussões nas aulas do mestrado, bem como dos encontros no 

grupo de pesquisa, fomos gerando arcabouço teórico para organizar este trabalho que 

traz como questão principal: Como as políticas públicas para a Arte orientam o 

trabalho docente na Educação Infantil? 

Tem como objetivo geral analisar com as professoras de uma instituição infantil 

da rede pública municipal de Ilhéus-BA, as políticas públicas nacionais e municipais 

para a Arte na Educação Infantil e seus reflexos no cotidiano escolar. Como objetivos 

específicos: identificar a compreensão das professoras sobre as políticas públicas 

para a Arte na Educação Infantil; elaborar com as professoras, a partir das demandas 

identificadas na pesquisa, ações que promovam o trabalho com Arte na Educação 

Infantil. 

A presente pesquisa é ancorada em um trabalho ainda mais amplo, em curso, 

“Gestão escolar e o trabalho docente na Educação Infantil no Sul da Bahia: desafios 

e perspectivas” cujo objetivo é analisar as mudanças ocorridas na gestão escolar e no 

trabalho dos docentes da Educação Infantil das redes públicas municipais de 28 

municípios do Sul da Bahia, com o contexto de reformas educacionais implementadas 

a partir dos anos de 1990. Desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e 

Gestão Educacional (PPeGE), da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

composto por professores do Departamento de Ciências da Educação, do Mestrado 

Profissional em Educação e de outros Departamentos, alunos do curso de Pedagogia 
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e da Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação da Universidade Estadual 

de Santa Cruz e professores da Rede Pública Baiana de Ensino, e coordenada pela 

profª Drª. Emilia Peixoto Vieira, orientadora deste trabalho. 

Para uma melhor organização didática, buscando uma forma de direcionar os 

caminhos percorridos pelo pesquisador, no intuito de compreender os processos 

históricos e as discussões sobre a arte, o presente trabalho de pesquisa propõe uma 

organização em três capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado “O percurso teórico-metodológico da pesquisa”, 

descrevemos a metodologia utilizada na pesquisa, a pesquisa-ação, relatando o 

percurso teórico-metodológico, além de fundamentar nossa pesquisa em Vigotski, a 

partir de sua teoria histórico-cultural, mostrando as principais concepções de seus 

estudos. Trazemos, ainda, as contribuições de outras pesquisas sobre as políticas 

públicas para a Arte na Educação Infantil. Ainda neste capítulo contextualizamos onde 

se desenvolveu a investigação, quais os sujeitos envolvidos e os procedimentos 

metodológicos adotados. 

No segundo capítulo, intitulado “Contexto histórico-político sobre a Arte na 

educação do Brasil”, buscamos trazer um contexto histórico que consideramos 

apresentar elementos de forte impacto para a constituição da ideia que comumente 

circula na sociedade de arte como supérfluo e/ou distante das camadas populares, 

sendo restrita apenas à elite, bem como, a desvalorização da cultura local em 

detrimento da cultura externa, traço advindo historicamente do período dos 

colonizadores e que perdura até hoje.  

Também, neste capítulo, destacamos os movimentos legais que ora 

contribuíram para a difusão da arte na educação e ora refrearam sua ascensão, como 

o período militar, por exemplo, que culminou com o condicionamento da arte na 

educação a aulas de desenhos geométricos, normalmente ofertadas por profissionais 

não habilitados. A discussão é continuada pontuando os movimentos para a inserção 

do trabalho com Arte na Educação Infantil, partindo dos documentos nacionais para a 

descrição dos movimentos e documentos no município de Ilhéus – BA.  

No terceiro capítulo, intitulado “Os diálogos com as professoras da Educação 

Infantil sobre a Arte”, apresentamos a análise dos dados produzidos durante os 

encontros com as professoras da Educação Infantil de uma escola pública do 

município de Ilhéus/BA, a partir das categorias emergentes: a Arte na organização do 

trabalho pedagógico; formação de professores; as influências das políticas públicas 
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nas práticas educativas; a Educação Infantil e a Arte. As informações/conhecimentos 

produzidas como grupo buscam entender os processos históricos e políticos de 

discussão sobre a Arte, pensando em possibilidades de juntos construirmos ações 

que promovam o fortalecimento da Arte na Educação Infantil da rede pública municipal 

de Ilhéus-BA. Apresentamos, ainda, a organização do produto final produzido com o 

grupo de professoras: “Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil” 

(APÊNDICE A), buscando formas de promover o fortalecimento da Arte como 

atividade fim na Educação Infantil do município de Ilhéus/BA e priorizar a cultura local 

como ponto de partida das experiências artísticas. 

Nas considerações finais, apresentamos um apanhado que toda a discussão 

traça no decorrer do texto, os resultados da pesquisa, analisando a eficácia da 

metodologia utilizada. Apresentamos, ainda, algumas outras sugestões, além do 

produto final, para a garantia da implementação da Arte na Educação Infantil do 

município de Ilhéus/BA. 
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2 O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa, ancorada em uma perspectiva histórico-dialética, 

entendendo que esta perspectiva é a que se adequa para a compreensão da 

realidade a partir da dinâmica das relações sociais e suas contradições. Partindo das 

categorias gerais da dialética: contradição, totalidade, reprodução, mediação e 

hegemonia, busca-se a compreensão da realidade pesquisada, considerando-a como 

um todo estruturado em movimento.  

Conforme afirma Cury (1987, p.21-22), as categorias não são algo definido e 

nem possuem um fim em si mesmas, ganham sentido enquanto instrumento de 

compreensão de uma realidade social concreta. Elas não dão conta de toda e 

qualquer realidade, sendo relativas à realidade e ao pensamento. 

A categoria da contradição é a base de uma postura metodológica dialética. 

Sobre a contradição, Cury (1987, p.27) afirma:  

 
 

Sob o ponto de vista de sociedade, negar a contradição no movimento 
histórico é falsear o real, representando-o como idêntico, permanente e a-
histórico. O que termina por afetar a concepção de educação, pois, ao retirar 
dela a negação, passa-se a representá-la dentro de um real que se desdobra 
de modo linear e mecânico. 

 
 

A contradição não deve ser compreendida apenas como mais uma categoria 

de interpretação da realidade, mas como existente no movimento da realidade como 

“motor interno do movimento” (CURY, 1987, p. 30). Nesse sentido, a realidade é 

dialética e contraditória. É nesse movimento que a realidade se destrói e reconstrói, 

buscando a superação da própria contradição.  

No contexto desta pesquisa, ao discutir com as professoras sobre a políticas 

públicas para o trabalho com arte na Educação Infantil, partimos da compreensão de 

educação e política enquanto movimento social, enquanto campo de lutas, conquistas 

e derrotas. É neste contexto que buscamos compreender qual o valor atribuído à Arte 

na educação e que concepção está imputada politicamente para o fomento ou não da 

mesma. 

A categoria da totalidade não deve ser compreendida como algo já pronto e 

acabado, “mas um processo de totalização a partir das relações de produção e de 
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suas contradições” (CURY, 1987, p. 35). É na dialética entre a totalidade e 

contradição que se pode entender o real como um todo. 

Sobre o conceito de totalidade Cury (1987, p. 36) afirma que:   
 
 

O conceito de totalidade implica uma complexidade em que cada fenômeno 
só pode vir a ser compreendido como um momento definido em relação a si 
e em relação aos outros fenômenos. Isso não quer dizer que se deva 
conhecer todos os fenômenos, igual e indistintamente. Significa que o 
fenômeno referido só se ilumina quando referido à essência, ou seja, àqueles 
elementos que definem sua própria natureza no seu processo de produção. 
A totalidade, então, só é apreensível através das partes e das relações entre 
elas. 

 
 

É certo afirmar que a análise de dados de forma isolada não contribui para a 

compreensão da totalidade concreta. A análise precisa levar em conta as relações 

essenciais de uma totalidade histórico-social. Em outras palavras, a pesquisa 

considera que a escola é parte de uma totalidade (rede pública municipal de ensino 

de Ilhéus) e, portanto, não pode ser analisada como uma instituição isolada sem sofrer 

influências e/ou influenciar a totalidade. 

O caráter central da contradição é abrir caminhos “não só para maior captação 

do real em sua concretude, como também para uma atuação mais lúcida nesse 

mesmo real” (CURY, 1987, p.16-17). 

A categoria da reprodução é justificada pela tentativa da sociedade capitalista 

de garantir a autoconservação através de suas instituições. É o que afirma Cury 

(1987, p. 39):  

 
 

Como uma totalidade histórica superável, o capitalismo busca a reprodução 
de suas relações de produção a fim de garantir, pela ampliação da produção, 
a acumulação. A reprodução de suas relações implica mais do que uma 
(re)produção de coisas. Implica a tentativa de reproduzir o movimento do 
capital social como um todo. Assim, essas relações não se produzem e se 
reproduzem apenas na empresa, mas também no mercado, no dia-a-dia, na 
família, na arte, na ciência, na Igreja, no exército e na educação. 

 
 
Nesse contexto, a possibilidade de ultrapassar esses discursos está 

relacionado a desvelar o real e acenar para o caráter contraditório presente neles, 

que encobrem a realidade das contradições sociais. 

A escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, tende a 

reproduzir concepções que favoreçam manutenção do capital. A educação pode 
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servir de elo para a superação da reprodução da ideologia capitalista. Para isso, 

precisa superar desde a sala de aula à manutenção da hierarquia estipulada para os 

campos do conhecimento, onde valoriza-se mais determinadas áreas do 

conhecimento em detrimento de outras. Um exemplo corriqueiro é a valorização do 

trabalho da área de Língua Portuguesa e Matemática em detrimento de outras áreas, 

como a Arte. A própria política educacional, ao realizar as avaliações externas, a 

exemplo da Prova Brasil2, que gera a nota do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), só utiliza como parâmetro os conhecimentos em Língua 

Portuguesa e Matemática, reforçando a lógica capitalista de formar o sujeito para 

atender a demanda do mercado. A Arte, na contramão desse propósito, propõe ao 

sujeito sua integralidade, favorecendo sua autonomia, o que foge a lógica de mercado 

e, portanto, não é considerada como conhecimento para a criação dos índices que 

definem as “melhores” escolas. 

A categoria da mediação pressupõe uma conexão dialética em tudo que existe, 

indicando que nada é isolado, nem a-histórico, pois a história é a base para a 

mediação. “O pensar que se pretende a-histórico, no fundo, faz o jogo da ideologia 

dominante” (CURY, 1987, p. 43). Esta categoria torna-se básica para a educação por 

seu caráter de mediação de práticas diferentes, bem como de diferentes ideias. Elas 

favorecem a possibilidade de melhorias das práticas pedagógicas.  

Cury (1987, p. 28) afirma que “esta categoria permite superar o fosso existente 

entre ideias e ação”. A mediação permite confrontar as ideias e a ideologia dominante 

por meio do conhecimento dos mecanismos de exploração. Em sua ação crítica, a 

mediação trabalha no sentido de expressar ações conscientes e impedir o trabalho 

da ideologia dominante. 

A categoria hegemonia se aplica na análise das formas ideológicas adotadas 

pela classe dominante, para fazer valer sua ideologia nas classes tidas como 

subalternas, busca impor seus ideais como um senso comum. É importante afirmar 

que “o conteúdo cultural da hegemonia não se dá por ela mesma, mas sim na relação 

entre dirigentes e dirigidos” (CURY, 1987, p. 49). Ou seja, para se fazer valer 

enquanto classe dirigente de forma hegemônica, essa precisa fazer concessões para 

a classe dirigida. Nesse sentido, pode-se afirmar que “a hegemonia, enquanto direção 

intelectual da sociedade, é o momento consensual das relações de dominação” 

                                            
2Avaliação em larga escala realizada pelo Governo Federal nas escolas públicas das redes municipais, 
estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino. 
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(CURY, 1987, p. 54). A obtenção do consenso, pela classe dominante, faz transformar 

sua concepção de mundo, fazendo penetrar nas massas suas ideias de senso 

comum, procurando assegurar, com o acordo dessas, a ordem estabelecida (CURY, 

1987, p.29). Um exemplo disso pode ser observado no caráter reprodutivo que a 

educação estabelece em evidenciar como disciplinas mais importantes Língua 

Portuguesa e Matemática, perpetuando uma lógica utilitarista com o consenso da 

classe trabalhadora, que acaba por defender estes conhecimentos e não a Arte. 

Fundamentados no movimento, na postura dialética, nos guiamos pelo método 

da pesquisa-ação para a realização do nosso trabalho. A pesquisa-ação parte do 

pressuposto de que os sujeitos da pesquisa são conhecedores dos temas a serem 

abordados. 

Thiollent (1998, p.07) apresenta a pesquisa-ação como uma “linha de pesquisa 

associada a diversas formas de ação coletiva que é orientada em função da resolução 

de problemas ou de objetivos de transformação”, coletivamente.  

A pesquisa-ação traz como condição intrínseca a necessidade de interação 

entre pesquisadores e comunidade investigada, sem juízo de valor e/ou 

estabelecimento de hierarquia de saberes. Todos os participantes são considerados 

possuidores de saberes e podem contribuir para a identificação do problema, bem 

como na decisão das ações a serem tomadas para a solução. 

É o que afirma Thiollent (1998, p. 21-22): 
 
 

Embora seja incompatível com a metodologia de experimentação em 
laboratório e com os pressupostos do experimentalismo (neutralidade e não-
interferência do observador, isolamento de variáveis, etc.), a pesquisa-ação 
não deixa de ser uma forma de experimentação em situação real, na qual os 
pesquisadores intervêm conscientemente.  Os participantes não são 
reduzidos a cobaias e desempenham um papel ativo [...] a pesquisa-ação não 
é constituída apenas pela ação ou pela participação. Com ela é necessário 
produzir conhecimentos, adquirir experiência, contribuir para a discussão ou 
fazer avançar o debate acerca das questões abordadas. 

 
 

A escolha deste método se apoia na convicção do pesquisador de que a 

pesquisa ganha um maior significado social quando existe um processo de diálogo e 

colaboração mútua, em que todos os sujeitos envolvidos na ação são mutuamente 

beneficiados.  

Segundo Thiollent (1998, p. 15): 
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Uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver 
realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no 
problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação 
não-trivial, o que quer dizer uma ação problemática merecendo investigação 
para ser elaborada e conduzida. 

 
 

A realização de uma ação não-trivial, realizada por todos os envolvidos na 

pesquisa, a partir do problema apontado pelo grupo, é de fundamental importância 

para definir se uma pesquisa é pesquisa-ação ou não. 

Considerando a pesquisa-ação também como uma estratégia metodológica da 

pesquisa social, Thiollent (1998, p. 16) destaca alguns dos principais aspectos da 

pesquisa-ação:  

 
 

a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada; 
b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 
concreta; 
c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela 
situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta 
situação; 
d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou pelo menos, em 
esclarecer os problemas da situação observada; 
e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e 
de toda a atividade intencional dos atores da situação; 
f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-
se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou “nível 
de consciência” da pessoas e grupos considerados. 

 
 

Partindo dos aspectos acima, podemos perceber que a pesquisa-ação, além 

de prever uma ampla interação entre pesquisadores e todos os implicados na 

pesquisa, sem hierarquia de saberes, compreende como objeto de investigação a 

situação apresentada como problema inicial e não as pessoas do contexto. As 

pessoas implicadas na pesquisa são consideradas essenciais para todo o processo 

da pesquisa, desde a seleção da ordem de prioridades dos problemas e buscas de 

soluções, bem como na avaliação de cada ação desenvolvida na pesquisa.   

Outro aspecto a ser observado é que, com a pesquisa-ação, busca-se aumentar 

o conhecimento dos pesquisadores e dos demais implicados na pesquisa, ou, pelo 

menos, elevar o “nível de consciência”. 

Para uma melhor compreensão sobre nível de consciência do sujeito destacado 

na pesquisa-ação em Thiollent (1998), a partir da prática e reflexão sobre esta prática, 

ou melhor, sobre a práxis humana, esta pesquisa se ancora também nos estudos de 
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Adolfo Sánchez Vázquez (1968) o qual, ao falar da práxis humana, apresenta níveis 

diferentes de práxis a partir do grau de criação (práxis criadora e reiterativa) e grau de 

consciência do sujeito ativo (práxis reflexiva e espontânea). 

Para Sánchez Vázquez (1968, p. 189): 
 
 

A atividade humana é, por conseguinte, atividade que se desenvolve de 
acordo com finalidades, e essas só existem através do homem, como 
produtos de sua consciência. Toda ação verdadeiramente humana requer 
certa consciência de uma finalidade, finalidade que se sujeita ao curso da 
própria atividade. 

 
 

De acordo com afirmativa acima, consideramos que o professor, ao 

desenvolver sua práxis pedagógica, parte de um objetivo a ser alcançado, ou melhor, 

tem plena consciência da atividade que está desenvolvendo e qual finalidade deseja 

atingir. 

Sánchez Vázquez (1968, p. 247-248) afirma que a práxis criadora é 

determinante para que o homem crie novos caminhos, novas necessidades e 

situações. Criar é a primeira e mais vital necessidade humana, pois somente criando 

é que o homem transforma o mundo. No entanto, o homem não vive num constante 

estado criador, só cria por necessidade. As soluções encontradas tem um certo tempo 

de validade, até que surjam novas necessidades que invalidam as soluções 

encontradas anteriormente.  

A práxis reiterativa ou imitativa não inventa o modo de fazer, utilizando-se de 

um modo já criado antes. Consiste em repetir, ampliar o já criado. Essa práxis não 

deve ser considerada como algo negativo da ação humana, uma vez que se faz 

importante pela ampliação do já criado. No entanto, é importante salientar que o grau 

de consciência dessa prática pode ser menor que o da práxis criadora, sendo 

necessária avaliação constante para verificar a efetividade desta prática para os 

objetivos projetados e as novas necessidades que emergem no processo histórico-

social.  

Segundo Sánchez Vázquez (1968, p.285) para qualificar a práxis de 

espontânea ou reflexiva é preciso levar em conta “o grau de consciência que se tem 

da atividade prática que se está desenvolvendo, consciência elevada num caso, baixa 

ou quase nula em outro”. Não se trata de qualificar dois novos níveis práticos, nem de 

correlacionar de forma rígida as relações estabelecidas entre as práticas humanas.  
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Ao fazer relação entre o grau de criação da práxis (práxis criadora e reiterativa), 

com o grau de consciência da práxis (práxis reflexiva e espontânea), Sánchez 

Vázquez (1968, p. 286) afirma:  

 
 

A práxis criadora pode ser, em maior ou menor grau, reflexiva e espontânea. 
A práxis reiterativa acusa uma débil intervenção da consciência, mas não é 
por isso que se pode considerá-la espontânea. Nesse aspecto, a práxis 
mecânica, repetitiva, se opõe tanto à atividade prática criadora como à 
espontânea. 

 
 

Utilizando-se da afirmativa acima, é importante considerar o potencial da 

pesquisa-ação para a realização de uma pesquisa que contribua para uma maior 

consciência das práticas estabelecidas no espaço pesquisado, entendendo-a como 

um todo estruturado em movimento permeado por contradições, reproduções, 

mediações e hegemonia. É nesse contexto que buscamos compreender o lugar 

ocupado pela Arte na Educação Infantil, partindo da realidade apresentada pela 

Escola Estrela do Mar3, analisando, com as professoras, as políticas nacionais e 

municipais que fomentam o trabalho com Arte na Educação Infantil, bem como o 

reflexo destas no cotidiano escolar. 

Elegemos como categorias específicas do objeto da pesquisa, a priori: Política 

Pública de Educação; Arte na Educação Infantil e Arte.  

Partimos do entendimento de Política Pública de Educação a partir das 

definições de Höfling (2001, p. 31), que afirma: 

 
 

As políticas públicas são aqui compreendidas como as de responsabilidade 
do Estado – quanto à implementação e manutenção a partir de um processo 
de tomada de decisões que envolve órgãos públicos e diferentes organismos 
e agentes da sociedade relacionados à política implementada. Neste sentido, 
políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas estatais.  

 
 

A Educação, enquanto Política Pública, é de responsabilidade do Estado, mas 

não deve ser pensada só por seus organismos.  É importante salientar que as políticas 

públicas emergem também das correlações de forças entre classe trabalhadora e 

classe dominante, travadas no decorrer da história. Dessa forma, ao se pensar em 

                                            
3 Adotamos este nome para identificar a escola, atendendo a pedido da equipe escolar e, por 
considerarmos pertinente devido a todo o contexto geográfico, histórico e social da escola. Por 
conhecer a realidade pesquisada, consideramos que a escola faz jus ao termo “Estrela do Mar”. 
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Política Pública de Educação é importante compreender o caráter histórico do 

surgimento de cada política, seus contextos e quais as disputas travadas no seio da 

sociedade para a elaboração de determinada política. Sendo importante também 

compreender que a elaboração de políticas não garante a sua efetivação, esta 

depende também dos agentes encarregados de sua execução, é o que afirma 

Arrecthe4 (2001, p.53-54): 

 
 

A implementação de políticas supõe (pelos menos) dois tipos de agentes 
situados em pontos distintos: agentes encarregados da formulação dos 
termos da operação de um programa – os quais têm autoridade para definir 
os objetivos e o desenho do programa – e agentes encarregados de executá-
lo, traduzindo suas concepções em medidas concretas de intervenção. Na 
prática, são estes últimos que fazem a política.  

 
 

Ao se pensar na implementação de Política Pública, é importante compreender 

que esta “ocorre em um ambiente caracterizado por contínua mutação” (ARRETCHE, 

2001, p.51).   

 Na nossa pesquisa, interessa-nos conhecer e analisar os documentos 

estruturantes de Políticas Públicas para a Arte na Educação Infantil, existentes em 

escala nacional, municipal e local (P.P.P. da Escola), compreendendo como essas 

determinações legais refletem no cotidiano escolar. 

Pensamos a Arte na Educação Infantil não como uma disciplina específica, 

como ocorre no Ensino Fundamental e Médio, mas em relação com os demais 

saberes estruturados historicamente e atribuídos às unidades educacionais para 

vivências com as crianças. No caso da Educação Infantil, a Arte deve estar contida 

como conhecimento em campos de experiências a serem estruturados pelas 

professoras para as crianças, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009):  

 
 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 
práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 
os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.  
 

                                            
4O grupo de pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE) tem se debruçado em analisar 
as políticas públicas de educação e sua implementação nos municípios do Sul da Bahia, tendo como 
uma das referências, os estudos da autora. 
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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. 

 
 
A arte é entendida por nós como formas de comunicação e expressão do ser 

humano, a partir de suas experiências de mundo. Estas comunicações e expressões 

podem ocorrer em linguagens diversas: a dança, a música, o teatro, as artes visuais 

e literárias. Em nosso estudo, compreendemos a arte como potencialidade 

emancipatória do ser humano, pela possibilidade de garantir a vivência de diversas 

linguagens, ampliando dessa forma, a visão de mundo do sujeito envolvido e lhe 

possibilitando transcender a própria condição humana em sua vivência histórica e 

social.   

Partindo da compreensão do potencial da arte para a emancipação intelectual 

e política do sujeito, utilizamos como base de reflexão as ideias de Vigotski, psicólogo, 

russo, judeu, que viveu e fundamentou seus estudos em um período turbulento, como 

a primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Revolução Russa de 1917. Gonçalves 

(2017, p.100) descreve a vida de Vigotski da seguinte forma: 

 
 

A vida de Vigotski foi um drama e ele certamente tinha consciência disso. Não 
somente por saber-se enfermo. Mas, pelas tensões por ele vividas em dois 
regimes absolutamente totalitários, um czarista e outro stalinista, sem contar 
os problemas oriundos da primeira Grande Guerra Mundial (1914-1918), 
ainda mais sendo judeu. Os judeus eram duplamente discriminados na 
Rússia, primeiro por uma boa parcela dos russos e segundo pelos inimigos 
de guerra. 

 
 
 
Além das questões políticas de sua época, Vigotski tinha tuberculose, mesma 

doença que matou prematuramente sua mãe, seu irmão mais novo e o próprio Vigotski 

aos 37 anos. Todos esses aspectos relacionados a vida do autor servem como pano 

de fundo para que possamos compreender este teórico de forma contextualizada, 

como propõe Pederiva (2018, p.17) ao falar sobre a educação na perspectiva 

histórico-cultural: 

 
 

Para compreendê-la, é preciso dialogar com um Vigotski soviético, de base 
spinozista e marxista. É imprescindível situar suas ideias historicamente. 
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Acima de tudo, no tocante à educação, faz-se necessário dialogar com um 
Vigotski de origens judaicas, que foi professor de artes, de literatura, militante, 
entre outras coisas, e que buscava meios de exercer sua profissão com 
comprometimento e dedicação na antiga URSS. 

 
 
Rego (1995, p. 32), afirma que “as concepções de Marx e Engels sobre a 

sociedade, o trabalho humano, o uso dos instrumentos, e a interação dialética entre o 

homem e a natureza” serviram como base às teses de Vigotski sobre o 

desenvolvimento humano enraizado na sociedade e na cultura.   

Cinco teses básicas estão presentes em toda obra de Vigotski (REGO, 1995, 

p.41-43):  

1ª tese: A relação indivíduo/sociedade Segundo Vigotski, as 

características tipicamente humanas são apresentadas como resultado da interação 

dialética do homem e seu meio sociocultural; 

2ª tese: A origem cultural das funções psíquicas As funções psicológicas 

humanas são originadas nas relações entre indivíduo e o seu contexto social e 

cultural. A cultura é defendida por Vigotski como parte constitutiva da natureza 

humana; 

3ª tese: A base biológica do funcionamento psicológico O Cérebro é, 

para Vigotski, o principal órgão da atividade mental. Entendido como produto de uma 

longa evolução e de grande plasticidade, sendo a essência material da atividade 

psíquica trazida por cada membro da espécie ao nascer;   

4ª tese: A mediação Vigotski afirma que a relação do homem entre seus 

pares e com o mundo não é direta, sendo mediada por instrumentos técnicos e 

sistemas de signos construídos historicamente. A linguagem é tida como elemento 

mediador por excelência, por carregar em si os conceitos generalizados e elaborados 

historicamente pela cultura humana; 

5ª tese: A análise psicológica deve ser capaz de conservar as 

características básicas dos processos psicológicos exclusivamente humanos 

Vigotski compreende que as operações psicológicas mais sofisticadas são 

desenvolvidas em um processo histórico, não podendo estas serem reduzidas à 

compreensão de pura cadeia de reflexos. Nesse sentido, faz-se necessário que se 

estude as mudanças que ocorrem no desenvolvimento mental a partir do contexto 

social. 
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É partindo da teoria histórico-social de Vigotski, que compreendemos o ser 

humano enquanto ser social, de relações mediadas uns com os outros e com o mundo 

a partir de sistemas simbólicos e do uso de instrumentos historicamente concebidos. 

Nesta relação, o ser humano modifica o meio e sofre influência deste modificando-se 

também numa constante relação dialética.  

Mas qual a relação de Vigotski com a arte? Rego (1995, p. 16) responde a esta 

questão: 

Apesar de seu interesse central ser o estudo da gênese dos processos 
psicológicos tipicamente humanos, em seu contexto histórico-cultural, se 
deteve ao longo de sua vida acadêmica e profissional, em questões de várias 
áreas do conhecimento: arte, literatura, linguística, filosofia, neurologia, no 
estudo das deficiências e temas relacionados aos problemas da educação. 

 
 

Como é possível perceber, Vigotski transitou ao longo de sua vida profissional 

e acadêmica nos mais variados temas e, entre eles, a arte e a educação, e mesmo 

não sendo estes a temática central de seu trabalho, as discussões sobre os temas 

foram feitas com o devido aprofundamento histórico e cultural. 

Para entender melhor o contexto histórico vivido por Vigotski em relação a arte, 

convém citar Wedekin e Zanella (2016, p.157) que destacam: 

 
 

No período de 1918 até grande parte da década de 1920, o clima na Rússia 
era de muitos debates sobre o papel da arte e do artista na revolução, 
revelando tensões entre perspectivas opostas, ao mesmo tempo em que 
havia o sentimento de que todas as possibilidades estavam abertas. Essa 
liberdade beneficiou especialmente o campo das artes na experimentação de 
novas formas de arte e também o seu ensino. 

 
 

Apesar de curto, o período de experimentação da liberdade de criação artística 

(pois após a morte de Lenin e ascensão de Stalin, a liberdade foi sendo tolhida) é um 

período de grande influência para a consolidação de grande parte das experiências 

com arte e, sobretudo, para a constituição das ideias de Vigotski, que influencia até 

hoje os estudos relacionados à educação e à arte.  

No que diz respeito aos pensamentos de Vigotski, um importante aspecto que 

deve ser destacado é a compreensão do desenvolvimento humano baseado nas 

relações sociais, tendo como mola propulsora sua inadaptação constante nas 

relações entre os demais humanos e as coisas (RAMALHO, 2018, p.39). Neste 

sentido, Ramalho (2018, p. 39) afirma:  

 



29 
 

 

 
Falar em arte, sob a perspectiva histórico-cultural de Vigotski é apontar para 
as diversas manifestações da arte, ou seja, é falar em Artes tendo em vista a 
gama de possibilidades oriundas das experiências e suas trocas ocorridas 
nas relações sociais e culturais, às quais o ser humano está constantemente 
exposto.  

 
 

As relações sociais, históricas e culturais permeiam todas as discussões 

estabelecidas por Vigotski, não seria diferente ao falar da arte. Neste sentido, “o outro 

precede o eu” (GONÇALVES, 2017, p. 88) e “eu” não é um indivíduo isolado, pois o 

social está intrínseco.  

É o que afirma Vigotski (1999, p. 315) ao falar da arte: 

 
 

A arte é o social em nós, e, se o seu efeito se processa em um indivíduo 
isolado, isto não significa, de maneira nenhuma que as suas raízes e 
essências sejam individuais. É muito ingênuo interpretar o social apenas 
como o coletivo, como existência de uma multiplicidade de pessoas. O social 
existe até onde há apenas um homem e as suas emoções pessoais. 

 
 
Em outras palavras, tanto o artista ao elaborar sua obra, quanto o espectador 

ao ter contato com esta obra, mesmo que o façam de forma isolada, o artista em seu 

ateliê, por exemplo, e o espectador, ao interagir com a obra em exposição, não o 

fazem de forma solitária, pois ambos estão imersos em relações histórico-sociais e, 

portanto, quer ao confeccionar a obra, quer ao apreciar, ambas as ações estão 

impregnadas de signos e significados construídos ao longo da história pelos quais 

trarão à tona os sentimentos, as emoções e interação entre autor e expectador.  

Sobre a arte, Vigotski (1999, p. 320) afirma ainda:  
 
 

A arte é antes uma organização do nosso comportamento visando ao futuro, 
uma orientação para o futuro, uma exigência que talvez nunca venha a 
concretizar-se, mas que nos leva a aspirar acima da nossa vida o que está 
por trás dela. 

 
 
A arte permite ao ser humano vislumbrar outras possibilidades para a vida, 

ampliando seu repertório, suas possibilidades de planejar ações, de pensar 

criativamente em relação ao seu futuro.  

É partindo das contribuições de Vigotski que consideramos pertinente discutir 

a importância do trabalho com arte na escola, pois ao compreender que os seres 

humanos não nascem prontos e nem tampouco são desprovidos de conhecimentos 
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devido a sua imersão histórico-social, é possível entender que a vivência das diversas 

linguagens artísticas pode contribuir significativamente para a ampliação do universo 

de signos e significados, potencializando a mediação entre os seres humanos e  

,destes com o ambiente social e histórico no qual vivem. 

Considerando que cada modalidade artística constitui-se como linguagem 

específica: musical, teatral, a dança e das artes visuais. A vivência e experimentação 

destas no cotidiano escolar podem contribuir para a superação de algumas crenças 

estabelecidas, como a do dom artístico, por exemplo. É comum escutarmos que 

determinada pessoa tem o “dom da música", como se a pessoa já nascesse cantando 

ou tocando um instrumento, ou até que já tenha nascido com a predisposição e que 

com a maturação fosse sendo habilitada para a função artística em questão, 

desconsiderando toda a história de vida da pessoa até chegar ao patamar de ser 

considerado músico, socialmente falando. As experiências com pessoas que 

cantavam e/ou tocavam determinados instrumentos, as aulas de canto ou de 

manuseio dos instrumentos musicais e todo o percurso de convivência com a área 

artística devem ser considerados como fundamentais para a constituição histórico-

social desta pessoa. 

Se entendermos que o ser humano se constitui na relação mediada com o meio 

e com os outros, influenciando e sendo influenciado, aprendendo e ensinando em uma 

relação dialética, nada mais coerente que compreender que quanto mais 

possibilidades de interação com as diversas linguagens da arte forem garantidas às 

crianças/alunos, ou melhor, aos seres humanos, maiores serão suas potencialidades 

artísticas. Afinal, não se concebe um músico, um ator, um dançarino, um artista 

plástico, sem que este tenha interagido com a linguagem em questão, sem que tenha 

experimentado de alguma forma no seu percurso histórico-social. 

Nesse sentido, ao propor o trabalho com Arte na Educação Infantil não se deve 

pensar nas crianças enquanto seres desprovidos de história, pois “toda atividade 

imaginativa sempre tem uma longa história por trás disso” (VIGOTSKI, 2011, p. 31, 

tradução nossa).  

As experiências infantis, por menores que sejam, dado o pouco tempo de vida 

da criança, devem ser consideradas. Cabe a escola ampliar o repertório dando novas 

possibilidades para as crianças.  

Vigotski (2011, p. 11 -12) afirma que: 
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Entre as questões mais importantes da psicologia infantil e da pedagogia está 
a capacidade criadora das crianças, o fomento dessa capacidade é de suma 
importância para o desenvolvimento geral e maturidade da criança (tradução 
nossa). 

 
 

A riqueza e variedade de experiências acumuladas pelo homem ao longo da 

vida têm relação direta para a construção da imaginação. A arte, nesse contexto, por 

suas múltiplas linguagens constitui-se como essencial para o desenvolvimento da 

criatividade, pois “quanto mais rica esta experiência, iguais as outras circunstâncias, 

mais abundante deverá ser a imaginação” (VIGOTSKI, 2011, p. 17).  

A opção por Vigotski para fundamentar teoricamente o presente trabalho se 

justifica por entendermos que a sua teoria histórico-social é a mais adequada para a 

compreensão do ser humano enquanto ser que se constitui na relação mediada com 

o meio e com os outros em uma constante relação dialética. Nessa relação, quanto 

maiores forem as possibilidades de interação, maiores serão as possibilidades de 

emancipação intelectual e política do sujeito. 

 

2.1   Aproximações com outras pesquisas 

 

Como parte da pesquisa, ao buscarmos por produções acerca do ensino de 

Arte na Educação Infantil, tomando como período de referência o ano de 2010 até 

2017, foi possível perceber um volume crescente de publicações sobre o trabalho com 

Arte na Educação Infantil. A partir da pesquisa no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), não 

encontramos resultados compatíveis com a pesquisa quando utilizamos os descritores 

“Política Pública + Educação Infantil +Arte” e nem quando utilizamos “Educação 

Infantil + Arte Educação”, ambos apresentaram um número alto de produções (acima 

de dez mil publicações), as quais não condiziam com os objetivos de busca da 

pesquisa, pois a página apresentava todo trabalho que tivesse em seu contexto 

qualquer uma das palavras. Só obtivemos relativo sucesso quando utilizamos os 

descritores “Artes Visuais”, “Teatro”, “Dança” e “Música”, associadas aos filtros dos 

anos 2010 a 2017, Ciências Humanas, como grande área do conhecimento e 

Educação como área do conhecimento. Foram encontradas 34 (trinta e quatro) 

publicações, entre teses e dissertações, sobre o trabalho com Arte na Educação 

Infantil. Desse volume de pesquisas, no período pesquisado, de 2010 a 2017, dois 
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são do Nordeste, o que corresponde a 6% das pesquisas registradas na CAPES, 

ficando a região Sudeste com 16 pesquisas (47%), seguida do Sul com 15 pesquisas 

(44%). A região Centro-oeste apresentou 01 pesquisa (3%) e o Norte não apresentou 

pesquisa sobre a temática estudada. 

Das 34 pesquisas visitadas no banco de teses e dissertações da CAPES, após 

leitura dos resumos, analisando os objetivos, problemas de pesquisa, referencial 

teórico-metodológico, metodologia, referencial teórico e resultados apresentados, 

constatamos que 25 delas tratam das práticas pedagógicas relacionadas à Arte na 

Educação Infantil, sete pesquisas são sobre a formação de professores para o 

trabalho com Arte na Educação Infantil e 02 pesquisam a política pública referente à 

Arte e seu impacto na Educação Infantil.  

Desse modo, identificamos que dos 34 trabalhos, 32 não convergem com os 

objetivos de pesquisa, pois, embora apresentem contribuições significativas para a 

discussão da importância da Arte para a Educação Infantil, focam o estudo nas 

práticas pedagógicas e/ou formação de professores. Para nossa pesquisa foi de 

fundamental importância o estudo dos trabalhos que discutem as políticas públicas 

educacionais para a Arte na Educação Infantil. Assim, fizemos a leitura das duas 

dissertações de Mestrado que apresentam pesquisas em política pública educacional 

e impacto na Educação Infantil, buscando analisar suas contribuições para o nosso 

trabalho. 

A primeira dissertação de Mestrado, intitulada “A política de ensino para a Arte 

no Brasil: a musicalização na Educação Infantil e o ensino da música nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental a partir de 1990”, de Sheila Graziele Acosta Dias, defendida 

junto à Universidade Estadual de Maringá no ano de 2010. Tem como objetivo 

explicitar e analisar as condições históricas e os processos sociais de inclusão do 

ensino da musicalização e da música na agenda política internacional e nacional que 

resultaram no reconhecimento da importância das artes na formação dos sujeitos e 

na definição da política brasileira para o ensino de Arte. Dias (2010, p. 14) defende 

que: 

 
 

As artes, em todas as suas modalidades, são manifestações humanas 
entendidas como produto da humanidade, pois os homens, organizados em 
sociedade, buscam fazer sua história e atingir seus objetivos a partir das 
relações sociais estabelecidas que são baseadas no modo de produção 
desenvolvido em cada período histórico, em diferentes locais. 
[...] 
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O fato de uma pessoa, em um momento histórico, desenvolver suas 
habilidades artísticas está ligado à divisão do trabalho e da educação à qual 
foi submetida. 

 
 

Utilizando-se da perspectiva histórica, a partir dos escritos de Marx e Engels;  

Harvey, Boschetti, Chesnais, Moraes, Paulani, Boito Júnior, Soares , Laurrel, Petras 

e Veltmeyer, Toussaint, Williamson e Fiori para fundamentar as discussões de sua 

pesquisa, a autora busca fazer uma mediação entre as determinações das 

Organizações Internacionais e a influência na legislação educacional brasileira.  Esta 

pesquisa apresenta significativa contribuição para a compreensão da educação 

enquanto projeto de sociedade que se pretende construir. Nesse sentido, uma maior 

valorização ou não da arte em determinado período histórico e político depende muito 

do tipo de pessoa e sociedade que se busca formar. A presença da arte na educação 

é então fruto de disputas sociais.  

Sheila Dias resgata ainda em seu trabalho o histórico de atuação da Federação 

dos Arte-educadores do Brasil (FAEB), fundada em 1987, que tem tido grande 

representação na luta pelo fortalecimento e valorização da Arte em busca por uma 

educação comprometida com a identidade social brasileira.  

O segundo trabalho é a Dissertação de mestrado intitulada “Ensino de música 

na escola: Contribuições para o desenvolvimento integral do ser humano”, de Queila 

Garcia Moreno Sanches Figueiredo, defendida junto à Universidade Nove de Julho 

(UNINOVE), em São Paulo, no ano de 2017. Tem como objetivo investigar as 

contribuições para o desenvolvimento integral do ser humano a partir do ensino de 

música na escola.  

Queila Figueiredo apresenta no corpo de seu trabalho os movimentos que 

culminaram com as Leis nº 11.769/2008, que tornam a música conteúdo obrigatório 

da disciplina Arte e a Lei nº 13.278/2016, que torna obrigatório o ensino das quatro 

linguagens artísticas (Dança, Teatro, Artes visuais e Música).  

Figueiredo (2017, p. 16) afirma que: 

 
 

 Em nossa cultura existe uma forte tendência, porém, de achar que o 
desenvolvimento da criança se dá mais em relação aos aspectos cognitivos, 
isto é, ao aprendizado intelectual, por isso, se valoriza tanto a competitividade 
e o tecnicismo.  
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A Arte é relegada ao entretenimento e/ou como forma de facilitar a apreensão 

do conteúdo pelo aluno. A autora destaca três aspectos que contribuem para a 

desvalorização da Arte na educação: O primeiro diz respeito à formação nos cursos 

de Pedagogia: “A carga horária é pequena e insuficiente para o aprendizado e a 

construção do conhecimento de quatro eixos distintos (artes visuais, música, teatro e 

dança)” (FIGUEIREDO, 2017, p. 16). O outro, diz respeito à hierarquia estabelecida 

nas escolas, com a predominância do trabalho com artes visuais, relegando as demais 

linguagens da arte. O terceiro aspecto destacado pela autora é “a crença de que é 

necessário ter um talento especial para o ensino e desenvolvimento 

artístico"(FIGUEIREDO, 2017, p. 16).  

As duas pesquisas apresentam significativas contribuições para um maior 

conhecimento e discussão sobre a importância da arte na educação, bem como sobre 

as lutas travadas para a garantia legal desta na escola. 

Fizemos o mesmo levantamento de estudos e pesquisas no site da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), no GT 24- Educação 

e Arte, buscamos as produções no período de 20115 a 2017, utilizando como busca a 

palavra “arte”. Tivemos acesso a 83 trabalhos, os quais, ao fazermos uma seleção por 

título, encontramos cinco trabalhos sobre a Arte na Educação Infantil. Destes, quatro 

tratam sobre práticas e um sobre formação de professores.  

Não encontramos nenhum trabalho que fale sobre políticas públicas de 

educação e a Arte na Educação Infantil. É um dado importante e reforça a 

responsabilidade desta pesquisa, dada a pouca produção que se tem divulgada sobre 

as políticas públicas para a Arte na Educação Infantil. 

 

2.2 Objeto, questão de pesquisa e objetivos. 

 

Esta pesquisa busca discutir as políticas públicas para a Arte na Educação 

Infantil. Portanto trazemos como questão de pesquisa o seguinte questionamento: 

Como as políticas públicas para a Arte orientam o trabalho docente na Educação 

Infantil? 

Temos como objetivo geral, analisar com as professoras de uma instituição 

infantil da rede pública municipal de Ilhéus/BA, as políticas públicas nacionais e 

                                            
5Optamos por esta data por ser o primeiro ano de existência do GT 24- Educação e Arte. 
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municipais para a Arte na Educação Infantil e seus reflexos no cotidiano escolar. Como 

objetivos específicos: identificar a compreensão das professoras sobre as políticas 

públicas para a Arte na Educação Infantil; elaborar com as professoras, a partir das 

demandas identificadas na pesquisa, ações que promovam o trabalho com Arte na 

Educação Infantil. 

 

2.3 Contexto da Pesquisa 

 

A pesquisa é realizada no município de Ilhéus, cidade que figura entre as seis 

mais importantes da Bahia, e compõe o Litoral Sul, conforme Figura 1 abaixo: 

 
 

Figura 1 – Mapa de localização do Território Litoral Sul com destaque para a cidade 
de Ilhéus 

 

Fonte: http://www.nossailheus.org.br/nossa-ilheus 

 
 
Ilhéus está relacionada a um dos 27 territórios de identidade reconhecidos pelo 

Governo da Bahia. Conhecida mundialmente por ambientar os romances de Jorge 
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Amado, famoso escritor baiano, como: Gabriela, cravo e canela  e  Terras do Sem 

Fim. Conta com uma extensão de 1.584,693km², é a cidade com o mais extenso litoral 

entre os municípios do estado. Abriga um contingente populacional estimado de 

164.844 habitantes (IBGE, 2018). Localizada na região Sul da Bahia, possui as 

coordenadas geográficas -39,1ºW e -14,9º S, possuindo 10 distritos: Aritaguá, Base 

(área urbana da cidade), Banco Central, Castelo Novo, Coutos, Inema, Japu, 

Olivença, Pimenteira e Rio do Braço, conforme Figura 2 abaixo: 

 
 
   Figura 2: Mapa de localização dos distritos de Ilhéus 

 

    Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Distritos_de_Ilh%C3%A9us.svg 
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O locus de pesquisa é uma escola do distrito de Olivença, pertencente à rede 

pública municipal de ensino de Ilhéus-BA. 

Olivença é um distrito situado a quinze quilômetros ao sul da sede do município, 

tendo como principais atividades econômicas a extração da piaçava e o turismo. Tem 

como ponto forte o surfe, além de abrigar o balneário municipal Tororomba. No 

entorno de Olivença encontram-se diversas comunidades indígenas, como o povo 

Tupinambá de Olivença. O estudo não abrange as escolas, nem as comunidades 

indígenas, atendo-se apenas a uma escola da rede municipal de ensino.  

 O município estruturou seu sistema de ensino pela Lei 2.628/1997, e hoje 

oferece as seguintes etapas de ensino na rede municipal: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. O Ensino Médio é ofertado pela rede estadual e consta também o setor 

privado.  

A Rede Municipal de Ensino de Ilhéus, desde 2008, organiza sua estrutura em 

Ciclos de Aprendizagem, atendendo inicialmente a Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental (ILHÉUS, 2008) e a partir de 2011, ampliando para os anos 

finais do Ensino Fundamental (ILHÉUS, 2011),  caracterizando-se em cinco Ciclos: o 

Ciclo I (correspondendo a Educação Infantil), o Ciclo II (correspondendo a etapa da 

Alfabetização 1º, 2º e 3º anos, identificados como fases: I, II e III), o Ciclo III 

(correspondente aos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental), o Ciclo IV (referente aos 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental) e o Ciclo V (8º e 9º anos).  

A escola está inserida em uma comunidade de baixo poder aquisitivo, 

atendendo alunos oriundos da própria comunidade, filhos de pequenos agricultores 

(produtores de farinha, coco, cupuaçu e milho), de funcionários públicos, autônomos, 

pedreiros e vendedores ambulantes. A escola escolhida atende desde o Ciclo I 

(matriculando crianças a partir dos 03 anos de idade) até o Ciclo IV durante o dia e a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, à noite. Para realização de suas atividades, 

utiliza-se de vários espaços espalhados pela comunidade, num total de oito espaços, 

sendo três na sede e cinco nas demais localidades, consideradas salas anexas. Na 

tabela 1, podemos ver o número de alunos atendidos, distribuídos por etapa e 

modalidade escolar: 
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Tabela 1: Número de crianças e alunos por etapa e modalidade escolar atendidos em 
2018 na escola Estrela do Mar, da rede pública municipal de Ilhéus/BA 

 CRIANÇAS E ALUNOS POR ETAPA  ESCOLAR/ MODALIDADE 
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Sede  
 

30 27 40 40 29 43 49 80 73 34 41 32 33 

 
Salas 
Anexas 
 

5 5 13 14 21 23 26 23 - - 10 - - 

 Total 35 32 53 54 50 66 75 103 73 34 51 32 33 

Total por 
Etapa/ 
Modalidade 

120 455 116 

TOTAL GERAL=  691 CRIANÇAS E ALUNOS 
Fonte: Mapa Final de matrícula da Escola Estrela do Mar, 2018. 

 
 
No ano de 2018 foram atendidas 691 crianças e alunos, deste total, 120 

crianças foram da Educação Infantil, 455 do Ensino Fundamental e 116 da Educação 

de Jovens e Adultos. As crianças/adolescentes das salas anexas compartilham a 

mesma sala de aula com atendimento da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Em duas salas anexas, o espaço é compartilhado, mas com 

professoras diferentes (sendo uma para cada etapa). Em uma sala anexa a realidade 

é diferente, as crianças/adolescentes são atendidos por uma única professora (a 

mesma para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental). Na sede, as 

crianças da Educação Infantil são atendidas em um espaço específico para esta 

etapa, constando de 04 salas, 01 refeitório, 03 banheiros, 01 biblioteca/sala 
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multifuncional, 01 sala multiuso (coordenação, depósito rápido e impressão), 01 

depósito, 01 cozinha e 01 pátio descoberto. 

A tabela 2 apresenta a distribuição de professores por etapa e modalidade: 

 
 

 Tabela 2: Número de professores(as) por etapa e modalidade escolar, em 2018, na 
escola Estrela do Mar, da rede pública municipal de Ilhéus/BA 
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Salas 
Anexas 
 

2 
5 

(1 professora atende 
multietapa) 

- 1 
- 
 

 Total 10 11 8 2 7 

TOTAL GERAL= 36 PROFESSORES (AS) 
Fonte: Mapa Final da Escola Estrela do Mar, 2018. 

 
 

A tabela 2, mostra que a escola tem 36 professores(as), distribuídos(as) nas 

diversas etapas e modalidades. Os(as) professores(a) das salas anexas atuam 

atendendo turmas com várias fases de um mesmo ciclo e, em um caso, a professora 

atende multietapa (desde a Educação Infantil até os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental). 

Na Educação Infantil atuam 10 professoras, sendo 08 atuantes na sede e 02 

nas salas anexas, atendendo a modalidade creche com as turmas de crianças com 

03 (três) anos (a escola não atende em tempo integral), e pré-escola com as turmas 

de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade. Para esta pesquisa, devido a questões de 
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logística de transporte e geográficas, constam como participantes, apenas as 

professoras que atendem na sede e a coordenadora pedagógica da Escola Estrela do 

Mar. 

 

2.4 Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são: o pesquisador e as professoras que atuam na 

Educação Infantil da Escola Estrela do Mar, da rede pública municipal de ensino de 

Ilhéus/BA. O aspecto de inclusão das professoras como participantes da pesquisa 

levou em consideração os critérios a seguir: 

a) ser professora da Educação Infantil na rede pública municipal de ensino de Ilhéus;  

b) estar atuando na escola escolhida como lócus da pesquisa;  

c) estar disposta a participar da pesquisa;  

d) assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Participaram desta pesquisa, no período de 17 de outubro a 05 de dezembro 

de 2018,08 (oito) professoras da Educação Infantil, que atuam na sede da escola, 01 

(uma) coordenadora pedagógica e o pesquisador.  

As professoras e coordenadora foram identificadas nesta pesquisa por letras: 

A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

No início de ano letivo de 2019, por terem saído da escola devido a 

reorganização da rede6, deixaram de participar da pesquisa as professoras: A, D, G e 

H. 

Duas novas professoras ingressaram na pesquisa, a partir do ano de 2019, 

sendo identificadas pelas letras: J e K 

Desse modo, o número de participantes da pesquisa a partir de 14 de abril de 

2019 foi: 06 (seis) professoras da Educação Infantil, 01 (uma) coordenadora 

pedagógica e o pesquisador. 

 

 

 

                                            
6As professoras A e H eram contratadas e foram deslocadas para outra escola na renovação do 
contrato. A professora D é efetiva, mas teve sua lotação escolar alterada e a professora G solicitou 
permuta para outra localidade. Além disso, a rede, a partir do ano de 2019 não permite mais que 
contratados formem duplas em sala de aula, sendo possível apenas para efetivos. Isso ocasionou a 
redução do número de professoras na pesquisa e na própria rede municipal de ensino. 
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2.5 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa  

   

  Ancorados na pesquisa-ação, em Thiollent (2000), nossos procedimentos 

metodológicos partem da importância do respeito e participação coletiva.  

A pesquisa-ação exige a construção de um planejamento que se realiza em 

espiral, passando por três fases de construção. No grupo de pesquisa Políticas 

Públicas e Gestão Educacional (PPeGE), ao estudarmos a pesquisa-ação na 

perspectiva de Thiollent, foi estruturada a organização espiral da pesquisa em: o 

Objeto dos Acordos - descrição da problemática e as negociações entre 

pesquisadores e pesquisados; a Fase Exploratória e Delimitação do problema – 

que consta da leitura, discussão e construção das abordagens e concretização de 

conhecimentos teóricos; o Seminário – que envolve examinar, discutir as 

interpretações das informações coletadas, avaliar os dados e tomada de decisões, 

por meio de diretrizes de ação que acontecem de forma coletiva e simultânea 

(THIOLLENT, 2000). Todas as etapas são desenvolvidas num constante movimento 

de ação e reflexão.  

Optamos em fazer a pesquisa na Escola Estrela do Mar por termos recebido 

um convite da coordenação desta escola, no início do ano de 2018, para realizar uma 

oficina de aplicação pedagógica do teatro. Como contraproposta, sugerimos a 

realização da pesquisa, partindo do interesse da escola em estudar arte. 

Propusemos, desse modo, a realização de uma pesquisa-ação. Tendo o aceite 

das professoras, coordenação e direção escolar, submetemos a proposta de pesquisa 

à Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus para análise e autorização. 

Após autorização da Secretaria Municipal de Educação, retornamos à escola 

para organização de possíveis datas, horários e local para a realização dos encontros 

da pesquisa. Combinamos, então, que os encontros aconteceriam em dias de quarta-

feira, no turno matutino, por ser este o dia de planejamento das professoras. Nos dias 

de planejamento, as professoras são substituídas em sala de aula por estagiárias 

contratadas7 pelo município, como forma de não comprometer o dia letivo das 

crianças. 

                                            
7Para viabilizar o momento de planejamento das professoras, sem comprometer o dia letivo do aluno, 
o município de Ilhéus contrata alunos dos cursos de Pedagogia como estagiários remunerados, os 
quais assumem a sala de aula e desenvolvem as atividades pedagógicas planejadas com a Secretaria 
de Educação. 
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Realizamos nove encontros, com tempo médio de 1 hora e 30 minutos, cada 

um. Em cada encontro seguimos os seguintes procedimentos: apresentação do tema 

e objetivos da pesquisa; relato do encontro anterior destacando os principais 

aspectos, submetendo a aprovação do grupo; realização da ação definida para o dia; 

estudos; teorização dos conteúdos levantados em cada encontro; avaliação da ação 

realizada no encontro do dia; definição de nova ação a ser desenvolvida no próximo 

encontro, bem como a distribuição de tarefas. 

O nosso primeiro encontro foi realizado no dia 17 de outubro de 2018, com a 

presença de 07 professoras e 01 coordenadora, tendo duração de 1 hora e 23 

minutos. 

 Na oportunidade, apresentamos a proposta de pesquisa e abrimos para 

esclarecimentos. Uma professora, que trataremos por professora G, tomou a palavra 

e perguntou: “Deixa eu perguntar uma coisa, vocês vão aceitar o que a gente já 

trabalha na escola ou vamos começar do zero?”. A pergunta da professora chama a 

atenção pela preocupação em ter valorizado o trabalho que já realizam, bem como 

evidencia as marcas de pesquisas anteriores, onde os pesquisadores se inserem no 

ambiente escolar com o intuito de ensinar, ao invés de se abrirem para aprender com 

a comunidade. É um questionamento crítico de importante reflexão sobre a realização 

da pesquisa. 

Após esclarecermos que partimos dos conhecimentos e experiências do grupo, 

conforme é proposto pela pesquisa-ação, perguntamos se as presentes aceitariam 

participar da pesquisa. Tendo o aceite do grupo, todas leram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, em duas vias (ANEXO A), ficando uma 

via com elas e a outra com o pesquisador.  

Na sequência, partimos do nosso objetivo geral da pesquisa, que é analisar 

com as professoras de uma instituição infantil da rede pública municipal de Ilhéus-BA, 

as políticas públicas nacionais e municipais para a Arte na Educação Infantil e seus 

reflexos no cotidiano escolar. Para o primeiro encontro, optamos por construir um 

questionário diagnóstico (ANEXO B) que consta de 21 questões e está dividido em 3 

partes: a 1ª parte está relacionada ao conhecimento dos documentos norteadores 

para o trabalho com Arte na Educação Infantil, em âmbito nacional e local; a 2ª parte 

busca informações referentes ao nível de formação das professoras, bem como se 

tiveram acesso a estudo sobre a Arte durante a formação acadêmica; a 3ª parte do 

questionário busca informações referentes a experiência docente, formação em 
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serviço sobre a Arte, se na organização do trabalho pedagógico a Arte é contemplada,  

bem como a identificação e vivência das professoras com a arte. Além disso, 

definimos com o grupo os critérios para participação e realização da pesquisa. Essa 

fase se relaciona com o Objeto dos Acordos, de acordo com Thiollent (2000). 

No segundo encontro, ocorrido no dia 24 de outubro de 2018, com a presença 

de 08 professoras (a professora que não esteve presente no encontro anterior assinou 

o TCLE e respondeu ao questionário antes deste encontro) e 01 coordenadora, tendo 

duração de 1 hora e 47 minutos.  

Iniciamos o encontro partindo do relato de tudo o que foi feito e decidido no 

encontro anterior (apresentação da pesquisa, aceite do grupo, assinatura do TCLE e 

resposta ao questionário). Na sequência, apresentamos em slides as informações 

dadas pelo grupo, ao questionário, e cada slide apresentado foi aberto para análise, 

discussão, possível alteração e aprovação do grupo.  

Ao organizar os slides, optamos por não seguir a ordem estabelecida no 

questionário, iniciamos pelo processo histórico da formação das professoras, partindo 

da formação acadêmica, perpassando pela experiência até chegar às legislações, por 

entendermos que o movimento de discussão seria mais interessante.  Por isso, 

organizamos as apresentações das informações na seguinte ordem: primeiro 

apresentamos e colocamos em discussão os slides contendo as informações 

referentes ao nível de formação das professoras e se tiveram alguma disciplina 

relacionada à Arte durante a formação acadêmica (informações obtidas na 2ª parte do 

questionário). Na sequência, apresentamos e colocamos em discussão os slides 

contendo as informações sobre a experiência docente, formação em serviço sobre a 

Arte, organização do trabalho contemplando a Arte, bem como a identificação e 

vivência das professoras com alguma linguagem artística (informações obtidas na 3ª 

parte do questionário); e por último apresentamos e discutimos os slides com as 

informações relacionadas ao conhecimento dos documentos norteadores para o 

trabalho com Arte na Educação Infantil, em âmbito nacional e local (informações 

obtidas na 1ª parte do questionário). 

Neste encontro conseguimos levantar algumas delimitações dos problemas 

pelo grupo: a necessidade deter conhecimento aprofundado dos documentos 

nacionais e, principalmente, municipais sobre a Educação Infantil e o trabalho com 

Arte; relacionar legislação e a prática; e utilizar os estudos para contribuir na 

elaboração do P.P.P.  para evidenciar o trabalho com Arte. 
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O terceiro encontro, ocorrido no dia 07 de novembro de 2018, com a presença 

de 07 professoras e 01 coordenadora pedagógica, tendo duração de 1 hora e 49 

minutos. Foi dedicado ao estudo da legislação nacional (LDB 9.394/96; Lei n° 11.769 

de 2008, que determina a obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica 

e Lei 13.278 de 2016, que determina a obrigatoriedade das artes visuais, dança, 

música e teatro na Educação Básica), discutimos o impacto destas nas políticas 

locais. Na oportunidade, debatemos que a lei, em nossa concepção, é fruto das 

correlações de forças entre classe dominante e proletariado, em uma sociedade em 

movimento e com contradições.  Constituiu-se em um importante momento de estudo, 

discussão e reflexão acerca das legislações nacionais sobre a Arte e suas alterações 

mediante reivindicações dos movimentos em defesa da arte. Este encontro foi 

avaliado de forma positiva pelas participantes. 

O quarto encontro, ocorreu no dia 14 de novembro de 2018, com a presença 

de 07 professoras e 01 coordenadora pedagógica, tendo duração de 2 horas e 12 

minutos. Neste encontro apresentamos o relato do trajeto da pesquisa até o momento, 

bem como retomamos as principais discussões e acordos do encontro anterior. 

Durante esse encontro fizemos o estudo e discussão dos documentos 

orientadores para a Educação Infantil concebidos pelo município de Ilhéus 

(Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre 

a infância - 2008; Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil -2014 e 

Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil -2017), e os cotejamos com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI/2009. 

Como dinâmica de estudo, propusemos às professoras a divisão em três 

grupos, cada grupo ficaria com um dos documentos municipais e a DCNEI/2009 para 

estudo, seguindo um roteiro de estudo organizado pelo pesquisador, buscando 

compreender a constituição dos documentos: Marco legal; concepção de criança; 

princípios norteadores do trabalho na Educação Infantil; a Organização do Trabalho 

Pedagógico; autonomia da escola; organização do espaço; organização do currículo; 

existência das matrizes africanas e indígenas; atendimento a educação do campo; 

inclusão escolar; proposta de avaliação; e o lugar destinado a Arte  (ANEXO C). Após 

este estudo nos pequenos grupos, retornamos ao grande grupo para as 

apresentações dos documentos estudados por cada grupo menor. Com o aceite da 

proposta, demos início aos trabalhos.  
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Durante os estudos nos grupos menores, fizemos a opção de ficar circulando 

entre os grupos para dirimir quaisquer dúvidas sobre o roteiro de estudo e outras mais 

que houvesse. O tempo estipulado inicialmente (30 minutos) não foi o suficiente, pois 

as professoras alegaram que estavam tendo um primeiro contato com aqueles 

documentos e queriam fazer o estudo com um pouco mais de tempo. Decidimos então 

prorrogar o tempo para 60 minutos.  

Findo o tempo estipulado, retornamos ao grande grupo para realizarmos a 

partilha dos estudos pelos grupos menores. Iniciamos as apresentações seguindo a 

ordem cronológica de criação dos documentos. Primeiro as Orientações Pedagógicas 

para Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre a infância/2008, em 

segundo as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil/2014, e em 

terceiro a Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil/2017. As 

discussões viabilizaram a comparação dos documentos, permitindo ao grupo 

compreender as semelhanças e mudanças dos respectivos documentos. 

Ao final deste encontro ficou combinado que cada dupla de professora 

apresentaria uma atividade pedagógica desenvolvida com as crianças durante o 

período letivo e que envolvesse a Arte. 

O quinto encontro, ocorreu no dia 05 de dezembro de 2018, com a presença 

de 08 professoras e 01 coordenadora pedagógica, tendo duração de 1 hora e 38 

minutos. Para este encontro, ficou combinado que cada dupla de professoras 

apresentaria uma de suas práticas pedagógicas desenvolvidas no decorrer do ano, 

que de alguma forma tivesse o trabalho com Arte. Após apresentação faríamos 

discussão. Para facilitar a organização das apresentações foi entregue um roteiro 

(ANEXO D) a pedido das professoras.  

Demos início ao encontro fazendo o relato de todo o processo da pesquisa junto 

ao grupo, bem como, destacando os combinados dos encontros anteriores. Na 

sequência, as professoras do Ciclo 1, Fase I, Etapa 3 (crianças de três anos) iniciaram 

a apresentação das ações delas. Optaram por trazer duas ações desenvolvidas em 

sala (apesar do combinado ter sido apenas uma por dupla, o grupo permitiu que 

apresentassem duas ações). A primeira ação teve como motivação o projeto municipal 

“Ilhéus sem violência”, em que se buscou discutir a temática da violência e o papel da 

polícia na comunidade, a partir do imaginário das crianças com os heróis da “Liga da 

Justiça”. Cada criança decidia qual herói seria e montaria sua caracterização. As 
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crianças tiveram a oportunidade de brincar de heróis, e prenderiam os vilões e depois 

puderam desenhar sobre a temática a partir das experiências vividas.  

A outra ação foi de afirmação da Consciência Negra. Trabalhou a valorização 

e respeito à cultura negra, tendo como ponto forte as amarrações típicas da cultura 

africana, com vestimentas e turbantes. A professora G explicou a importância de se 

trabalhar com as amarrações: “nem tudo precisa cortar, pode se enfeitar sem precisar 

cortar, sem rasgar, é importante para reaproveitar”. Foi proporcionado às crianças a 

oportunidade de se enfeitarem e uns trançarem as roupas dos outros. Na sequência, 

realizaram o desfile da beleza negra. Durante o projeto, as crianças tiveram acesso a 

vários contos africanos também, jogaram capoeira, samba de roda (apresentação das 

professoras B e G, 2018).  

A segunda dupla a apresentar foram as professoras do Ciclo 1, Fase II, Etapa 

1 (crianças de 4 anos). Elas apresentaram o trabalho de mobilização das crianças no 

combate à dengue em parceria com o Programa Saúde na Escola. As atividades 

realizadas sobre a temática da dengue tiveram a finalidade de alertar a comunidade 

escolar sobre os perigos da dengue, especialmente em épocas de chuvas, períodos 

em que se eleva a proliferação do mosquito. As professoras pontuaram que 

trabalharam com atividades sobre a temática para permitir uma consciência ecológica 

nas crianças acerca do problema, mas, também, habilidades artísticas e estéticas. 

Utilizou-se de: contação de histórias (como é transmitida a dengue); dramatização 

(como se prevenir da dengue); confecção de cartaz sobre o tema, através de 

desenhos e técnicas de recorte e colagem; dobraduras e máscaras do mosquito; 

desenhos e pinturas relacionados ao tema; música e movimento: cantar, dançar e 

dramatizar com a temática (apresentação das professoras A e D, 2018). 

A terceira dupla a apresentar foram as professoras do Ciclo 1, Fase II, Etapa 2 

(crianças de 5 anos) que apresentaram a ação desenvolvida no projeto despertar com 

a temática: água, um bem precioso. O trabalho proposto visou despertar nas crianças 

uma visão crítica e reflexiva sobre noções de proteção ao meio ambiente. Nesse 

processo, o desafio que se propuseram foi o de transformar as curiosidades infantis e 

os questionamentos que trazem em conhecimentos a serem explorados e aprendidos, 

utilizando-se também das linguagens artísticas (artes visuais, música, teatro e dança), 

ampliando assim, conhecimentos sobre o meio social e natural, nas diversas formas 

de explicar e representar o mundo (apresentação das professoras C e H, 2018).  
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A quarta dupla a apresentar foram as professoras do Ciclo 1, Fase II, Etapa 2 

(crianças de 5 anos) que apresentaram a ação desenvolvida no projeto Sarau 

Literário. Foi trabalhado com as crianças o recital de poesias na qual a professora E 

relata que a experiência favoreceu bastante a expressão das crianças. Ela afirmou: 

“no início tinham umas crianças que não gostavam de participar de rodinhas, mas 

agora está sendo ótimo perceber como elas evoluíram, como se expressam”. A 

professora F relata: “O Peixinho8 não aceitava participar, pois para ele, isso não era 

aula. Aula para ele era dever, ficar sentado, que esse negócio de apresentar não é 

aula, mas na última apresentação mesmo, ele se destacou”. O relato da professora F 

chama a atenção para o fato de uma criança de cinco anos já ter estabelecido que 

lugar de escola é para ficar sentado e fazer o dever. Discutimos em grupo, que este é 

um conceito que foi apreendido nas experiências educacionais obtidas até então. A 

desconstrução desse tipo de estereótipo é de fundamental importância para a garantia 

de uma Educação Infantil que favoreça o desenvolvimento histórico e social da 

criança, de forma a garantir a ampliação de seu repertório de experiências e 

exploração de potencialidades (apresentação das professoras E e F, 2018). 

Após as apresentações refletimos em grupo sobre como a Arte, na maioria das 

ações relatadas, aparece como atividade meio (estratégia para outro fim) e a 

necessidade em se garantir o trabalho com Arte também como atividade fim em si 

mesma (como objetivo principal da ação). 

Devido à aproximação do final do ano letivo, ficou acordado com a escola que 

o quinto encontro seria o último de 2018, e que dialogaria em outro momento para 

continuidade da pesquisa em 2019, e darmos continuidade ao trabalho.  

O sexto encontro, ocorreu no dia 15 de abril de 2019, com a presença de 06 

professoras, das quais duas ingressaram no grupo de pesquisa, substituindo as quatro 

professoras que deixaram de participar por terem saído da escola. Nesse encontro 

retomamos as discussões iniciadas em 2018, demonstramos o caminho da pesquisa 

realizado pelo grupo de professoras. Na oportunidade avaliamos o caminhar da 

pesquisa e os impactos na rotina escolar. Durante este encontro, propusemos ao 

grupo de professoras, como ação formativa, irmos ao Teatro Municipal de Ilhéus 

assistir um espetáculo musical. Inicialmente tínhamos o interesse em assistir a uma 

produção local, do Grupo Teatro Popular de Ilhéus (TPI), por ser este referência da 

                                            
8Nome fictício de uma criança da turma. 
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região em pesquisa e produção teatral. No entanto, devido à impossibilidade 

momentânea do TPI em atender nossa solicitação, por estarem em período de 

reorganização de pautas e sem espetáculos em cartaz, aproveitamos a vinda de um 

espetáculo musical produzido com integrantes do Grupo Sobrevento de Teatro, o qual 

também é referência de pesquisa e produção teatral em sua localidade (São Paulo). 

O grupo de professoras aceitou a proposta e ficou acordado em irmos assistir ao 

espetáculo infantil “Crianceiras: poesias de Mário Quintana”, no dia 17 de abril, às 16h, 

no Teatro Municipal de Ilhéus. 

O sétimo encontro ocorreu no Teatro Municipal de Ilhéus, no dia 17 de abril 

de 2019, com a presença de 06 professoras e 01 coordenadora pedagógica, tendo 

duração de 1 hora. Neste encontro tivemos como único objetivo apreciar o espetáculo 

“Crianceiras”. Trata-se de um a espetáculo musical montado a partir da musicalização 

pelo músico e compositor Marcio Camillo, dos poemas de Mário Quintana. Um 

espetáculo cheio de cor que explora as técnicas de teatro brinquedo ou teatro de 

papel, onde figuras bidimensionais de papelão formam o cenário. Ao final do 

espetáculo o grupo acordou em dialogar sobre o espetáculo no próximo encontro. 

O oitavo encontro ocorreu no dia 13 de maio de 2019, com a presença de 06 

professoras e 01 coordenadora pedagógica, tendo duração de 4 horas. Neste 

encontro dialogamos sobre as sensações em ir assistir ao espetáculo “Crianceiras” no 

Teatro Municipal de Ilhéus. Na oportunidade, uma das professoras pontuou que nunca 

tinha ido ao teatro assistir a um espetáculo profissional, as demais relataram ter pouca 

frequência neste tipo de evento. O grupo mostrou-se encantado com o espetáculo e 

aprovou a experiência. Na sequência do encontro propusemos ao grupo a vivência de 

algumas técnicas de teatro. Com o aceite do grupo, realizamos a vivência de algumas 

técnicas de jogos teatrais e dramáticos9 (toque de mão, escravos de Jó, vou para lua 

e vou levar..., som e movimento, a máquina teatral e encenação de história 

obedecendo ao narrador) onde foram trabalhados elementos teatrais, como: foco, 

memória, criação de personagem, encenação, espaço cênico, cooperação. A 

atividade teve efetiva participação de todas as envolvidas e uma avaliação muito 

positiva pelo grupo. Findo a vivência, em grupo discutimos sobre a importância de 

vivenciarmos os processos criativos que propomos às crianças.  

                                            
9Jogos teatrais são jogos onde um grupo de atores apresentam para um grupo de plateia. Já os jogos 
dramáticos são exercícios de encenação e sentimentos pessoais, sem a preocupação de apresentar a 
alguém, mas apenas explorar seu processo criativo enquanto ator.  
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Após a oficina teatral, fizemos o estudo do documento municipal, Proposta 

Curricular Pedagógica para a Educação Infantil (PCPEI/2017) e dos documentos 

nacionais: DCNEI/2009 e BNCC/2017, com o objetivo de construir uma orientação 

para o trabalho com Arte na Educação Infantil e, dessa forma, atender as 

necessidades elencadas pelo grupo no que diz respeito a relacionar o estudo da 

legislação com a organização da prática pedagógica, bem como, utilizar os estudos 

para contribuir na elaboração do Projeto Político Pedagógico. Como dinâmica de 

trabalho, distribuímos cópias dos três documentos e um formulário (ANEXO E) para 

ser preenchido, buscando identificar na PCPEI/2017, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento relacionados à Arte e, a partir destes objetivos, elaborarmos 

sugestões de atividades para a materialização do escrito no documento. Optamos por 

buscar os objetivos referentes a cada linguagem da Arte especificamente (artes 

visuais, dança, música e teatro), de forma a facilitar o entendimento e, 

consequentemente, a aplicação da atividade pela professora, quando for fazer uso do 

material. O grupo decidiu fazer todo o processo de busca coletivamente e apenas 

delegar os escribas para cada linguagem da Arte.  

A opção por fazermos todo o processo coletivamente foi bastante proveitosa, 

pois garantiu uma discussão coletiva à medida que as dúvidas foram surgindo. Ao 

final deste processo, o grupo confrontou os objetivos de aprendizagem da 

PCPEI/2017 com os elencados na BNCC/2017 e decidiu por manter como base para 

as “Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil”, os objetivos 

elencados na proposta do município por compreender que a forma como foi posta na 

BNCC/2017 estar muito simplista e limitante. Finalizado o encontro, foi acordado que 

o pesquisador organizaria as produções feitas pelo grupo e apresentaria, no próximo 

encontro, a versão com as orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil. 

O material será apreciado e aprovado pelo grupo. Na avaliação pelo grupo, este 

encontro constituiu-se como um dos mais importantes por favorecer a vivência das 

técnicas de teatro, bem como favorecer a compreensão de como se trabalhar a Arte 

na Educação Infantil como atividade fim em si mesma. 

O nono encontro ocorreu no dia 29 de maio de 2019, com a presença de 06 

professoras, 01 coordenadora pedagógica e a orientadora da pesquisa, tendo duração 

de 1 hora e 21 minutos. Nesse encontro, demonstramos o caminho da pesquisa 

realizada pelo grupo de professoras e fizemos uma avaliação de todo o processo e o 

impacto da pesquisa na organização do trabalho com Arte na Educação Infantil 
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daquela unidade escolar. Na oportunidade, entregamos uma cópia encadernada de 

“Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil” (APÊNDICE A) como 

produto final da pesquisa, para cada professora, para apreciação e aprovação. O 

grupo de professoras aprovou material e o utilizará como base para a reorganização 

do P.P.P. da escola. Ao final do encontro agradecemos a todas pela oportunidade de 

realizar a pesquisa com elas e entregamos um pen drive para cada professora, com 

cópia de todos os documentos utilizados na pesquisa.  
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3 CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO SOBRE A ARTE NA EDUCAÇÃO DO 

BRASIL 

 

Não é objetivo deste trabalho fazer um levantamento detalhado da história da 

arte no Brasil, e sim, a necessidade de compreender e contextualizar como surgiram 

algumas concepções sobre a arte e sua relação com a educação. Faz-se importante 

destacar alguns momentos históricos, facilitando, dessa forma, a compreensão da 

origem de algumas ideias e/ou crenças que perduram até hoje sobre a arte, bem como 

sua presença na educação. 

Desde a constituição histórica do nosso país, mais precisamente com a invasão 

do povo europeu, que tomou as terras dos nativos que aqui viviam e impôs seus 

costumes, valores, crenças e expressões artísticas, a arte foi sendo concebida como 

algo distante da população de maneira em geral, estando acessível apenas para a 

elite econômica e, consequentemente, intelectual. A arte europeia adentrou nosso 

território como modelo a ser seguido, ignorando os saberes dos povos nativos. É 

nesse contexto que a arte foi sendo cultivada no Brasil. É o que afirma Biasoli (1999, 

p. 48) ao relatar a ação dos jesuítas:  

 
 

Da ação dos jesuítas surge, sem dúvida, a primeira manifestação do ensino 
de arte no Brasil. O trabalho atinge, além dos adultos, as crianças indígenas, 
com o objetivo de estabelecer os padrões de comportamento determinados 
pela Igreja Católica. Os jesuítas, para atrair a atenção das crianças, usam 
teatro, música, dança e diálogos em versos. Elas representam, dançam e, 
aos poucos, vão aprendendo bons costumes e a religião cristã (grifos da 
autora). 

 
 
Sob a influência jesuítica difunde-se no Brasil a ideia de que o trabalho manual 

não é para a elite intelectual, devendo ser feito por escravos e índios. Resta à arte o 

lugar de “acessório cultural de etiqueta e refinamento da própria classe” (BIASOLI, 

1999, p.48). 

Após a expulsão dos jesuítas, pelo Marquês de Pombal, houve algumas 

tentativas de reformas educacionais, mas não houve grande impacto para a arte. Com 

a vinda de D. João VI, em 1808, ocorrem muitas mudanças no cenário nacional, com 

a implantação da imprensa, da biblioteca pública, Jardim Botânico do Rio, do Museu 

Real e da primeira escola de Belas Artes, como detalha Ana Mae Barbosa (1995, 

p.41): 
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D. João VI, porém, proporcionou a iniciação de um ensino artístico no Brasil 
ao trazer a “Missão Francesa”, que criou, em 1816, para somente começar a 
funcionar dez anos mais tarde, a instituição que seria a nossa primeira escola 
de Belas Artes.  

 
 

No entanto, a contribuição de D. João VI para a laicização da arte não significou 

a sua democratização, permeando a ideia de arte como vocação para artista e, 

preferencialmente, estrangeiro. “Os aristocratas eram incumbidos de apenas apreciar 

e comprar, deixando aos artistas estrangeiros o monopólio da criação e a conquista 

do artista nativo” (BARBOSA, 1995, p. 41).  

Com o advento da República em 1889, das lutas entre nossos políticos  

positivistas (influenciados pelo positivismo francês, defendiam o ensino do desenho 

para o desenvolvimento da racionalidade) e liberais (influenciados pelo liberalismo 

norte-americano, defendiam o ensino do desenho com fins industriais), culminaram o 

surgimento de novas leis educacionais, sendo implantado nas escolas primárias e 

secundárias o desenho geométrico (na perspectiva positivista), que, juntamente à 

cópia, perpetuaram no cenário escolar até os primeiros 20 anos do século XX 

(BARBOSA, 1995; BIASOLI, 1999). 

O movimento de arte moderna de 1922 é destacado como primeira grande 

renovação metodológica para o ensino da arte, com a valorização da arte infantil e 

introdução das ideias da livre-expressão para a criança. Surge o pensamento que 

“arte não é ensinada, mas expressada” (BARBOSA, 1995, p.45), contribuindo para a 

perpetuação da concepção de arte na educação como terapêutica. 

Para Biasoli (1999), o ano de 1948 é um marco importante para a arte na 

educação com a criação da Escolinha de Arte do Brasil, cujo objetivo era promover a 

capacidade criadora de uma forma em geral. A repercussão do trabalho desenvolvido 

virou modelo para diversos estados, não apenas como classes de Arte, mas, também, 

como centro de treinamento para professores, levando o Governo Federal a permitir, 

depois de 1958, a criação de classes experimentais de Arte nas escolas primárias e 

secundárias (BIASOLI, 1999, p.64-66). 

No dia 20 de dezembro de 1961 é instituída a Lei 4.024, a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (após 13 anos de tramitação no Congresso 

Nacional), que “somente faz menção à iniciação artística” (CORRÊA, 2007, p.102). 
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Esta alusão é apenas para o Ensino Médio, conforme a seguinte redação (BRASIL, 

1961):  

 
 

Título VII – Da Educação de Grau Médio  
Art. 38 – Na organização no ensino do grau médio, serão observadas as 
seguintes normas:  
[...]  
IV – Atividades complementares de iniciação de atividades artísticas. 

 
 

Apesar da pouca importância atribuída à arte, para Biasoli (1999, p.68) a 1ª 

LDB 4.024, de 1961, permite a flexibilidade necessária à continuação efetiva das 

classes experimentais, autorizadas em 1958. Esta autorização é ratificada na Lei em 

seu artigo 104 (BRASIL, 1961): 

 
 

Art. 104. Será permitida a organização de cursos ou escolas experimentais, 
com currículos, métodos e períodos escolares próprios, dependendo o seu 
funcionamento para fins de validade legal da autorização do Conselho 
Estadual de Educação, quando se tratar de cursos primários e médios, e do 
Conselho Federal de Educação, quando de cursos superiores ou de 
estabelecimentos de ensino primário e médio sob a jurisdição do Governo 
Federal.  

 
 
Embora o artigo 104 não apresente uma referência específica para a Arte, este 

é utilizado como pano de fundo legislativo para a garantia da continuidade dos 

trabalhos com as classes experimentais em Arte. 

Com a ditadura de 1964, reprime-se todas as manifestações políticas, artísticas 

e culturais, instala-se o modelo tecnocrático. Com influência direta do acordo entre 

Brasil e Estados Unidos, por meio do MEC-USAID10, o regime militar impõe novas 

legislações à educação. Em 20 de novembro de 1968, sanciona a Lei nº 5.540, que 

estabelece a reforma universitária, e em 11 de agosto de 1971, sanciona a Lei 

nº5.692, que estabelece a reforma de 1º e 2º graus do ensino (BIASOLI, 1999, p.70-

72).   

A Lei 5.692/71, em seu artigo 7º, determina a obrigatoriedade da educação 

artística nas escolas de 1º e 2º graus (BRASIL, 1971): 

 

                                            
10Acordos estabelecidos entre o Ministério da Educação e Cultura (Brasil) e a United States Agency for 

International Development (Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos da 
América) para reformar o ensino brasileiro de acordo com os padrões impostos pelos Estados Unidos 
da América. 
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Art. 7° – Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 
estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus, observando-se quanto à 
primeira o disposto no Decreto-lei n° 869, de 12 de setembro de 1969. 

 
 

A contradição no contexto histórico marca a realidade social estabelecida e a 

legislação. A sociedade brasileira vivia um período importante de discussão para 

proposição de uma primeira lei de organização da educação brasileira com 

expressivos valores artísticos e de liberdade de expressão, no entanto a LDB 

4.024/1961 não deixa explícita a obrigatoriedade do ensino de arte. Já em plena 

ditadura militar, onde são reprimidas todas as formas de expressão, a Lei nº 

5.692/1971, promulgada pelos militares, apresenta Educação Artística como 

componente curricular obrigatório. 

A Lei nº 5.692/1971 pode ser considerada um ponto importante para a arte na 

educação brasileira, no entanto, a forma como foi concebida gerou problemas para 

sua execução, bem como para a valorização das linguagens da arte como saber, 

sendo consideradas “meras atividades artísticas” (FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 39).  

Embora a legislação tenha sido uma conquista para a arte na educação, a sua 

implementação é comprometida pela falta de professores capacitados para atuarem 

na disciplina Educação Artística, com formação acadêmica. Em 1973, o governo 

federal cria um curso de curta duração (dois anos de duração), com finalidade de 

preparar os professores de Educação Artística (BIASOLI, 1999, p.72-74). O ensino de 

Arte foi concebido de forma polivalente (um professor para trabalhar várias linguagens 

da arte) pelo governo federal. 

Esse cenário, constituído por uma concepção de Arte como mero fazer artístico 

e professores despreparados e inseguros, favoreceu um ensino de Arte baseado em 

livros didáticos (FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 40). Foi a busca pela superação desse 

cenário que motivou os professores de Arte ou arte-educadores a se mobilizarem. 

Segundo Ana Mae Barbosa ( 2014, p. 14): 

 
 

A politização dos arte/educadores começou em 1980 na Semana de Arte e 
Ensino (setembro, 15 a 19) na Universidade de São Paulo, a qual reuniu 
2.700 arte/educadores de todo o país. Esse foi um encontro que enfatizou 
aspectos políticos através de debates estruturados em pequenos grupos ao 
redor de problemas preestabelecidos como a imobilização e o isolamento do 
ensino da arte; política educacional para as artes e arte/educação; ação 
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cultural do arte/educador na realidade brasileira; educação de 
arte/educadores, e outros. 

 
 
A mobilização dos arte/educadores deu origem, na década de 1980, a uma 

série de congressos, seminários, simpósios e associações (BIASOLI, 1999, p. 76). Em 

1982, foi criada a Associação de Arte-Educadores do Estado de São Paulo (AESP), 

seguida por organização de outros estados, como, a Associação de Arte-Educadores 

do Nordeste (ANARTE), a Associação de Arte-Educadores do Rio Grande do Sul 

(AGA) e Associação dos Profissionais em Arte-Educação do Paraná (APAEP). Em 

1987, a partir da união das diversas associações estaduais e regionais, é fundada a 

Federação dos Arte-Educadores do Brasil (FAEB) (FERRAZ e FUSARI, 2010, p. 40-

41; BARBOSA, 2014, p.14).  

Sobre a FAEB, Santana destaca (2012, p. 99): 

 

A FAEB vem configurando uma trajetória de conquistas consolidadas em 
diversas frentes, conforme ocorreu durante a Assembléia Constituinte  de 
1988, quando os arte/educadores se posicionaram em favor das liberdades 
democráticas e do direito a educação e cultura; na pressão sobre o 
Congresso Nacional durante a discussão da LDB que consolidou a presença 
da arte no currículo da escola básica; na interlocução junto ao Conselho 
Nacional de Educação no momento da elaboração das diretrizes para o 
ensino superior e básico; na luta junto ao poderes públicos por conquistas 
que assegurassem a qualidade do trabalho arte/educativo na escola e na 
comunidade, dentre outras frentes. 

 
 

Como a primeira entidade nacional da área da Arte, a FAEB, desde a sua 

fundação, tem articulado mobilizações de estudo e enfrentamento para a garantia da 

obrigatoriedade da Arte na educação brasileira. Este movimento, garantiu a presença, 

na LDB 9.394/96, da arte no currículo como disciplina para toda a Educação Básica. 

 

3.1  A LDB 9.394/96  e a Arte na Educação 

 

Findo o período ditatorial (1964-1984), o movimento de redemocratização da 

sociedade traz como bandeira a elaboração de uma nova Constituição Federal 

(SOUZA, 2005, p. 109), a qual se consolida em 05 de outubro de 1988. Após a 

aprovação da Constituição Federal, foram abertos os diálogos para a elaboração de 

uma nova LDB representável para o contexto atual. Foram oito anos de discussão, 
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debates e disputas por uma legislação para a educação nacional, em um período de 

redemocratização do país. 

Em 20 de dezembro de 1996 é sancionada a LDB 9.394, a qual, em seu artigo 

26, parágrafo 2º estabelece que, “o ensino da arte constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 1996). Este parágrafo constitui-se da 

concretização da luta dos arte-educadores e da FAEB ao longo do período em que se 

discutia e elaborava a lei, pois como relata Ana Mae Barbosa (2014, p. 07):  

 
 

Quando em 1988 uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação começou 
a ser discutida na Câmara e no Senado, três projetos eliminavam arte do 
currículo das escolas de 1º e 2º graus.  
Somente um dos projetos apresentados, o do Conselho dos Secretários de 
Educação, tornava as artes obrigatórias na escola. 

 
 
A constante mobilização dos arte-educadores, desde os primeiros movimentos 

de elaboração da nova legislação, garantiram que a arte fosse mantida como 

obrigatória na educação. No entanto, a forma singular em que aparece a palavra arte 

deixa margem para a polivalência (FIGUEIREDO S., 2017, p. 83), ou seja, que se 

mantenha ideia de Educação Artística tão difundida com a Lei nº 5.692/1971, onde 

um único profissional trabalha todas as linguagens, sem se ater nas especificidades 

que cada linguagem artística possui (artes visuais, dança, teatro, música), bem como 

abrir possibilidade para que uma linguagem seja trabalhada e outras não. Por 

exemplo, se o professor tiver afinidade apenas com artes visuais, pode se ater em 

trabalhar apenas com esta linguagem e ser considerado que está cumprindo o 

estabelecido em lei, não explorando as demais linguagens, como dança, teatro e 

música. 

Embora a LDB 9.394/96  tenha garantido a Arte como disciplina obrigatória, não 

houve grandes movimentos no sentido de garantir a implementação desta no 

currículo, quer em recurso material (não foram dispensados recursos específicos para 

a implementação da arte na escola), nem tampouco humanos, como é o caso dos 

especialistas em linguagens específicas da Arte (artes visuais, dança, teatro e 

música), não havendo qualquer movimento de implementação que garantisse  

possibilidade de ingresso destes professores especialistas na Educação Básica para 

ministrar exclusivamente a linguagem para a qual foi formado. Também não foi 
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garantida uma formação adequada para os professores que atuam na Educação 

Infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental (como professores de todas as 

disciplinas) para o trabalho com arte em suas diversas linguagens. 

Diante dessa inércia de colocar em prática a lei, em 2008, após a mobilização 

de músicos e da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) (SOBREIRA, 

2012, p. 05), conseguem alterar a LDB 9.394/1996, por meio da Lei n° 11.769 de 2008, 

que decreta (BRASIL, 2008): 

 
 

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 6º: 
[...] 
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo.” (NR) 

 
 
A inclusão do parágrafo 6º, no artigo 26, da LDB 9.394/1996, não exclui as 

outras linguagens, mas torna o ensino de música um conteúdo obrigatório da arte. É 

perceptível neste momento uma divisão do movimento de arte-educadores, pois, os 

músicos, visando garantir o espaço da música na educação, lançam mão de um 

movimento específico, deixando de lado o movimento outrora integrado para a 

garantia da arte na LDB 9.394/1996. 

Em 2010, uma outra alteração foi feita na LDB 9.394/1996 através da Lei nº 

12.28711, altera o parágrafo 2º, do artigo 26, da LDB 9.394/96, o qual tinha no texto 

original (BRASIL, 1996): 

 
 

§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. 

 
 
Passando a ter o seguinte texto, (BRASIL, 2010): 

 
 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

 
 

                                            
11Lei de autoria do deputado Eduardo Gomes (MARTINS e SOUZA, 2016).  
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A inclusão do termo “especialmente em suas expressões regionais” (BRASIL, 

2010), embora não tenha sido atribuída a um movimento social específico, mas de 

autoria de um deputado, busca garantira valorização das culturas regionais no ensino 

da Arte (MARTINS e SOUZA, 2016). Constitui-se um importante acréscimo para a 

superação de ideia de cultura única, em um país continental, e que foi construído por 

tantas etnias. O trabalho com Arte, a partir da realidade local, constitui-se como 

importante elemento para a garantia do reconhecimento e valorização da cultura em 

que a pessoa está inserida. Esta alteração de lei tem o potencial de contribuir para a 

constituição de um caminho inverso ao vivenciado pelo povo brasileiro desde a 

invasão pelo povo europeu, impondo seus costumes e valores como superiores aos 

dos povos nativos. 

Em 2016, resultado de luta da Federação dos Arte-Educadores do Brasil 

(FAEB) (GUIMARAES e PETERSON, 2017, p.59), é sancionada  a Lei n° 13.278, 

alterando o parágrafo 6º, do artigo 26, da LDB 9.394/1996, passando a ter a seguinte 

redação: “§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 

constituirão o componente espaço curricular de que trata o § 2º deste artigo” (BRASIL, 

2016).A Lei nº 13.278/2016  estabelece, ainda,  um prazo de cinco anos para que os 

sistemas de ensino se adequem com a devida formação dos professores. 

O movimento da FAEB para garantir o detalhamento das quatro linguagens 

(artes visuais, a dança, a música e o teatro) na LDB 9.394/1996, busca a garantia da 

superação da polivalência no ensino da arte (GUIMARAES e PETERSON, 2017, 

p.48), bem como da necessidade de se garantir que todas as linguagens da arte sejam 

trabalhadas na escola, sem uma hierarquia entre as linguagens. A aprovação desta 

lei resulta de uma mobilização dos demais arte-educadores contrários à mobilização 

dos músicos, que desencadeou a Lei nº 11.769/2008, tornando a música conteúdo 

obrigatório do componente curricular Arte. O objetivo da FAEB é garantir a luta pela 

coletividade de profissionais sem perder as especificidades de cada linguagem, nem 

tampouco que haja hierarquia entre as linguagens da arte. 

Apesar da mobilização constante dos arte-educadores é perceptível pouca ou 

nenhuma mobilização governamental no sentido de garantir a implementação da 

obrigatoriedade do ensino da arte na educação. Não existe uma cobrança, como por 

exemplo, existe em relação às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, que 
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são priorizadas nas avaliações externas12 para medição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), por exemplo. Da mesma forma, nas 

escolas, de uma forma em geral, não é dado o devido valor aos conhecimentos em 

arte para a formação humana, atendendo a uma lógica extremamente capitalista, em 

que não se busca a formação do ser humano em sua completude, mas apenas para 

atender às necessidades de mão de obra operária, saber ler e realizar operações 

matemáticas, por exemplo.  

Outro aspecto a ser destacado, é a falta de infraestrutura para as atividades 

artísticas, os prédios escolares são, na maioria das vezes, compostos apenas de sala 

e cadeiras, não possuindo auditório (para as aula de teatro ou dança), nem salas com 

isolamento acústico (para aulas de música), nem espaços que permitam manuseio de 

matérias diversos, como tinta, cola, argila e outros materiais molhados, porosos (para 

aula de artes visuais por exemplo). A estrutura destinada à educação favorece a 

formação de um ser humano sedentário que simplesmente senta na cadeira e 

escreve. A Arte não é priorizada pelos governantes. As garantias legais para Arte na 

educação é fruto dos movimentos de arte-educadores. No entanto, ainda há muita luta 

para se garantir uma efetiva valorização da Arte na Educação. 

 

3.2 Legislações e programas acerca da arte na Educação Infantil pós LDB 

9.394/96 no Brasil e em Ilhéus 

 

Na Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, consolidada 

no artigo 29, da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996), que apresenta em seu texto original: 

 
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 

 
 
Enquanto primeira etapa da Educação Básica, também é obrigatório o trabalho 

com Arte na Educação Infantil, uma vez que a LDB 9.394/1996 estabelece no 

                                            
12A mobilização governamental em torno dos conhecimentos em Língua Portuguesa e Matemática 
obedecem padrões mercadológicos estabelecidos por organizações internacionais. O Brasil segue 
padrões estabelecidos na matriz do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), um exame 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  
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parágrafo 2º, do artigo 26, o ensino da arte como obrigatório para toda a 

Educação Básica. 

A partir da publicação da LDB9. 394/1996, alguns documentos foram 

construídos contemplando o trabalho com Arte para a Educação Infantil: o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (BRASIL,1998); as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009); e, mais 

recentemente, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), 

apontando a importância do trabalho com Arte para o desenvolvimento integral da 

criança. 

 

3.2.1 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI-1998) 

 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil foi concebido pelo 

Ministério da Educação (MEC) no ano de 1998, trazendo como objetivo apontar metas 

de qualidade para contribuir no desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 1998). 

O documento consta de três volumes, os quais são distribuídos da seguinte forma 

(BRASIL, 1998, p. 13): 

 

• Um documento Introdução, que apresenta uma reflexão sobre creches e 
pré-escolas no Brasil, situando e fundamentando concepções de criança, de 
educação, de instituição e do profissional, que foram utilizadas para definir os 
objetivos gerais da educação infantil e orientaram a organização dos 
documentos de eixos de trabalho que estão agrupados em dois volumes 
relacionados aos seguintes âmbitos de experiência: Formação Pessoal e 
Social e Conhecimento de Mundo.  

• Um volume relativo ao âmbito de experiência Formação Pessoal e Social 
que contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os processos 
de construção da Identidade e Autonomia das crianças.  
• Um volume relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo que 
contém seis documentos referentes aos eixos de trabalho orientados para a 
construção das diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que 
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes 
Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática 

(Grifos do autor). 

 
 
A Arte é contemplada no volume três em que, além de propor o trabalho de 

expressividade e danças regionais no item Movimento, é contemplada também com 

um item de Música e outro de Artes Visuais. 

O RCNEI foi bastante questionado, pois, conforme salienta Alves (2011, p. 31): 
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Apesar de apresentados como referenciais, expressam, na verdade, a 
estruturação de um currículo, tanto pela linguagem adotada como pela 
organização do material. A proposta apresentada traz a marca da educação 
formal, visando prioritariamente à aquisição de conteúdos, centrando-se na 
supervalorização da escrita e dos conteúdos escolares. 

 
 
Apesar de sua concepção formal, o documento representou um movimento 

importante para a arte na Educação Infantil, ao contemplá-la reconhecendo a 

importância de suas linguagens para o desenvolvimento infantil, bem como, para a 

organização do trabalho pedagógico nessa etapa da educação.  

 

3.2.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI - 2009) 

 

O movimento de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI – 2009) teve seu início em 2008, quando a Coordenação 

Geral de Educação Infantil do MEC estabeleceu um convênio de cooperação técnica 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para a articulação de 

um processo nacional de estudos e debates sobre o currículo da Educação Infantil. A 

partir deste convênio foram articuladas audiências públicas, tendo sua proposta 

submetida pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação e com a participação das 

diversas  entidades da educação: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Fórum 

Nacional de Conselhos Estaduais de Educação (UNCME), Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil do Brasil (MIEIB) e Universidades de todo o Brasil (BRASIL, 2009a).   

As diretrizes enfatizam a importância de que as propostas pedagógicas da 

Educação Infantil promovam práticas de educação e cuidado, tratando, “de modo 

integrado, os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais 

da criança, entendendo-a como um ser completo, total e indivisível” (OLIVEIRA, 2016, 

p. 93). Para isso, as propostas devem respeitar os seguintes princípios 

(BRASIL,2009b): 

 
 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
 
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito 
à ordem democrática. 
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Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

 
 
As possibilidades para a Arte na Educação Infantil são contempladas nas 

DCNEI/2009 principalmente, nos princípios estéticos, os quais devem servir de base 

para as propostas pedagógicas, mas, também, são contempladas nos princípios 

éticos e políticos, pois ao trabalhar com as diferentes manifestações artísticas e 

culturais, exercitamos o reconhecimento da diversidade e do respeito à democracia. 

As experiências com Arte na organização do trabalho pedagógico são 

contempladas também no artigo 9º das DCNEI/2009 que estabelece (BRASIL, 2009b):  

 
 

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:  
 
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 
desejos da criança;  
 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical;  
 
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes 
e gêneros textuais orais e escritos;  
 
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais;  
 
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas;  
 
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar;  
 
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 
diálogo e reconhecimento da diversidade;  
 
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;  
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X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais;  
 
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras;  
 
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.  
 
Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta 
curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, 
escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de 
integração dessas experiências. 

 
 

As experiências com as linguagens da Arte são previstas nas DCNEI/2009 com 

a mesma importância dada às diversas linguagens e conhecimentos, compreendendo 

que a integração dessas experiências que garantirão um desenvolvimento pleno da 

criança. Diante disso, na organização do trabalho pedagógico para o trabalho com 

arte na Educação Infantil, é de fundamental importância que a escola busque trabalhar 

a arte em suas diversas linguagens (artes visuais, dança, música, teatro) garantindo 

experiências que explorem as especificidades de cada linguagem, mas, também, 

experiências que promovam a integração das linguagens e conhecimentos da arte, 

com as demais linguagens e conhecimentos.  

Desde a publicação em 2009 até os dias atuais as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Infantil tem servido de base para a organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil dos sistemas municipais de educação. Da mesma forma, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC/2017) utiliza as DCNEI/2009 como referência para 

a organização curricular da Educação Infantil. 

 

3.2.3 Base Nacional Comum Curricular ( BNCC - 2017) 

 

A Base Nacional Comum Curricular tem sua elaboração fundamentada no 

artigo 26  da  LDB 9.394/1996,  que determina (BRASIL, 1996): 

 
 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos.   
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Desse modo, desde a elaboração da LDB 9.394/1996, havia o debate nacional, 

e, principalmente, das associações de educadores/pesquisadores para a defesa de 

uma base nacional comum de currículos a fim de diminuir as desigualdades sociais. 

O nosso trabalho não tem o objetivo de fazer um estudo exaustivo sobre a elaboração 

da Base Nacional Comum Curricular, mas podemos afirmar que a versão que foi 

aprovada em 2017 não condiz com os objetivos das associações de 

educadores/pesquisadores, a exemplo da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED)13.  

A elaboração da BNCC/2017 teve início no ano de 2015 com intensa 

mobilização das universidades e associações educacionais para buscar garantir uma 

versão de BNCC que atendesse a diversidade de conhecimentos que constituem 

nossa educação. A FAEB esteve mobilizada junto aos arte-educadores para garantir 

que a arte fosse garantida em suas quatro linguagens (artes visuais, dança, música e 

teatro) na BNCC (GUIMARAES e PETERSON, 2017, p.59-60). 

Tendo como base as DCNEI/2009, ao tratar da organização do trabalho 

pedagógico, a BNCC/2017 afirma (BRASIL, 2017, p. 35): 

 
 

[...] os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da 
Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais 
as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de 
suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 
aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

 
 

Partindo dos eixos estruturantes da Educação Infantil (as interações a e 

brincadeira), a BNCC/2017 apresenta seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento para a Educação Infantil (BRASIL, 2017, p. 36): 

 
 

•Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  
 
• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  
 

                                            
13Sobre o posicionamento contrário da ANPED a versão final da BNCC vide 
http://www.anped.org.br/sites/default/files/images/a_anped_e_a_bncc_versao_final.pdf 
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• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  
 
• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
 
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  
 
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(grifos originais). 

 
 

É possível perceber que a arte permeia pelos seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento.  Da mesma forma, a arte está presente, juntamente às demais áreas 

do conhecimento, nos cinco campos de experiência: O eu, o outro e o nós; Corpo, 

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

imaginação e Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 

2017, p. 38-50). No entanto, embora a BNCC/2017 apresente um desenho textual 

valorizando as outras linguagens, quando trata dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento é perceptível uma tendência a buscar promover uma alfabetização 

antecipada das crianças, pois o foco dos objetivos direciona à leitura e escrita, 

deixando escassos e limitantes objetivos direcionados às demais áreas do 

conhecimento. 

É importante reafirmarmos que, para o desenvolvimento pleno das crianças, o 

trabalho com arte deve ser considerado com a mesma proporcionalidade de 

importância dada às demais áreas do conhecimento. A experiência estética deve ser 

construída de forma a proporcionar às crianças a vivência com as diversas linguagens 

da arte e destas com as demais áreas do conhecimento. 

 

3.2.4 Documentos Municipais construídos pós LDB 9.394/96 

 

Partindo da LDB 9.394/96 e dos documentos dedicados à Educação Infantil, o 

município de Ilhéus-BA foi construindo, ao longo de sua história de implementação 
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desta etapa no sistema público municipal, documentos para a organização e o 

desenvolvimento da Educação Infantil em âmbito municipal.  

 

3.2.4.1 Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: Um olhar sensível e reflexivo 

sobre a infância – 2008 

 

Em 2005, à luz da LDB 9.394/1996 e RCNEI/1998, o município de Ilhéus inicia 

a elaboração da primeira proposta de política pública para Educação Infantil, e nesta 

proposta, a inclusão da arte. O documento passou por várias revisões e só foi 

publicado em 2008, com o nome “Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: 

Um olhar sensível e reflexivo sobre a infância” (ILHÉUS, 2008), o qual apresenta 

algumas reflexões e orientações didáticas para o trabalho com Arte na Educação 

Infantil, apresentando as seguintes linguagens: plástica, visual, música e dança.  

Em meio à elaboração e publicação do documento, em sua versão final, o 

município ofertou para os professores da Educação Infantil, no período de 2007 a 

2010, o curso de formação continuada “As Linguagens da Arte: teatro, dança, música 

e artes visuais”. Com carga horária de 80 horas, sendo 20 horas para cada linguagem, 

com um encontro semanal, e oferecido à noite para os professores, por meio de 

inscrição voluntária. Foram oferecidas 30 vagas a cada temporada do curso (sendo 

duas temporadas por ano). Na oportunidade, pudemos contribuir com a elaboração  e 

organização do curso, ministrando o módulo de teatro e convidando os formadores 

das linguagens dança, música e artes visuais. O curso constituiu-se em um importante 

período para a arte na educação do município e, principalmente, para a Educação 

Infantil. 

 

3.2.4.2 Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil - 2014 

 

Durante o ano de 2014, o município realizou vários encontros com os 

profissionais da Educação Infantil, e elaborou as Diretrizes Curriculares Municipais 

para a Educação Infantil (ILHÉUS, 2014), as quais contemplam, dentre as outras 

áreas do conhecimento, o trabalho com as linguagens da Arte. 

Para a elaboração do documento foram tomados como pontos de partida, o 

documento de 2008 “Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: Um olhar 

sensível e reflexivo sobre a infância” (ILHÉUS, 2008) e as Diretrizes Curriculares 



67 
 

 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/ 2009). Com base nesses documentos, 

foram promovidos diversos encontros nas instituições de Educação Infantil do 

município e com representantes dessas instituições na Secretaria Municipal de 

Educação.  

As Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil (ILHÉUS, 2014), 

diferentemente das Orientações Pedagógicas para a Educação infantil (ILHÉUS, 

2008), não apresentam detalhes de procedimentos pedagógicos, atendo-se às 

diretrizes, aos marcos legais, às concepções de Educação Infantil, aos princípios 

(éticos, políticos e estéticos conforme descritos nas DCNEI/2009), dimensões 

norteadoras da prática pedagógica, perfil dos professores e concepção de avaliação.  

A Arte está contemplada nas Diretrizes Curricular Municipais para a Educação 

Infantil (ILHÉUS, 2014) em seus princípios e nas áreas do currículo (área 1: 

Conhecimento de si e do mundo; área 2: Conhecimento do mundo natural e 

sociocultural; área 3: Intercomunicação e Linguagens), sendo a área 3: 

Intercomunicação e Linguagens, a de maior destaque às vivências das linguagens da 

arte. 

 

3.2.4.3   Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil - 2017 

 

Em 2017, sem a mesma mobilização ocorrida em 2014 (onde houve encontros 

para estudo, discussão, elaboração e aprovação do documento), o município publica 

a Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil (ILHÉUS, 2017), elaborada 

a partir das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil de 2014. 

Embora seja de 2017, o documento não cita ou faz referência alguma à 

BNCC/2017, mas, apresenta em sua estrutura, as concepções e deliberações das 

DCNEI/2009. 

A Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil (ILHÉUS, 2017) 

mantém a base textual das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil 

de 2014, acrescentando uma matriz curricular, em que apresenta a Arte como base 

comum na área 1 – Linguagens e Movimento, juntamente com os Estudos da Língua 

Portuguesa, Motricidade, Educação Física e Literatura. São apresentadas, também, 

orientações pedagógicas para o trabalho na Creche (crianças de 0 a 3 anos) e pré-

escola (crianças de 4 e 5 anos), com objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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dos quais aparecem objetivos referentes ao trabalho com as diversas linguagens da 

arte (artes visuais, dança, música e teatro).  

De uma forma em geral, o município de Ilhéus tem apresentado uma 

organização documental atualizada em relação às modificações que vão ocorrendo 

no percurso histórico, político e de legislação.  

Em relação à Arte, embora apresente avanços documentais, garantindo a Arte 

enquanto direito de aprendizagem para as crianças, desde o ano de 2011, não 

ocorrem formações e/ou mobilizações referentes à garantia da efetivação do trabalho 

com Arte na Educação Infantil. 

 

3.3 A formação inicial dos professores da Educação Infantil: o espaço dedicado 

à Arte. 

 

Em meio a tantas discussões e movimentos para a garantia da Arte como direito 

nos documentos legais, é importante buscarmos compreender como tem ocorrido 

também a formação inicial dos professores que atuam na Educação Infantil, bem 

como o espaço dedicado à Arte durante a formação destes professores. 

Conforme o estabelecido no artigo 62, da LDB 9.394/1996 (BRASIL, 1996), a 

formação de docentes para trabalhar na Educação Básica deverá ocorrer em nível 

superior, em curso de licenciatura plena. Cabe ao curso de Pedagogia, de acordo com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia/ 2006 

(DCN/2006), a responsabilidade de formar os professores que atuarão na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2006).O pedagogo é 

responsável por: “ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 

fases do desenvolvimento” (BRASIL, 2006). 

No ano de 2015, são fixadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada (DCN/2015), as quais reforçam a importância em se preparar os 

professores da Educação Básica para trabalhar de forma interdisciplinar, como pode 

ser verificado no inciso IV, do artigo oitavo das DCN/2015 (BRASIL, 2015): 
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Art. 8º O(A) egresso(a) dos cursos de formação inicial em nível superior 
deverá, portanto, estar apto a:  
 
[...]IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens 
teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às 
diferentes fases do desenvolvimento humano;  

 
 
Diante do exposto e compreendendo o pedagogo como o responsável por 

trabalhar a arte na Educação Infantil, como também, as demais áreas do 

conhecimento, cabe o questionamento sobre como tem sido a formação inicial do 

pedagogo para o trabalho com arte.  

Segundo Sérgio Figueiredo (2017, p. 85):  

 
 
Os trabalhos disponíveis na literatura da área retratam distintos contextos, 
mas apresentam resultados similares com relação à formação em artes nos 
cursos de pedagogia. Em diversos casos, tal formação se restringe a uma 
única disciplina, com carga horária pequena, cujos conteúdos envolvem as 
várias linguagens artísticas ministradas por um único professor. 

 
 
Essa afirmativa pode ser corroborada ao utilizarmos como exemplo o Projeto 

Acadêmico-curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), em que a disciplina Arte e Educação só é 

disponibilizada no quinto semestre do curso, com uma carga horária de 60 horas, de 

um curso com o total de 3.800 horas (UESC, 2012, p. 46-52). 

Além da pouca carga horária do curso de Pedagogia, contemplando a arte na 

formação do pedagogo, convém ressaltar que muitos estudantes antes de 

ingressarem no curso, tiveram pouca ou nenhuma experiência com arte durante sua 

formação na Educação Básica, conforme afirma Sérgio Figueiredo (2017, p. 85-86):  

 
 

Em seu processo formativo antes da universidade, diversas áreas do 
conhecimento estiveram presentes por vários anos, estando este professor 
de certa forma familiarizado com o que se entende por educação geral de 
crianças. É natural que qualquer estudante tenha recebido por vários anos 
aulas de matemática, português, ciências, história, geografia. Mas no caso 
das artes, não é incomum que diversas pessoas tenham recebido pouca ou 
nenhuma formação durante toda a educação básica, sendo menos frequente 
aquelas que tiveram experiências com diferentes áreas artísticas cujos 
conteúdos foram ministrados por especialistas nas respectivas áreas. 

 
 
Os três aspectos relatados pelo autor: pouca carga horária, uma única 

disciplina no curso de Pedagogia e a pouca experiência com arte na Educação Básica; 
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constituem-se em elementos que podem dificultar a efetivação do trabalho com arte 

na Educação Infantil e, principalmente, contemplando as várias linguagens da arte 

(Artes Visuais, Dança, Música e Teatro).  

A superação deste modelo polivalente da formação em arte no curso de 

Pedagogia faz-se necessária para a ampliação da vivência dos professores com as 

diversas linguagens da arte. Uma possibilidade a ser contemplada é a oferta das 

disciplinas específicas da arte (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) ministradas por 

professores especialistas nos cursos de pedagogia. Dessa forma, pode contribuir para 

a supressão da noção de polivalência para as artes no processo formativo do 

pedagogo (FIGUEIREDO S., 2017, p. 88) e, consequentemente, favorecer a 

organização do trabalho pedagógico com arte em suas diversas linguagens na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
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4   OS DIÁLOGOS COM AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE 

A ARTE  

 

Neste capítulo apresentamos nossos diálogos, discussões, reflexões e 

interpretações com as professoras da Educação Infantil da escola Estrela do Mar14, 

da rede pública municipal de ensino de Ilhéus/BA, a respeito das políticas públicas 

para o trabalho com Arte na Educação Infantil. Conforme descrevemos no capítulo 1, 

cada encontro durou em média 1 hora e 30 minutos e participaram da pesquisa, no 

período de 17 de outubro a 05 de dezembro de 2018, oito professoras da Educação 

Infantil, uma coordenadora pedagógica e o pesquisador. As professoras e a 

coordenadora foram identificadas nos diálogos por letras: A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

No início de ano letivo de 2019, por terem saído da escola devido a reorganização da 

rede15, deixaram de participar da pesquisa as professoras: A, D, G e H. Duas novas 

professoras ingressaram na pesquisa, a partir do ano de 2019, sendo identificadas 

pelas letras: J e K. Desse modo, o número de participantes da pesquisa a partir de 14 

de abril de 2019 foi: seis professoras da Educação Infantil, uma coordenadora 

pedagógica e o pesquisador. 

Utilizamos como metodologia a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1998; 2000), 

compreendendo a importância do respeito e participação coletiva. 

Emergiram no processo quatro categorias: a Arte na organização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil; formação de professores; as influências das 

políticas públicas nas práticas educativas; a Educação Infantil e a Arte. Conforme 

afirmamos no primeiro capítulo deste texto, a análise das informações, de forma 

isolada, não contribui para a compreensão da totalidade concreta. Para tanto, a 

análise levará em conta as relações essenciais de uma totalidade histórico-social, 

considerando a escola como parte de uma totalidade da qual sofre influência e 

influencia. 

 

 

 

                                            
14 Nome fictício dado para a escola onde realizamos a pesquisa. 
15As professoras A e H eram contratadas e foram deslocadas para outra escola na renovação do 
contrato. A professora D é efetiva, mas teve sua lotação escolar alterada e a professora G solicitou 
permuta para outra localidade. Além disso, a rede, a partir do ano de 2019 não permite mais que 
contratados formem duplas em sala de aula, sendo possível apenas para efetivos. Isso ocasionou a 
redução do número de professoras na pesquisa e na própria rede municipal de ensino. 
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4.1 A Arte na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil  

 

Essa categoria apresenta-se como importante para a compreensão de como a 

Arte está presente na organização do trabalho pedagógico da escola Estrela do Mar. 

Conforme já expusemos no primeiro capítulo, pensamos a Arte na Educação Infantil 

não como uma disciplina específica, mas em relação aos demais saberes 

estruturados historicamente, atendendo o que preconizam as DCNEI (BRASIL, 2009) 

em seus artigos 3º e 4º: 

 
 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de 

práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com 

os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 

ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 

integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.  

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. 

 
 

A Arte na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil apresenta-

se, portanto, como possibilidade de vivência integrada com os demais 

conhecimentos, embora mantenha seus signos e significados específicos. 

A presente categoria emergiu já no primeiro encontro, quando na aplicação do 

questionário, no item 4.7, que trata do espaço dispensado à Arte na unidade escolar, 

chamou atenção de uma professora. É o que pode ser observado no diálogo abaixo: 

 
 

Professora D – 4.7 De que forma está organizado o trabalho com Arte na 
Educação Infantil nesta unidade escolar?  Quais os tipos de atividade 
realizam? Qual o tempo destinado? Existe uma distribuição horária semanal? 
Conte-nos um pouco sobre isso.   Cadê minha coordenadora? (A 
coordenadora tinha saído da sala para resolver algo referente à unidade 
escolar) 

Pesquisador – Como? 

Professora D – De que forma está sendo organizado? 

Professora C – Está sendo organizado na rotina semanal. Toda terça-feira, 
como é que eu vou colocar aqui? 

Pesquisador – Coloca aí do jeito que você está falando aqui. 
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Professora D - Vixe, pior que não, é todo dia.  

Professora C - Só que está dividido. Por exemplo, a gente tem um dia o 
desenho do portfólio infantil, no outro dia é o sarau. 

Professora D – É diário. 

Professora C – É a semana toda. 

Pesquisador – Tem a semana toda? Quais as atividades? 

Professora D – Um dia é cantiga de rodas, outro dia é poesia. 

Professora B – Olha, terça-feira é praticamente toda de artes. É sarau, 
portfólio e desenho infantil. 

Professora D – Mas aí é na sexta. 

Professora C – Falta o quê? Só quarta-feira, mas aí é planejamento. E nem 
segunda-feira. 

Professora D – Quinta não tem artes não. 

Professora C – Então duas vezes na semana. Semanal, duas vezes na 
semana? Pode colocar assim? 

Pesquisador – Pode. 

 

O item 4.7 foi elaborado buscando compreender qual o espaço dispensado a 

Arte na Educação Infantil, não como uma disciplina, e nem com o objetivo de limitar o 

trabalho com Arte como algo isolado, mas procurando saber como a Arte está 

presente no cotidiano escolar. O grupo dá sinais no primeiro encontro de que não 

havia refletido especificamente quando trabalhava Arte, o que gerou a dúvida 

observada nos diálogos descritos anteriormente. 

 No segundo encontro, ao apresentarmos os dados obtidos no questionário 

para discussão do grupo (figura 3), foi recorrente a dúvida sobre a organização do 

trabalho pedagógico com Arte na Educação Infantil:  
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Figura 3 – Slide 2º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus participantes da pesquisa, 2018: Informações coletadas 
no item 4.7 do questionário 

 

Fonte: Questionário aplicado na pesquisa, 2018. 

 
 

Utilizando como base as resposta obtidas no questionário aplicado no primeiro 

encontro (Figura 3), percebendo que não havia um consenso, questionamos ao grupo 

de professoras sobre como, efetivamente, tem sido organizado o trabalho com Arte 

na Educação Infantil? Foi possível registrar os seguintes diálogos: 

 

 
Professora C – Todo dia. (respondendo a pergunta do pesquisador) 
 
Professora F – Olha só, em relação à Arte, a gente trabalha terça-feira - que 
é o sarau - e na sexta-feira - que é o caderno criativo. Então, seriam duas 
vezes. 
 
Professora C – Que é, entre aspas, a disciplina Arte. 

 
Professora G – Eu mesma coloquei todos os dias, porque nós atuamos todos 
os dias, porque na terça tem o sarau, mas são as apresentações, mas tem 
também as cantigas de roda, os ensaios e nós do grupo 3, todos os dias 
construímos alguma coisa. 
 
Pesquisador – Tá. Essa é a experiência do grupo 3 (crianças de 3 anos)? Ou 
é de toda a escola? (referindo-me a fala da professora G sobre sua prática). 
 
Professora I – Não. É da rotina (afirmando que a fala da professora G refere-
se à rotina de toda a escola). 
 
Professora C– Todo mundo está inserido. A escola toda. 
 
Pesquisador - (direciono-me a professora F, que se apresentou inquieta por 
estar em dúvida) A sua dúvida foi em relação a quê?   
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Professora F – Se os ensaios contam, pois a gente ensaia. 
 
Professora C – Sim 
 
Pesquisador – Sim, ensaio faz parte da produção em arte. Mas eu preciso 
entender. O que você entendeu desse momento para excluir o ensaio? 
 
Professora F – Porque ela falou da cantiga de roda, só que a gente trabalha 
a cantiga de roda no sentido da gramática. Na área de Língua Portuguesa.  
 
Pesquisador -  Mas deixa eu entender, esse seu entendimento de que cantiga 
de roda é da área de Língua Portuguesa, é o entendimento de todo mundo, 
ou vocês não dialogaram sobre isso? 
 
Professora C – A cantiga de roda no início era com esse objetivo. A gente 
trabalhava no sentido de resgatar a cantiga, mas também trabalhava a 
gramática. 
 
Professora E – Uma vez na semana. 
 
Professora F – É, mas isso foi o foco. 
 
Professora H- Eu gostaria de registrar que foi contra a minha vontade.  
 
Professora F- Mas até que a gente parou. 
 
Professora H - Eu sempre bati na tecla que não deveria. No dia que foi trazida 
a proposta e depois da formação com a professora Concha16 eu lembro que 
eu falei que não concordava. Brincar com os meninos, resgatar as letras da 
cantiga, para eles aprenderem e cantar em casa e pedir para eles 
transcreverem, uma vez que, no início, a gente colocava linhas para as 
crianças transcreverem as cantigas de roda e depois fazerem a ilustração. Aí 
eu lembro que no dia eu fui contra, eu não era a favor porque, na minha visão, 
penso que a gente estava transformando a arte em uma “desarte”. 
 
Professora F – Mas não era Arte.  
 
Professora I – Na verdade, a proposta desde o início não foi essa. É como 
disse a professora F, quando a gente organizou a rotina semanal nós 
dividimos por áreas do conhecimento como o diário da rede nos orienta a 
fazer. No meu entendimento, enquanto coordenadora, é que o diário da rede 
é uma síntese dos documentos que subsidiam a prática pedagógica da 
Educação Infantil.  Então, a gente organizou a rotina e dividiu por áreas, 
pensando nos objetivos de aprendizagem. Então, a gente não fica com 
objetivo de aprendizagem só de arte. Quer dizer, tem, mas a gente tem outros 
objetivos de aprendizagens de outras áreas, que foi o que professora F falou 
aí, quando a gente se propôs a trabalhar a cantiga de roda, a gente se propôs 
a trabalhar com ênfase nos indicadores de oralidade, leitura e escrita. 
Linguagem, mas não Arte.  
Então a professora F falou “a gente trabalha a Arte, propriamente dita, duas 
vezes por semana”. A leitura dela está certa, porque a gente não 
compartimentou, mas a gente organizou uma rotina para contemplar as áreas 
e, dentro das áreas, as sub áreas. Mas também está certa a leitura das 
professoras A e G, a arte, aqui na nossa rotina, perpassa a semana como um 
todo.  
Então é assim, a gente trabalha a cantiga de roda com foco na alfabetização 
e letramento.  Entenda, a discussão de professora H foi que ela discorda, 
porque, realmente, a proposta inicial era transcrição e ela discorda da 

                                            
16 Nome fictício dado a uma professora externa que realizou uma formação com o grupo. 
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transcrição.  Ela não discorda, que a leitura e a escrita sejam trabalhadas 
através de cantiga de roda.  O que é uma habilidade que a gente tem que 
avaliar.  Mas, assim, de certa forma, o sarau, que a gente apresenta às terças-
feiras, mas ensaia todo dia com as crianças, a cantiga de roda, tudo está 
presente todos os dias, e o desenho infantil na maioria dos dias da semana. 
Então, assim, existe uma organização por áreas, o que é inevitável por conta 
da organização do processo de avaliação.  Mas, no meu entendimento, as 
meninas que vão dizer, não é que a gente se contrapôs, é que a gente fez 
leituras diferentes de uma mesma rotina. Vocês concordam comigo meninas? 
 
Professoras – Concordamos. 

 

 
O movimento da discussão, acima descrita, gerou uma possibilidade de 

reflexão do grupo de professoras a respeito do lugar que a Arte ocupa no cotidiano da 

escola, permitindo ao grupo identificar quando ela é utilizada como estratégia para 

outra finalidade pedagógica (Arte como atividade meio) e quando a Arte está sendo 

priorizada como atividade principal com o objetivo voltado para as vivências de suas 

linguagens (Arte como atividade fim).  

Ao final da discussão, o grupo de professoras optou por modificar a resposta 

dada ao questionário. A resposta a questão 4.7 ficou, então, definida pelo grupo:  

 
 

Duas vezes por semana existe um trabalho específico com Arte (sarau 

literário, teatrinho, portfólio do desenho infantil, caderno de criatividade, 

escultura com massinha de modelar, músicas, recorte e colagem, pintura com 

guache, cantiga de roda).  

 
 

No entanto, ressaltaram que todos os dias fazem uso de alguma estratégia 

artística para atingir objetivos de outras áreas do conhecimento. A modificação da 

resposta foi precedida de reflexão do grupo sobre a Arte e o lugar destinado a ela na 

escola em suas práticas pedagógicas.  

Outro detalhe importante suscitado pelo grupo, durante o segundo encontro, foi 

o “Sarau Literário”. Essa atividade consta de um projeto em que as professoras 

montam com suas crianças apresentações para expor aos colegas, quinzenalmente. 

Então, nesse período, as crianças do Ciclo 1, Fase I, Etapa 3 e do Ciclo 1, Fase II, 

Etapa 1 (3 e 4 anos) apresentam para as crianças do Ciclo 1, Fase II, Etapa 2 (crianças 

de cinco anos), e, são espectadores. O grupo afirmou que o projeto surgiu inicialmente 

com foco na leitura e desenvolvimento da oralidade, mas, aos poucos, foi 

reconfigurado como atividade de vivência artística.   
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Conforme já havíamos destacado no primeiro capítulo, em muitos casos, a Arte 

é relegada ao entretenimento e/ou concebida como forma de facilitar a apreensão de 

conteúdos. Essa afirmativa é corroborada nos diálogos transcritos com o grupo de 

professoras. Outro aspecto que também é presente nos diálogos mencionados, pode 

ser observado no primeiro capítulo desse trabalho, na seção 1.1, aproximações com 

outras pesquisas, na dissertação de Queila Figueiredo (2017), ao pontuar a hierarquia 

existente nas escolas ao darem preferência aos trabalhos com artes visuais em 

detrimento das outras linguagens. Essa preferência pelas artes visuais pode ser 

constatada também, no capítulo dois de nosso trabalho, no documento municipal 

Orientações Pedagógicas para a Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre 

a infância (ILHÉUS, 2008). A preferência pelas artes visuais apresenta traços da 

história da Arte na Educação Brasileira e também são características da experiência 

de vida escolar das professoras, em que só tiveram acesso à arte na escola como 

fazeres manuais, fruto da Lei nº 5.692/1971, a qual previa a Educação Artística de 

forma tecnicista, conforme apresentado no capítulo dois deste trabalho.   

No terceiro encontro, foi possível discutir outro aspecto da Arte na organização 

do trabalho pedagógico na Educação Infantil, a Arte partindo das experiências da 

localidade onde a criança está inserida. Ao analisarmos, com o grupo de professoras, 

o parágrafo segundo, do artigo 26, da LDB 9.394/1996, no slide elaborado pelo 

pesquisador para o 3º encontro (Figura 4), chamamos a atenção para a alteração do 

parágrafo ao longo do tempo: no ano de 2010 (pela Lei nº 12.287, que traz o termo 

“especialmente em suas expressões regionais); no ano de  2016 (pela Medida 

Provisória nº 746, que retira a arte do Ensino Médio): no ano de 2017 (Lei nº 13.415, 

que reafirma a obrigatoriedade do ensino de arte em toda a Educação Básica). Todo 

esse movimento legislativo foi oriundo da correlação de forças e movimentos sociais. 
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Figura 4 – Slide 3º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus participantes da pesquisa, 2018: Alterações do parágrafo 
2º do artigo 26 da LDB 9.394/96 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador, apresentação no 3º encontro, 07 de novembro, 2018. 

 
 
As redações do parágrafo segundo, do artigo 26, em vermelho, mostram as que 

já não vigoram, a redação em vigor está em preto. O objetivo de mostrar todas as 

alterações que sofreram a redação do parágrafo, desde 1996, é justamente para 

ilustrar a legislação enquanto fruto de movimentos sociais e das correlações de forças.  

A utilização do termo “especialmente em suas expressões regionais”, trouxe à 

tona a discussão do grupo sobre como valorizamos demasiadamente a produção de 

fora. Surgiu como exemplo, a questão de, quando vem uma peça de teatro de algum 

ator famoso, há uma repercussão na cidade, já as produções locais não são tratadas 

da mesma forma. A professora C concorda afirmando: “A tenda do Teatro Popular de 

Ilhéus, eles fazem divulgação, mas não chega para a gente”. Destacamos ter sido 

uma importante conquista, tanto a redação da obrigatoriedade do ensino da arte, 

quanto a promoção das expressões regionais. Não se trata de defender o 

conhecimento único e exclusivamente da realidade regional, mas, partir desta para as 

demais. A professora I chama o grupo para uma reflexão: 
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Professora I – Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu li esse artigo de 2010, 
me deu a impressão, por isso estou trazendo a discussão. Deu a impressão 
de que você estava restringindo a arte. Porque quando fala assim, 
especialmente em suas expressões regionais, parece que quando você vai 
materializar no currículo você está dizendo assim: priorize as expressões 
regionais. 

Pesquisador – Certo. O que é que acontece. Para a arte-educação de uma 
forma em geral, é mais interessante que você parta do local. Não é que você 
não vá conhecer o global da sociedade, mas o local precisa ser valorizado, a 
exemplo do que você falou. Você está situada em uma comunidade indígena, 
mas a escola, ao mesmo tempo, nem se dá conta disso. 

Professora I – Você me permite fazer uma reflexão sobre isso? 

Pesquisador – Lógico. 

Professora I - Olha que interessante, ele está dizendo que o ideal é que a 
gente trabalhe com Arte partindo do regional. Será que a gente dá conta disso 
no currículo? Estou provocando vocês. Eu acho que isso só vai servir para 
nós, se fizermos uma reflexão de como a se pode fazer um movimento 
contrário ao que estamos fazendo. Se formos pensar, trabalhamos com 
Romero de Britto, Ivan Cruz, mas não conhecemos as produções dos artistas 
de Olivença, por exemplo. 

Professora F – Monteiro Lobato, a gente trabalhou. 

Pesquisador – Mas então, vocês atribuem isso a quê? Aqui em Olivença você 
tem, por exemplo, Manu com Arte Naif, Jô com arte em papel. 

Professora I – A gente valoriza pouco e devem ter outros artesãos na 
comunidade que também não são valorizados. Talvez para o nosso projeto 
macro, no ano que vem, a gente pudesse partir daí. 

Professora D – Teve uma época que eu trabalhei. Porque eu faço artesanato 
também, mas o povo daqui não valoriza mesmo não. Compra de fora. 

Professora C – (para professora D) Eu ia lhe perguntar isso. Se você conhecia 
alguém que trabalha com artesanato, para a gente conhecer. 

Professora H – Aqui em Ilhéus tem Goca Moreno, tem Janete Lainha com a 
literatura de cordel. 

Professora C – Como é o nome daquele que faz o coronel? 

Professora I – É Jé Delmo. Tem Pawlo Cidade, que escreve. Tem o próprio 
Jorge Amado, entenda.  

Pesquisador – Mas aí tem que ficar com: A bola e o goleiro, O Gato Malhado 
e a Andorinha Sinhá (risos). 

Professora I – Só os infantis (risos). 

Professora D – Então, a gente deveria focar nisso. 

Pesquisador – Foi importante você perguntar se o termo estava querendo 
limitar.  Mas não é uma luta para garantir apenas a valorização da arte, mas 
a valorização da arte que tem a ver com a história do povo, que seja 
constituída na localidade. 
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Professora I – Quando a gente pensa em como a cultura de Ilhéus é forte: 
Rildo, com o grafite; Bumba-meu-boi, em Sambaituba; tem várias quadrilhas 
que ganham inclusive concursos nacionais. 

Professora C – Mas aqui em Olivença também tem um Boi-estrela. 

Professora I – Temos ainda, Dilazenze, que é dança afro. 

Pesquisador – Aqui em Olivença, a Puxada do mastro de São Sebastião, 
envolve todo um ritual, até a questão da cultura indígena, da captura de cores, 
a partir de elementos da natureza. Por isso que as expressões regionais são 
muito fortes, porque não é arte isolada, é a arte de um povo, o movimento 
cultural do povo e isso é muito interessante. 

Professora I – Porque a gente tem buscado e isso é uma questão de cultura 
forte aqui da escola, a gente valoriza a nossa identidade, só que eu estava 
procurando um projeto que perpassasse todas as modalidades da escola. 

Pesquisador – Eu só acho que a gente tem que ter cuidado com uma coisa. 
Quando você fala de projeto, a gente corre o risco de ser uma coisa temporal 
que acontece um ano e no ano seguinte a gente já esqueceu. Quando eu 
penso, eu tenho que pensar isso no Projeto Político Pedagógico. 

Professora I – É isso mesmo. Tem que ter no PPP e aí a gente vai fazendo o 
recorte. 

 
 

A reflexão da professora I foi pertinente e corroborou com a reflexão das demais 

professoras. É comum, mesmo sendo brasileiros, os artistas citados (Romero de Brito 

e Ivan Cruz) não serem da localidade, mas já terem sido trabalhados, oriundos de 

produções propostas nos livros didáticos produzidos por gráficas do sul e sudeste do 

país, no entanto, as produções artísticas e as expressões locais são ignoradas no 

cotidiano escolar. A escola Estrela do Mar é situada em uma comunidade indígena, 

mas não convive com a arte indígena e nem conhece nos demais movimentos ou 

expressões da comunidade, como o movimento da puxada do mastro de São 

Sebastião, por exemplo, o Boi-estrela, artesãos locais e demais movimentos e 

expressões artísticas da cidade e região. 

Partindo da premissa exposta no primeiro capítulo deste trabalho, em que com 

a pesquisa-ação busca-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e dos demais 

implicados na pesquisa, ou pelo menos elevar o “nível de consciência”, ainda no 

terceiro encontro, aprofundamos a discussão com o grupo de professoras sobre a Arte 

na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Ao perguntarmos ao 

grupo de professoras se haviam percebido alguma modificação desde a publicação 

da LDB 9.394/1996 em relação ao trabalho com Arte na Educação Infantil, foi possível 

registrar a seguinte discussão: 
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Professora G – Eu não percebi nada (risos). 

Professora F – O “Mais Educação”, trabalhou muito a Arte, aqui mesmo a 

gente teve que comprar materiais, instrumentos, aí tinha aula de capoeira e 

música. 

Pesquisador – Mas voltado para a Educação Infantil. Você percebeu algum 

movimento neste sentido? 

Professora F – Não, na Educação Infantil não. 

Professora B – Assim, em relação ao trabalho com as questões regionais, 

sempre a gente insere a Arte. Por exemplo, quando trabalha a consciência 

negra, a gente trabalha a pintura, sempre em relação a alguma temática. 

Pesquisador – Veja bem, eu vou ilustrar algumas percepções de impacto que 

pude perceber na Educação Infantil. Após a LDB 9.394/96, qual é o primeiro 

documento para a Educação Infantil que o MEC lança? 

Professora I – RCNEI em 1998. 

Pesquisador – Então, em 1998 temos a RCNEI, que é muito criticada por ter 

vindo um pacote pronto, não passou pelo Conselho Nacional de Educação. 

Professora I – A mesma coisa os PCNs, né? 

Pesquisador – A mesma coisa. Os PCNs, em 1997, e a RCNEI, em 1998. 

Professora I – Foi uma política de governo, de lançar documento sem 

consulta pública. 

Pesquisador – Isso mesmo, mas mesmo assim, se você pega a RCNEI, ela 

já traz alguns elementos contemplando a Arte na Educação Infantil. Mas por 

que a RCNEI é muito criticada? 

Professora G – Porque já traz tudo pronto. Muitos professores preferem 

trabalhar com a RCNEI. 

Professora I – Porque orientam melhor a prática pedagógica. 

Pesquisador – É interessante a gente buscar entender criticamente estes 

documentos, nestes movimentos. Qual o risco de termos tudo pronto? 

Professora I – Eu sou uma defensora dos modelos de referência, não sou 

defensora de colocar o professor no lugar de reprodutor. Não é que o 

professor tem que seguir um currículo, uma rotina estabelecida. Ele tem que 

ser crítico diante disso. Mas oferecer bons modelos de referência é 

importante, no meu ponto de vista, para o professor ir ganhando autonomia. 

Porque você fez uma pergunta lá. Mudou? Mudou gente, e você mostrou isto 

para nós na legislação. 

Pesquisador - Mas o impacto disso na prática? 

Professora I – Mas teve, professora G fala muito isso, a gente ainda é muito 

compartimentado porque fomos formados assim: “agora é hora disso!” Mas 

já temos uma preocupação no sentido de, por exemplo Arte, não é só artes 
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plásticas, acho que as professoras já tem este entendimento de quando a 

gente fala de arte, estamos falando de música, teatro, dança. Isso de certa 

forma provocou uma mudança. Um exemplo disso é o sarau que a gente 

consegue contemplar várias áreas do currículo, mas que de certa forma a 

gente consegue contemplar, dança, música, teatro, artes visuais, literatura. 

Entende o que estou dizendo? Só que nos falta a formação adequada, no 

meu ponto de vista. 

Professora G – Porque quando você tem a formação, você tem um norte. 

Professora D – É mesmo. 

Professora G - Porque, quando jogam pra você fazer e não te dão um norte, 

você fica só batendo a cabeça. 

Professora I – Mas de um modo geral, o que estou dizendo é que, de certa 

forma, este movimento legal refletiu na prática pedagógica do professor no 

sentido de incomodar. Talvez não tenha surgido de uma forma tão 

consciente, mas incomodou a rotina. Tanto é que a professora G falou várias 

vezes: “a gente não sabe como fazer”. Na verdade a gente não sabe, mas 

sabe que tem que fazer. 

Pesquisador – Certo, são colocações importantes que servem de base para, 

coletivamente, darmos encaminhamentos futuros.  

[...] 

Professora I – E aí eu vou ser bem poética. Vejo o papel da escola nesse 

processo da formação desses cidadãos e visualizo esse processo das 

eleições, em que muitas pessoas que não tem qualquer consciência das 

questões de classe ou compromisso. E a gente pensa que promove poucas 

oportunidades para que os alunos possam construir significados. Então a Arte 

é um caminho para construir significados sem padrões. A professora D falou 

um pouco isso aqui. Às vezes, a gente quer trabalhar a Arte, mas quer que o 

menino reproduza conforme o modelo, não que isso não seja importante, mas 

não pode ser só isso. Quando o menino sai um pouquinho da linha, a gente 

apaga, dá outra folha. Entenda o que estou dizendo. 

Professora D- Eu já fiz muito isso. 

Professora C – No desenho do projeto “Ilhéus sem violência”, o menino fez 

uma faixa de pedestre e uma menina na bicicleta, aí eu falei: “Não é sobre o 

trânsito, não”, depois eu me toquei que faria parte, né? 

Pesquisador – Faria sentido. Até pela questão da paz no trânsito. 

Professora G – Eu mesmo cresci odiando Arte por conta disso aí. Eu era 

péssima para fazer os desenhos estereotipados que a professora exigia. Ela 

fazia uma flor no quadro e eu tinha que fazer a flor igual à dela, da casa, do 

barco, de qualquer coisa, e eu tinha que fazer igual, porque se não fizesse 

ela rasgava e jogava fora. Só vim superar esse trauma na faculdade de 

pedagogia. No meu segundo semestre eu tive arte-educação, eu peguei um 

professor que trabalhava na metodologia de Ana Mae, inclusive foi professora 

dele. Então ele trabalhava nesta perspectiva, que tem que deixar fluir, que é 

sentimento, é expressão. Veja, segui traumatizada no magistério e só vim 
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conseguir superar na Pedagogia, por causa dele. Ele me deixava encantada 

com a forma de trabalhar. 

Pesquisador – Na própria proposta da Ana Mae, que se chama abordagem 

triangular, fala que se fosse hoje mudava o nome era porque todo mundo 

quer colocar tudo em caixinhas. Quer gerar hierarquia, por conta do nome 

triangular.  

Professora I – Eu não me sinto incomodada com facilidade não, mas já faz 

um tempo que me sinto assim em relação ao currículo na Educação Infantil, 

com o trabalho de arte. Essas reflexões com você geram na gente um 

sentimento, porque a gente sabe que trabalhar essa Arte da forma que você 

traz pra gente, não dá. 

Pesquisador – Compreendo esse sentimento, por isso que acredito estão 

sendo muito importantes os nossos encontros, pois juntos podemos superar 

este problema que se apresenta. A ideia é, de fato, gerarmos esse movimento 

da superação da arte como modelo pronto, como momento estanque, 

buscando promover a Arte pela Arte.  Buscando superar as lacunas da nossa 

formação. Um movimento que acredita na potencialidade da criança 

enquanto sujeito criativo e criador. Então pessoal, por hoje chegamos ao fim, 

mas gostaria de ouvir vocês. Até aqui é isso mesmo? Podemos seguir com 

os estudos da legislação? O que vocês propõem?  

Professora D – Estão sendo muito importantes esses encontros. A gente 

consegue refletir e ver o que fazemos e o que podemos fazer. Eu acho que a 

gente tem que ir por esta linha mesmo, mas muita coisa que se observa, tem 

que colocar em prática. Por exemplo, quando a gente fala que trabalha com 

sarau, no dia de poesia, a gente trabalha o quê? No dia de música? Mesmo 

com nossas lacunas, acho que já avançamos bem. 

Professora I – Eu achei importante, produtivo e acredito que os documentos 

municipais deveriam seguir a mesma linha. 

Professora C – Tenho achado produtivo. Concordo com a as professoras D e 

I. 

Pesquisador – Então. As demais concordam?  

As professoras sinalizam positivamente. 

Pesquisador – Então, no próximo encontro continuamos o estudo coletivo dos 

documentos, com os documentos municipais. 

 
 

O trecho da transcrição acima nos permite perceber que o movimento gerado 

pelos encontros com as professoras, durante a pesquisa, mobilizou o grupo a refletir 

sobre a práxis, a qual poderíamos classificar, inicialmente, como reiterativa, conforme 

apresentamos no primeiro capítulo, ao citarmos Sánchez Vázquez (1968), 

percebemos, também, que tal práxis não se dá sem consciência de que ela está sendo 

reiterativa. Quando a professora I afirma, por exemplo: “Essas reflexões com você 
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geram na gente um sentimento, porque a gente sabe que trabalhar essa Arte da forma 

que você traz para a gente, não dá”. As professoras tem consciência de que o trabalho 

com Arte é importante para o desenvolvimento infantil. Da mesma forma afirmam não 

compreender qual a melhor forma de realizá-lo.  

No quarto encontro, quando estudamos os documentos do município de 

Ilhéus/BA, referentes à Educação Infantil (Orientações Pedagógicas para Educação 

Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre a infância/2008; Diretrizes Curriculares 

Municipais para a Educação Infantil/2014; Proposta Curricular Pedagógica para a 

Educação Infantil/2017), ao procurarmos conhecer e compreender se os referidos 

documentos contemplam o trabalho com Arte na Educação Infantil, pudemos registrar 

os diálogos: 

 
  

Pesquisador – [...] E o trabalho com Arte, é contemplado nos documentos? 

Professoras- Sim. 

Pesquisador – Em todos? De que forma? Em 2008, como é o trabalho com 

Arte? 

Professora A – Está na grade. Na área de conhecimento de mundo como Arte 

plástica. E na parte diversificada com Dança e Música.  

Professora I – E o Teatro? 

Pesquisador – O Teatro é esquecido. Na verdade este documento segue 

muito a linha da RCNEI/2008, que também não cita o teatro diretamente. Mas 

percebam uma coisa, Artes plásticas entram como parte comum do currículo, 

já Dança e Música como parte diversificada, ou seja, mesmo que não seja a 

intenção, cria uma hierarquia entre as linguagens da Arte.   

Professora I – Talvez pela influência da Lei nº 5.692 de 1971. 

Professora D – Deve ser isso mesmo. 

Pesquisador – Tem sentido esta colocação. A Lei nº 5.692 de 1971 perpassou 

por nossa formação, por isso ainda tem grande influência. Mas também pela 

própria história da Arte no Brasil, onde as artes e os ofícios manuais foram os 

pioneiros do ensino. E como entra a Arte em 2014? 

Professora F – Não aparece em grade assim não. Está inserida nos eixos 

norteadores na área de intercomunicação e linguagem, formas de expressão: 

gestual, verbal, plástica, dramática e musical; promovam o relacionamento e 

a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes 

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

Pesquisador – E em 2017? 

Professora H – Aparece na área Linguagens e Movimento. 
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Pesquisador- Vejam como muda a questão da arte de 2008, onde boa parte 

das linguagens da Arte se encontram na parte diversificada do currículo, para 

2014 que aparece de forma diluída, não apresentando uma hierarquia entre 

as linguagens e 2017 que já apresenta como área curricular 1, não sendo 

parte diversificada, mas sim parte comum do currículo, deixando claro a 

obrigatoriedade. Apenas um ponto do documento que devemos tomar 

cuidado, é a descrição da “artes” de forma unificada e no plural, o mais 

adequado seria descrever todas as linguagens da Arte para não incorrer na 

hierarquização do documento de 2008. Outro aspecto de hierarquia que 

devemos nos atentar é o referente as linguagens que constam na área 1: 

Língua Portuguesa, artes, Motricidade, Educação Física e Literatura. É muito 

comum a escola ficar só na Língua Portuguesa e não trabalhar as demais. 

Mas, para o desenvolvimento integral da criança. É preciso, o quê? 

Professora I – Que se trabalhe todas as linguagens. 

Pesquisador – Mesmo quando trabalho Arte, é preciso que tenha cuidado 

para não priorizar uma linguagem artística em detrimento de outra. Por 

exemplo, qual linguagem da arte que comumente se trabalha na escola? 

Professora I – Culturalmente artes plásticas. 

 
 

O estudo dos documentos municipais permitiu ao grupo uma visão histórica das 

alterações legais em relação ao lugar ocupado pela Arte na educação, mesmo que 

isso ainda não seja implementado da forma como se espera. As linguagens da Arte 

que, em 2008, nas Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: um olhar 

sensível e reflexivo sobre a infância/2008, apresentavam-se de forma fragmentada, 

com uma hierarquia entre as linguagens, nos documentos de 2014 e 2017 (Diretrizes 

Curriculares Municipais para a Educação Infantil/2014; Proposta Curricular 

Pedagógica para a Educação Infantil/2017) aparecem como área de conhecimento 

obrigatória no currículo.  

A necessidade de mudança na organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil em relação à Arte é evidenciada pelas professoras, assim como a 

busca por aprofundar os estudos dos documentos que direcionam a Educação Infantil 

do município de Ilhéus/BA.  

No quinto encontro, cada dupla de professoras apresentou um de seus 

trabalhos com Arte na Educação Infantil, realizados durante o ano de 2018. O 

momento possibilitou uma visão do grupo acerca de qual o lugar ocupado pela Arte 

na rotina educacional da escola Estrela do Mar. O primeiro relato de experiência foi 

das professoras B e G, do Ciclo 1, Fase I, Etapa 3 (crianças de três anos), as quais 
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optaram por trazer duas ações desenvolvidas em sala (apesar de o combinado ter 

sido apenas uma por dupla, o grupo permitiu que apresentassem as duas ações): 

 
 

Professora G – Nós começamos (referindo-se a sua dupla: professora B e G, 
professoras do Ciclo 1, Fase I, Etapa 3 – crianças de três anos). Escolhemos 
a temática do projeto Ilhéus sem violência, onde buscamos discutir a temática 
da violência e o papel da polícia na comunidade. Nós fomos primeiro para o 
mundo imaginário das crianças, de transformação e caracterização. Antes, 
numa roda de conversa, dialogamos sobre a questão da violência e sobre o 
papel da polícia, de estar junto com a comunidade, pois muitas crianças 
tinham medo de policial. Viemos a porta do módulo policial e fizemos 
desenhos no chão, pois era princípio de primavera e sugerimos que as 
crianças deixassem também enfeitadas, a vida dos policiais, com seus 
desenhos, no passeio do módulo e tirar o medo, dizendo que os policiais 
também tem filhos. Aí apresentamos alguns policiais, o carro da ronda e como 
proposta de caracterização das crianças, eles se vestiram de Liga da Justiça. 
Por que a Liga da Justiça? Porque a Liga defende dos malvados. Então 
primeiro eles desenharam, que é a proposta do projeto Ilhéus sem violência, 
o concurso de desenhos para a Educação Infantil. Então as crianças fizeram 
vários desenhos, uns fizeram o carro da polícia, outros que tinham na 
comunidade e um menino colocou a gaiola.  A outra questão proposta foi a 
consciência negra, onde trabalhamos os valores, o respeito pela cultura e 
eles ficaram caracterizados de amarrações, a cultura africana, tudo que era 
turbante. 

Pesquisador – Essas amarrações que você fala é o quê? 

Professora G – Que não precisa cortar. Nem tudo precisa cortar, pode se 
enfeitar sem precisar cortar, sem rasgar, é importante reaproveitar. Aí saiu 
um amarrando o outro, fazendo trancinha, enfeites e tudo mais. Com todas 
as vestes. 

Pesquisador – Deixa te perguntar uma coisa que fiquei na dúvida. A Liga da 
Justiça, vocês trabalharam como? 

Professora G - Eles assistiram um desenho animado chamado patrulha 
canina. Então eles brincaram. Alguém estava em apuros, aí chamava a liga 
para defender.  

Pesquisador- Era uma brincadeira, onde eles atuavam como heróis? 

Professora G – Isso. Cada um se caracterizava com o herói que queria. 
(mostrando as fotos). Tinha a Mulher Maravilha, a princesa, Mínnie, Capitão 
América, Homem-Aranha. Alguns tinham a roupa, outros a gente pintava no 
rosto ou montava com os materiais da sala. Nas ações da consciência negra 
fizemos o desfile da beleza negra, onde eles puderam desfilar com as 
vestimentas africanas. Aqui com turbantes, roupas e etc..., onde eles 
puderam apreciar as caracterizações das roupas e apreciar as roupas de 
cada um, os desenhos de cada um e valorizar. O olhar apreciativo pela 
valorização da arte do outro. 

Professora I – Você vê aí que as meninas destacam duas coisas importantes. 
A primeira é o imaginário, de a criança entrar nesse mundo imaginário e 
representar esse mundo imaginário, que foi o que a gente quis dar destaque 
lá no projeto ilhéus sem violência. Já no trabalho da consciência negra a 
gente teve outro objetivo central de Arte, que foi as crianças conhecerem uma 
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outra cultura, as produções artísticas e estéticas de uma outra cultura. 
Vivenciarem essa outra cultura e valorizarem, isso foi o que foi o que a 
professora G falou aqui. 

Professora G – E a gente aproveitou e apresentou contos. Todo dia tinha um 
conto africano:  O cabelo de Leléu. Tudo voltado para que eles pudessem 
depois produzir. 

Professora B – E a alegria deles na hora, perguntando se estão bonitos. A 
alegria deles foi muito legal. 

Pesquisador – Vocês pontuaram como objetivo apreciar, mas tiveram muita 
produção. Vocês extrapolaram o objetivo. 

Professora G- É que na Educação Infantil a gente vai com um pensamento e 
saem vários (risos). 

Pesquisador – Sim. Mas estou pontuando como algo positivo.  

Professora B – O resultado foi o desenvolvimento da oralidade deles, a 
timidez mesmo, tirou muito e o respeito e a valorização da arte de cada 
colega. 

 
 

O primeiro relato de experiência das professoras B e G, já evidencia um aspecto 

que tinha sido pontuado no segundo encontro e que também já havíamos evidenciado 

no capítulo um deste trabalho, ao referenciarmos a dissertação de mestrado de Queila 

Figueiredo (2017). Embora a experiência relatada pelas professoras tenha gerado 

muita produção para as crianças, e as professoras proporcionaram momentos lúdicos, 

a Arte foi utilizada como estratégia para outros objetivos de aprendizagem (Arte como 

atividade meio). Os temas a serem explorados pelas crianças eram a violência e a 

consciência negra. Outro exemplo de Arte como estratégia pode ser percebido no 

relato das professoras A e D (professoras do Ciclo 1, Fase II, Etapa 1 – crianças de 4 

anos) sobre suas atividades escolhidas para a apresentação: 

 
 

Professora A – A gente colocou sobre o programa Saúde na Escola, onde 
discutimos sobre a Dengue. Então, fizemos ações para mobilizar os alunos 
sobre essa temática, a questão da transmissão da doença, os cuidados que 
devem ter. Nós realizamos algumas atividades que foram bem produtivas 
para o processo de aprendizagem deles. Confecção de artes deles, 
dramatizações, as músicas que nós cantamos. Então, tivemos como 
justificativa: As atividades realizadas sobre a temática da dengue tiveram a 

finalidade de alertar a comunidade escolar sobre os perigos da dengue, 
especialmente em épocas de chuvas, períodos em que se eleva a 
proliferação do mosquito. Desenvolver atividades sobre a temática permite 
uma consciência ecológica nas crianças acerca do problema, desenvolvendo 
assim, habilidades artísticas e estéticas. A gente viu o resultado na 
aprendizagem delas. Não só na temática dengue, mas em toda temática que 
a gente trabalha, vê-se que a Arte está sempre presente e traz atividades 
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significativas, nos poemas, nas dramatizações, nas músicas. Teve uma 
dramatização que assistimos, de um grupo de fora, a equipe de endemias, 
da secretaria de saúde. As crianças apreciaram muito aquele momento, que 
teve a cobertura da Rede Record, filmou e um aluno nosso de 04 anos deu 
um show na entrevista, fruto de um trabalho que foi feito e eles entenderam 
a mensagem. A repórter ficou até admirada dele. Tudo isso foi um trabalho 
através da arte.  

Professora H – Pra mim, de tudo que fizemos na escola este ano, a melhor 
foi essa temática da saúde e a água. 

Professora A – Nós colocamos como objetivos/habilidades: Perceber o corpo 
como linguagem, expressão e comunicação; Fazer com que a criança se 
expresse por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura sobre a temática 
da dengue; Apreciar e participar das atividades artísticas propostas; 
Desenvolver habilidades artísticas através das atividades com artes 
trabalhadas; Interagir com a temática, desenvolvendo produções artísticas. E 
utilizamos como estratégias: Contação de histórias (como é transmitida a 
dengue); Dramatização (como se prevenir da dengue); Confecção de cartaz 
sobre o tema através de desenhos e técnicas de recorte e colagem; 
Dobraduras e máscaras do mosquito; Desenhos e pinturas relacionados ao 
tema; Música e movimento: cantar, dançar e dramatizar com a temática. 
Pontuamos como resultados, os seguintes: As crianças desenvolveram uma 
aprendizagem significativa com a temática trabalhada através das atividades 
com artes realizadas: dramatização, músicas, danças, pintura, desenho etc; 
Reconheceram e identificaram através da arte as ações do combate a 
dengue, bem como, as formas de prevenção da doença. E aí as fotos. 

Pesquisador – Tem uma coisa interessante que vocês mostram nestas fotos 
da dramatização, que a gente fala muito no teatro, para as crianças bastam 
apenas alguns elementos cênicos. As vezes eu critico muito, principalmente 
em escola particular que enche o menino de roupa e o bichinho quase não 
movimenta direito. Para esse processo com crianças, a imaginação delas 
está super aflorada. Então, colocou o narizinho do mosquitinho, acabou, já 
virou o mosquito. E você não precisa da roupa toda, bastou um elemento. 

Professora D – E eles já entram no personagem. 

Professora C – Amei essa colocação. 

Pesquisador – E quando você trabalha com eles a partir de alguns elementos 
cênicos apenas, é muito melhor para a criatividade da criança. 

Professora B – No Sarau mesmo, cada vez que a gente ia apresentar uma 
música, a gente sempre trazia alguma coisa. Se era caranguejo, fazíamos um 
caranguejo.  

Pesquisador – Então, essa interação com o elemento cênico e a não 
preocupação excessiva com a questão da roupa completa, contribui para a 
criatividade da criança. 

Professora I – Tem outra coisa nesta foto que chama a atenção, que é o 
quanto é importante o professor se envolver na proposta do imaginário. 
Observem, as crianças estão caracterizadas, mas as professoras também 
estão caracterizadas. 

Pesquisador – Muito importante isso.  
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Embora explore o potencial criativo das crianças, a temática em questão era a 

prevenção à Dengue. A terceira dupla a relatar suas experiências, foi a das 

professoras C e H (professoras do Ciclo 1, Fase II, Etapa 2 – crianças de 5 anos): 

 
 

Professora H – O tema do nosso projeto foi: Água, um bem precioso. Fizemos 
esta ação vinculada ao projeto despertar. Trouxemos como justificativa: 
Todos precisam zelar pelo planeta em que vivemos, tendo plena consciência 
de que zelar por ele significa zelar por nós mesmos. A água é essencial para 
todos os seres vivos e para o equilíbrio do clima da terra, pois, além de 
permitir o surgimento da vida em nosso planeta, há 4,5 bilhões de anos, 
abriga diferentes organismos, desde os maiores mamíferos até os seres 
microscópicos. No ser humano a água constitui mais da metade do seu peso. 
Sem água nós não existiríamos, bem como os animais e as plantas. Por tudo 
isso, costumamos dizer que “Água é um bem precioso”. A questão da água 
vem sendo discutida em todos os níveis da sociedade tanto nacional, como 
internacional. A escola como disseminadora do conhecimento, não pode ficar 
fora dessas discussões, tendo um papel importante de disparadora de 
situações e reflexões, que propiciem a busca do conhecimento e uma 
possível conscientização social para as questões abordadas. O trabalho 
proposto visa despertar as crianças para uma visão crítica e reflexiva sobre 
noções de proteção ao meio ambiente, para que possamos propor ações que 
visem à redução do desperdício, a fim de auxiliar na qualidade de vida. Nesse 
processo, o desafio que se propõe é o de transformar as curiosidades infantis 
e os questionamentos que trazem, em conhecimentos a serem explorados e 
aprendidos, utilizando as linguagens artísticas (artes visuais, música, teatro e 
dança), ampliando assim, conhecimentos sobre o meio social e natural, nas 
diversas formas de explicar e representar o mundo. Então, este projeto 
propicia a gente trabalhar as áreas e nessas áreas a linguagem artística. A 
gente está usando as quatro linguagens, teatro, dança, música e artes 
visuais. Que é o que a gente vem trabalhando, não só nesse, mas em todas 
as outras ações durante o ano. Eu não digo cem por cento porque muita coisa 
a gente não consegue fazer, mas a gente vem trabalhando sim. Colocamos 
como Habilidades / Objetivos: Explorar conhecimentos de diferentes áreas, 
aproximando-se gradativamente do conhecimento científico; Observar e 
investigar fenômenos da natureza; Buscar soluções individuais e 
comunitárias em relação ao consumo da água; Reconhecer a importância da 
água para a vida e suas diversas utilidades; Saber sobre a necessidade de 
se economizar água; Compreender o ciclo da água; Conhecer os estados da 
água; Identificar os cuidados que devemos ter com a água potável; Perceber 
a diferença entre água limpa e água poluída. A professora I deu uma ideia 
para pegarmos as músicas do Palavra Cantada, sobre o tema água. A gente, 
sempre interagindo com as outras professoras para trocar experiências. E 
para mim foi uma experiência muito significativa, eu estava trabalhando os 
estados da água, que a gente vai falar um pouco mais a frente. Os 
procedimentos foram os seguintes: Questionamentos sobre os 
conhecimentos prévios das crianças; Onde encontramos água no planeta? 
(corpo e frutas), aqui trouxemos frutas, fizemos uns espetinhos de frutas 
trouxemos curiosidades sobre a água no corpo. O ciclo da água. Pode falar 
um pouco, professora C. 

Professora C – Sobre o ciclo da água, como a gente já tinha feito um 
levantamento dos conhecimentos prévios, eles já sabiam de alguma forma 
sobre a chuva, que a água evapora e depois vira chuva. Mas nós fomos 
aprofundando, mostramos vídeos como o Show da Luna e outros, até o 
Palavra Cantada, também tem vídeos falando sobre a água. A gente foi lá 
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fora fazer pesquisa, para eles verem a grama secando, no dia, tinha chovido, 
depois o sol apareceu e fomos ver a grama secando. Fomos observar as 
gotinhas em cima da grama, colocamos a mão para sentir quais já estavam 
secas e quais ainda estavam úmidas. Encostamos as mãos no solo para 
sentir também o calor saindo e falamos para eles que se colocassem mais 
alto não daria para sentir esse calor. A experiência foi muito boa. Eles corriam 
para a janela para ver a chuva e quando o sol saía corriam também para ver. 
E tudo isso, a gente trabalhando com a arte. Trabalhamos com a pintura, nós 
fizemos cartazes também do ciclo da água, dei a cartolina e eles foram dando 
ideia e interagindo na confecção dos cartazes.  

Professora H – Deixa eu complementar aqui, teve a música sobre o ciclo da 
água, foi impressionante ver como bastou passar a música uma vez, depois 
cantar a música com eles e já sabiam descrever o ciclo da água todinho, como 
que a água chegava na nossa casa. 

Professora C – A música ajuda muito aos alunos a assimilarem o 
conhecimento. Na sequência, fizemos as brincadeiras com água (mostrando 
fotos em slide). 

Professora H – Essa aí eu que fiz com eles, como transportar a água. 
Colocava a água no balde e perguntei para eles: “Como a gente vai fazer 
agora para transportar a água?”, sugiram várias ideias: “podemos levar nas 
mãos”, “vou pedir um copo”, cada um deu uma solução para o transporte de 
água e, depois, na hora decidimos fazer um campeonato, ver quem enchia a 
garrafa primeiro. Foi bem interessante essa brincadeira. Depois fizemos a 
experiência das misturas com água, fizemos gelatina para verificar como, 
depois de misturar, e colocar para gelar, fica dura. Colocamos uma no 
congelador, uma na geladeira e deixamos uma no armário para eles 
conferirem como ficou cada uma. Também os levamos para a praia, uma 
coisa tão simples e eles ficaram tão felizes. Foi um momento muito 
interessante, propusemos a eles que fizessem castelo de areia e ficaram lá 
tentando fazer sem molhar, na areia mais seca. Tentaram lá, passaram de 15 
minutos, e Sereinha17 só olhando, colocou a mão na cintura e disse: “Vocês 
não estão vendo que tem que molhar isso não?” (risos). Era isso que a gente 
queria, depois a gente foi e molhou a areia para eles verem a diferença da 
areia molhada e da areia seca. A evaporação também, levamos as crianças 
na cozinha para ver a água, no fogo, se evaporando. Trabalhamos, também, 
a questão do desperdício da água. No final, fizemos uma exposição 
fotográfica aberta a comunidade. Eu achei muito importante isso. Pena que a 
comunidade, muitas vezes, não prestigia. Os resultados são apresentados aí 
nas fotos. Aí tem a dramatização sobre a água nas frutas e a apresentação 
do poema, Salada de frutas, que foi um sucesso. Foi muito interessante ver 
a forma como eles se esforçaram para interpretar durante os ensaios e 
apresentação. Foi isso aí. 

 
 

As professoras C e H apresentam um trabalho de cunho investigativo, com 

muitas estratégias, buscando garantir ludicidade às experiências das crianças, sendo 

rico, principalmente na érea de conhecimentos das ciências. No entanto, a Arte é 

apresentada como mais uma das estratégias para trabalhar outro objetivo, o tema 

água.  

                                            
17 Nome fictício dado a uma menina da turma 
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A quarta dupla a apresentar, foi representado pelas professoras E e F 

(professoras do Ciclo 1, Fase II, Etapa 2 – crianças de 5 anos): 

 
 

Professora E – O projeto Sarau Literário, com as turmas de cinco anos. Ficou 
decidido que iriam trabalhar com poesia. Na nossa sala, foi muito gratificante 
o projeto, porque, no início, tinham crianças que não gostavam de participar 
de rodinhas, mas agora está sendo ótimo perceber como elas evoluíram, 
como se expressam.  

Pesquisador – Então vocês ficaram com poesias. 

Professora E – Isso. 

Professora F – Para gente é importante destacar a questão da expressão 
deles. Tem uma criança mesmo que serve de exemplo para gente. O 
Peixinho18 não aceitava participar, pois para ele isso não era aula. Aula para 
ele era dever, ficar sentado, que esse negócio de apresentar não é aula, mas 
na última apresentação mesmo, ele se destacou. Então, você via mesmo o 
desenvolvimento dele, a expressão, como falava.  

Professora E – Tem outra criança também, Sereinha 219. Quando ela chega 
na segunda-feira, que a gente vai sentar na rodinha, para recitar a poesia, ela 
falou: “Tia, meu pai no sábado leu para mim, no domingo ele não leu. Aí 
quando foi a noite eu acordei ele, ele estava dormindo e falei, vamos ensaiar 
a poesia pois eu tenho que apresentar amanhã lá na escola.” A gente vê a 
preocupação da criança para apresentar aos colegas. É gratificante para o 
professor ver o interesse deles. Hoje, toda vez que tem apresentação, eles 
mesmos fazem o gesto de agradecimento. 

Pesquisador – Desde quando vocês estão desenvolvendo o Sarau Literário?  

Professora E- Foi no segundo trimestre que começou. 

Pesquisador – Então, você percebeu um amadurecimento, um melhor 
desenvolvimento das crianças nas apresentações? 

Professora E – Com certeza, mas não foi só na minha turma não. As meninas 
de 3 e 4 anos ficaram com cantiga de rodas e a gente vê a evolução das 
apresentações dos grupos. A oralidade, o uso das roupas, dos materiais de 
apresentação, eles tem prazer de mostrar. 

Professora I – Elas constroem com eles elementos cênicos para as 
apresentações. Assim como você viu nas fotos das professoras A e D, todas 
as vezes as crianças constroem alguma coisa que utilizarão nas 
apresentações. 

Professora E – As Habilidade/objetivos que a gente colocou foi, despertar o 
interesse das crianças em recitar poesia. E o que eles aprenderam foi o 
prazer pela leitura, oralidade de apresentações. 

 
 

                                            
18Nome fictício dado a um menino da turma. 
19Nome fictício dado a uma menina da turma. 
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Após as apresentações, procedemos a discussão sobre a Arte - enquanto 

atividade meio - e Arte como atividade fim. Para uma melhor compreensão da reflexão 

originada no encontro, optamos por utilizar a transcrição:   

 
 

Pesquisador – Mais algumas considerações da dupla? Palmas para elas 
então. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem 
aceitado partilhar um pouco da experiência de vocês. Porque a experiência 
do cotidiano de sala de aula, é muito rica. Ela ajuda a gente a ter uma visão 
melhor de como a Arte é concebida na escola, mesmo já tendo sido pontuado 
por vocês nos encontros anteriores que não temos as formações devidas e, 
como pedagogos que somos, a arte é vista em nossa formação de uma forma 
muito superficial. Então, quando trabalhamos na escola, vamos muito pelo 
“achismo”, ou por outras experiências estéticas que já tivemos e aí todas 
vocês, por já terem alguma experiência artística, isso ajuda no cotidiano. Mas 
é muito comum também que a gente puxe a sardinha para o que já domina, 
o que é muito natural. Então, se eu canto, tendo a ter muitas experiências 
com a música, se eu danço, vai ter muita coreografia. Aí eu percebo assim. 
A gente tem o Sarau, que é uma ação que mais se aproxima de uma proposta 
da arte pela arte. 

Professora I – Então. O projeto Sarau Literário, inicialmente, foi pensado 
apenas como forma de trabalhar a oralidade das crianças. Mas percebemos 
o potencial que o projeto tem para vivenciar a Arte. 

Pesquisador –Eu percebo isso, mas precisamos compreender quando 
estamos trabalhando a Arte como atividade fim ou como atividade meio. Por 
exemplo, o sarau se aproxima muito da Arte como atividade fim, mas 
precisamos compreender que a arte tem conteúdo próprio, que são 
conteúdos estéticos, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a música, 
ela tem conteúdos próprios, as notas musicais, o som e a ausência dele, o 
ritmo, a melodia, a intensidade. Quando eu trabalho o teatro eu tenho signos 
e significados próprios, como foco, explorar espaço, concepção de 
personagem, roteiro, elemento cênico, cenário, jogo teatral, jogo dramático e 
assim por diante. O objetivo centra-se na linguagem artística. Quando eu 
trabalho a arte como estratégia, por exemplo, o projeto da dengue, a arte não 
é o objeto de aprendizagem, é só uma estratégia, logo, atividade meio, para 
outro objetivo, que necessariamente não tem nada a ver com a arte. Não 
tiramos o mérito da ação, pois a estratégia lúdica é essencial para a criança, 
mas precisamos compreender, quando trabalho a arte propondo uma 
experiência estética e quando a utilizo como estratégia para outros fins. Outro 
aspecto que precisamos observar é o que diz respeito ao processo criativo 
da criança. Por exemplo, em uma apresentação de dança das crianças, é 
muito comum que a gente defina as coreografias, pela própria visão que 
temos de “é criança, não consegue”. É lógico que é importante que sejam 
garantidas à criança experiências de apreciação, mas também precisamos 
garantir o processo de criação para as mesmas. Outro exemplo, a gente tem 
uma forma de recitar poesias, se você observar, as forma são todas 
parecidas, cabe a gente ousar, romper com padrões, você pode perguntar a 
criança “se você fosse falar como falaria?”, é uma brincadeira, não precisa 
ser algo sério. Tem um exemplo banal que gosto muito de utilizar 
ultimamente, sobre a música “Solta a Pisadinha”20 que tem circulado na 

                                            
20Música de Gilvan Silva que viralizou nas redes sociais na internet, com um desafio, onde ao ritmo da 
música as pessoas deveriam, cada um em seu tempo (um por vez) dançar de um jeito diferente.  
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internet. Mas, qual é o processo da “Pisadinha” que acho muito interessante? 
O processo de criação. 

Professora F – Cada um dança de seu jeito. 

Pesquisador – Isso aí. Cada um dança “Solta a Pisadinha” de uma forma 
diferente. Um exemplo simples de uma experiência de criação que pode ser 
garantida à criança. 

Professora H – Ontem mesmo nós estávamos ensaiando a cantata e saiu um 
ritmo diferente. Mas é a mesma música. 

Pesquisador – Então, esse processo de criação é simples e deve ser 
mobilizado nas brincadeiras. Mas quando a gente permite ao aluno exercitar 
seu processo criativo, a gente favorece a ampliação de sua experiência 
estética. Assim como vocês relatam ter percebido a desenvoltura das 
crianças nas apresentações do sarau, ocorrerá se você permitir a criança 
experimentar o processo criativo da arte.  

Professora F – Você me lembrou o aluno Peixinho 221 que, no sarau, o poema 
era o mesmo, mas a interpretação dele trazia algo mais. Um sentimento de 
realidade. Parecia que estava tomando sorvete mesmo. 

Professora C – Verdade, parecia mesmo. 

Pesquisador – Então, ele recorreu às memórias do sabor de sorvete. À 
imaginação. 

 
 

A imaginação de Peixinho 2, ao retratar com realismo um poema sobre o 

sorvete e fazer com que o público percebesse esse sabor em sua declamação, reforça 

a afirmação de Vigotski (2011), destacada no capítulo 1 deste trabalho, ao falar que 

quanto mais ricas forem as experiências proporcionadas às crianças, “mais abundante 

deverá ser a imaginação” (VIGOTSKI, 2011, p. 17).  

No sexto encontro, aprofundamos a discussão sobre a arte enquanto atividade 

como fim em si mesma e a arte como atividade meio: 

 
 

Pesquisador – Ao discutirmos a Arte na organização do trabalho pedagógico 
na Educação Infantil. O que ficou marcado? No último encontro ficou bem 
marcada esta categoria, onde todo mundo apresentou suas ações. Um ponto 
muito positivo apresentado pelo grupo é que a arte está presente em seu 
trabalho, mas o que a gente pontuou em relação à arte naquele período? 

Professora C- Não sei se vai ser isso, mas o que mais me lembro é a questão 
da caixinha, que a gente fica preso às disciplinas. Que a gente precisa sair, 
não pensar em disciplinas na Educação Infantil. 

                                            
21Nome fictício dado a uma criança da turma. 
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Pesquisador – Também, principalmente porque quando defendemos o 
trabalho com Arte na Educação Infantil, não defendemos a criação da 
disciplina Arte, mas a vivência desta de uma forma integrada.  

Professora E – Até porque não dá para separar, pois a Arte está presente o 
tempo todo. 

Pesquisador- Sim, vocês deixaram isso evidente, mas tem outra questão.  A 
Arte ter aparecido muito como meio e não como fim. Ou seja, a Arte está 
presente, mas, na maioria dos relatos, é uma estratégia metodológica para 
outro objetivo pedagógico. Os exemplos das aulas são muito forte. Quando 
vocês foram discutir a temática Dengue. Qual era o objetivo principal?  

Professora B – A prevenção. 

Professora E – Conscientização sobre os cuidados para evitar a doença. 

Pesquisador – Isso aí. O objetivo era discutir a questão da Dengue. Quando 
vocês relataram a temática água, os ciclos da água. Qual era o objetivo 
principal?  

Professora C – O ciclo da água. 

Pesquisador – Isso. O próprio Sarau Literário, quando surgiu, ele surgiu com 
o objetivo de desenvolvimento da oralidade não foi isso? 

Professora B – Foi. 

Pesquisador – Da mesma forma sobre o Projeto Ilhéus sem violência. Qual 
era o objetivo principal? 

Professora C – O combate a violência. 

Pesquisador – Então. Tinha arte? Sim, mas a Arte era o meio. 

Professora C – Não era o objetivo principal. 

Pesquisador – Isso. Ela era a estratégia. Não estou dizendo que quando 
formos trabalhar Arte teremos que excluir as outras coisas. Arte vocês já 
vivenciam.  No cotidiano de vocês, vocês conseguem inserir a Arte, o que é 
muito interessante. É muito importante porque o grupo se identifica com a 
Arte, já pensa formas de trabalhar a arte. O desafio que a gente propõe é que 
a Arte também seja atividade fim. Que o objetivo seja a Arte pela Arte. Não 
estou dizendo que a Arte não pode ser estratégia também, mas não só isso. 
É até ótimo que esteja como estratégia para outros fins, pois aí a gente 
garante a arte o tempo todo na vida das crianças. Mas o que é a Arte como a 
atividade fim? Das atividades desenvolvidas pela escola, a mais próxima 
deste objetivo é o Sarau Literário. Vocês conseguem pensar: “Eu vou criar 
uma experiência estética”.  

Professora C- Acaba sendo um teatrinho não é? 

Pesquisador – Isso aí. Onde o objetivo ali não é Dengue, ou outra coisa. 

Professora E – É a arte. 
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Pesquisador – É justamente este exercício de apreciação, do processo de 
criação de algo, onde eu apresento para alguém e o outro também aprecia a 
minha criação. Mas isto está presente nas outras atividades? Sim. Mas 
quando apresento a temática Dengue, o objetivo final era que as crianças 
aprendessem sobre a Dengue.  

Professora E – O Sarau foi uma experiência muito boa, as crianças, aos 
poucos, foram se soltando e começaram a apresentar. 

Pesquisador – Elas vivenciaram um processo de criação estética. Contribuiu 
para outras coisas, para a oralidade, para a mobilização corporal, mas o 
processo principal que o Sarau se tornou foi o de criação e apreciação 
estética.  

Professora E – As apresentações mesmo, ao final do ano, as crianças deram 
show. 

Pesquisador – A arte contribui muito para isso. Ao levar as crianças para o 
teatro, por exemplo, a gente não precisa de muitos objetivos, basta apenas 
apreciar, ter a experiência de apreciar uma peça de teatro. Mas ao retornar 
para a escola, se as crianças se empolgarem e quiserem montar uma peça 
de teatro, beleza, faz parte, pois a experiência estética ativou o processo 
criativo delas. Da mesma forma se levo a criança para conhecer os 
movimentos culturais do entorno, a puxada do mastro de São Sebastião, por 
exemplo, a criança está tendo uma experiência estética, histórica e cultural. 
O Boi-Estrela é outro exemplo, é uma vivência da raiz cultural local. 

 
 

As discussões acerca da Arte na organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil contribuíram para delinearmos, em grupo, o produto dessa 

pesquisa, as “Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil” (APÊNDICE 

A). O documento, construído coletivamente com as professoras, busca contribuir para 

o trabalho com Arte na Educação Infantil enquanto atividade como fim em si mesmo, 

e que tenha como ponto de partida as produções artísticas e culturais da comunidade, 

cidade e região na qual a escola está inserida. Na transcrição abaixo, é possível 

acompanharmos como se deu o trabalho de elaboração das orientações, no oitavo 

encontro, com as professoras: 

 
 

Na sequência, distribuímos a ficha para elaboração das orientações para o 
trabalho com Arte na Educação Infantil. 

Pesquisador -  A proposta é a seguinte, a gente utilizar como base para a 
construção das “Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil”, 
os Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Proposta Curricular 
Pedagógica da Educação Infantil (PCPEI/2017) do município de Ilhéus/BA. 
Uma vez que os objetivos expostos na BNCC/2017 são apresentados de 
forma muito limitante, no que diz respeito ao trabalho com Arte na Educação 
Infantil. Vocês concordam? 

Professoras – Sim. 
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Pesquisador - E a dinâmica de trabalho? A gente divide cada grupo com uma 
linguagem, ou faremos todos juntos? 

Professora C – Acho melhor todo mundo junto. 

Professora J – Eu também. 

Pesquisador – Todas concordam? 

 (o grupo concorda) 

Pesquisador – Então vamos fazer o seguinte, para facilitar a escrita, 
deixaremos quatro pessoas responsáveis pelos registros. Cada uma de uma 
linguagem, pode ser? 

Professora I – Acho bom assim. 

Professora E – Também.  

(todas concordam) 

Pesquisador – Então vamos para as orientações. Começam na página 26 da 
PCPEI/2017. Primeiro a gente segue os objetivos da creche (0 a 3 anos), 
depois o da pré-escola (4 e 5 anos).   

A gravação foi interrompida. Como não percebemos, perdemos um trecho da 
dinâmica de organização das orientações do trabalho com Arte na Educação 
Infantil. Quando percebemos, voltamos a gravar. 

Professora B - Garantir que as crianças vivenciem experiências que 
estimulem seus sentidos e suas percepções, o que a gente pode pensar de 
ação a partir deste objetivo?  

Professora K – Cabe para teatro, né? 

Pesquisador – Cabe para todos. 

Professora I – É, você vê, né? Música, dança, teatro e artes visuais. Pode 
participar de exposições, de apresentações públicas.  

Pesquisador – Então, experiências que estimulem seus sentidos e suas 
percepções. Para dança, você pode estar assistindo danças, mas também 
experimentando danças. As danças locais, por exemplo. 

Professora I – Vivências corporais. 

Pesquisador – Isso, no teatro você pode estar partindo dos jogos dramáticos 
e teatrais. A música, a criança estar produzindo música. Produzindo sons com 
o corpo, com recursos elementos diversos. 

Professora C – (anotando) Com o corpo e elementos diversos?  

Pesquisador – Isso. Às vezes você não está com nenhum instrumento 
inicialmente, mas vai explorando o som dos objetos, das caixas, das latas. 
Produzir som com sucata. 
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Professora I – Isso é importante, produção de som com sucata, com 
elementos da natureza. 

Pesquisador – Isso. A criança criar um instrumento, inventar um instrumento.  

Professora K – No teatro, participar de exposições, apresentações públicas, 
jogos dramáticos. 

Pesquisador – Isso mesmo. Vamos para o próximo: Introduzir nas práticas 
junto aos bebês e crianças bem pequenas a apreciação de artefatos culturais 
referentes às tradições locais e regionais.  

Professora I – Explorar as produções locais. 

Pesquisador – Da região, aqui de Olivença, principalmente. Nós temos a 
Puxada do mastro, o Boi-estrela. 

Professora E – Você falando agora, lembrei. Ontem mesmo, quando a 
bandeira estava passando nas casas, eram duas crianças que estavam 
levando; uma levando a sacolinha e outra a bandeira. Já está passando de 
geração, né? 

Pesquisador – Justamente. A bandeira é uma manifestação. Tem as danças 
típicas. Vejam que é só de zero a três anos. Mas, na verdade, é uma divisão 
mais documental para gerar a ideia das peculiaridades de cada idade. 

Professora F- É porque tem coisas aqui que dá para fazer até cinco anos, 
tranquilo. 

Pesquisador – Aqui, outro objetivo: Prever acesso a recursos audiovisual: 
filmes, cinema, fotos, sons, informática, entre outros. 

Professora J – Eu acho que essa fase de cinco anos é que tem que focar 
muito aqui. 

Professora I – Então é participar de exposições fotográficas. 

Pesquisador – Exposições, cinema. O som é uma questão mais voltada para 
o técnico. 

Professora B – Exposição fotográfica, né? 

Professora I – Produção também dá, participar e vivenciar.  

Pesquisador – Pode estar pensando em montar com as crianças, utilizando 
os recursos do celular para montar um clipe musical, montar uma historinha. 

Professora I – De zero a três anos? 

Pesquisador – Três anos sim. Por quê? Elas vão adorar se ver. 

Professora C – Ave Maria! Toda vez que você pega o celular eles ficam 
doidos. 

Professora F – É eles adoram se ver mesmo, curtem muito mexer no celular. 
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Professora I – Então fica assim. Filmar as produções artísticas das crianças 
e apresentar para elas, em forma de clipes. Musicais, esquetes, 
dramatizações. 

Pesquisador – Aqui não tem laboratório de informática né? 

Professora I – Não. 

Pesquisador – Porque eles poderiam fazer arte no computador também. 

Professora K – A potencialidade é ampla né. 

Pesquisador – Sim. Vamos para o seguinte. Pré-escola (4 e 5 anos). 

Professora I – Aí eu fico pensando. Na organização da rotina semanal, você 
tem duas formas de fazer isso. Quais seriam essas duas formas? Ajudem, 
meninas, a pensar sobre isso. Vamos pensar aqui na nossa organização. 
Diante dessas coisas que a gente está elencando. Como que a gente pode 
trabalhar?  

Professora K – Dentro das áreas. 

Professora I – Mas aí não é atividade meio? 

Pesquisador – Isso é uma motivação importante, para garantir cem por cento 
do que está posto, em alguns momentos a arte vai aparecer como atividade 
meio e, em outros, como atividade fim. 

Professora I – Eu entendi, mas eu quero pensar junto com elas. Estou 
provocando mesmo (risos). Vamos pensar aqui. A gente sabe que tem que 
trabalhar isso, certo. Como que a gente pode trabalhar isso no decorrer do 
ano letivo? 

Professora C – Fazendo projetos. 

Professora K – Atividades permanentes. 

Professora I – Primeiro a gente tem que pensar, como que na rotina semanal 
a gente vai incluir a arte como atividade fim. A gente vai ter que criar atividade 
permanente que seja arte pela arte. Então, por exemplo, essa semana é 
teatro, na outra é dança. Vamos ter que pensar. Uma outra forma é para 
explorar a questão do povos nativos é com projetos ou sequência didática.  

Pesquisador – Importante estar pensando a ação de forma estratégica. Agora 
vamos para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para as 
crianças de 04 e 05 anos. (Leitura coletiva das páginas 28, 29 e 30 do 
documento para elencar os objetivos para a arte na pré-escola). 

[...] 

Professora I – Vamos ver o que marcamos, gente. 

Professora F - Promover brincadeiras que possibilitem a expressão das 
emoções, sentimentos, curiosidades e necessidades das crianças; 

Professora I – Mas o que tem isso de Arte? 
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Professora J – Expressões sentimentos.  

Pesquisador – É muito amplo, não é só em Arte, você expressa em tudo. 

Professora B – Pode ser uma dramatização, por se as expressões das 
emoções. 

Pesquisador – Esse não é muito específico só de Arte. 

Professora B – Mas já eu, vejo mais em Arte, por conta do sentimento. 

Professora I – Mas a brincadeira aí que é a geradora, não a Arte. 

Professora J – Mas e se a gente brincar de emoções? Tipo assim, uma forma 
de brincar. 

Professora I – Mas o que tem de Arte nisso? 

Professora J – Artes visuais? Expressão? (risos) 

Professora I – Só se você explorar as emoções a partir de música. 

Pesquisador- Acho que podemos colocar em teatro também, jogos 
dramáticos, jogos teatrais.  

Professora K – Pode até contar história. “Chapeuzinho vermelho sentiu 
medo”. 

Pesquisador- Justamente, brincar de dramatizar. “Olha, está todo mundo com 
medo, com frio, alegre, triste”. Qual é o próximo? 

Professora K - Promover atividades onde as crianças possam descobrir suas 
potencialidades corporais, por meio da dança, das lutas, das brincadeiras, da 
dramatização, dos jogos... 

Pesquisador – A dança e o teatro. 

Professora J – A dramatização né. 

Professora I – Como? 

Pesquisador – Para dança, o processo criativo da dança. Criação de 
coreografia. Eu até já tinha dado o exemplo da dança “Solta a Pisadinha”, 
onde cada um monta sua coreografia, Cantigas de roda, onde cada criança 
entra no círculo e vai dançar. No teatro, a mesma coisa dos jogos, as 
brincadeiras de roda, a utilização do corpo na exploração do espaço. 

Professora K – Relação corpo espaço né. 

Pesquisador – Isso.  

Professora I – Jogos dramáticos. 

Pesquisador – Jogos teatrais também. Todo mundo já entende quando eu 
digo jogo dramático e teatral? O jogo dramático é quando a gente faz as 
atividades que exploram sensações e sentimento, relação com o espaço, 
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experimentando o corpo. Sentir-se triste, alegre e etc. O jogo teatral é quando 
tem alguém apresentando e tem alguém apreciando. No jogo teatral tem 
plateia e tem ator. 

Professora K – Brincadeira de mímica, onde um tem que adivinhar o que o 
outro está fazendo. 

Pesquisador – É jogo teatral. Um apresenta e o outro assiste para adivinhar. 

Professora E – E Caça ao tesouro, que a gente faz com a criança? 

Pesquisador – Não é um jogo teatral necessariamente, é uma brincadeira. 

Professora I – É mas se eles forem os piratas? 

Pesquisador – Aí pode ser um jogo dramático ou teatral, o que define é se 
quer explorar o sentimento de ser pirata ou apresentar o pirata para alguém.  

Professora C – O próximo é. Explorar as múltiplas linguagens das crianças: 
corporal, musical, plástica, oral e escrita... Acho que serve para todas as 
linguagens. 

Pesquisador – Verdade. A gente até já pontuou ações de outra forma para 
um objetivo semelhante. Tem alguma sugestão de atividade? 

Professora B – A apresentação de sarau. 

Pesquisador – Danças, explorando o processo. É bem similar ao de 0 a 3 
anos. Acho que cabe aumentarmos a complexidade da ação. 

Professora I – Concordo. 

(todas concordam) 

Pesquisador – Então vamos para o próximo. 

Professora B- Ampliar a concepção estética das crianças com relação à arte; 

Professora C – Esse também serve para todos. 

Pesquisador – Certo, mas além de a gente produzir, é importante levar as 

crianças para que conheçam vários espaços, experimentem vários espaços. 

Professora I – Visita a museus, teatros. 

Pesquisador – Casa de artesãos. Pontos de cultura. Tem um ponto de cultura 

aqui em Olivença, não é? 

Professora E – Tem sim. Mas está bem acabado. 

Pesquisador – Mas, vamos no bem acabado mesmo, senão acaba e a gente 

não vê (risos). 

Professora F – Tem o Centro cultural, mas está desativado. 

Pesquisador – O que tem no Centro cultural? 
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Professora C – Nada. Já teve, mas por conta do teto tiraram tudo de lá. 

Pesquisador – O teto está caindo é? 

Professora E – Sim. Antes tinha oficina de teatro lá, inclusive Jô colocava as 

produções dele lá também.  

Professora J – Tinha muita ação lá. Mas agora está abandonado. 

Pesquisador – A comunidade precisa se mobilizar.  

Professora J –O próximo objetivo é: Construir e utilizar diferentes 

instrumentos musicais. 

Professora I – Pode construir instrumentos com sucatas. 

Pesquisador – Com elementos naturais também. Aqui também, sempre que 

possível, trazer um instrumento mesmo para a criança conhecer e manusear: 

violão, tambor e etc... 

Professora C – As crianças mesmo, perguntam quando a bandeira passa. 

“Tia, o que é isso?” Ficam alvoroçados na sala. Se eles entrassem, 

explicassem e tocassem para as crianças, seria interessante. 

Pesquisador -  Mas, de repente, sendo procurados, eles vem. 

Professora E – Verdade. 

Professora C – Certo, mas aqui na sugestão de atividade a gente coloca o 

que mesmo. 

Pesquisador – Então, além de colocar aquilo que colocamos de 0 a 3 anos, 

sobre apreciar, conhecer os instrumentos indígenas e industriais, também 

produzir instrumentos com sucatas, além de gerar alguma possibilidade que 

conheçam instrumentos mesmo, sem ser sucata ou brinquedo, só. Um 

exemplo, essa igreja aí em frente tem tambor, bateria, teclado? 

Professora F – Tem sim. 

Pesquisador – Poderia ver então, com os músicos, para fazer um trabalho 

com as crianças também. Mostrarem os instrumentos, deixar as crianças 

explorar. Uma manhã, por exemplo, ensaiar uma música com as crianças 

tocando. É aí, onde se pode, também, já explorar as opções de audiovisual. 

Enquanto as crianças estiverem manuseando os instrumentos, tocando, 

vocês vão filmando e depois passa para as crianças assistirem. 

Professora C – Verdade. Maravilha! 

Professora E – Lá na associação dos Machadeiros tem também. 

Pesquisador – Instrumentos? 

Professora E – Tem e ainda tem fotos da cultura local. 

Pesquisador – Então. Visitar a associação dos Machadeiros, pode por aí, 

para conhecer os instrumentos e tocar nos instrumentos. É que a gente fica 

muito em negócio de sucata. A sucata é importante, é um processo criativo, 
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mas não pode ser só sucata. O som de um tambor de verdade é diferente de 

um de sucata. Vamos ao próximo objetivo? 

Professora K - Utilizar diferentes recursos para contação de histórias: 

fantoches, fantasias, vídeos, tecidos, livros, sons, aromas, gestos... 

Pesquisador – Aqui entra basicamente teatro. São diferentes recursos para 

contação de história. 

Professora I – Tipo aquela música que conta uma história: “Meu pano 

encantando, agora eu quero ver, uma flor que abre e fecha...” 

Professora C – Então pode entrar em música também. 

Pesquisador – Verdade. Tem histórias que tem música. Histórias cantadas. A 

dança também, as vezes conta uma história. 

Professora I – Músicas, teatro e dança, histórias cantadas e dramatização 

(anotando). 

Pesquisador – O próximo. 

Professora J - Promover o contato com a arte, envolvendo o teatro, pintura, 
escultura, dança, dramatização e material de sucata. 

Pesquisador – Envolve todas as linguagens. Em artes visuais, por exemplo, 
o que a criança pode fazer? Ele pode estar trabalhando esculturas, com a 
argila, aí volta para aqueles produtos locais, exploração de tinta, como é que 
produz as tintas com os elementos naturais, mas também utilizar a 
diferenciação de cores. 

Professora I – Releitura de obras de arte? 

Pesquisador – Sim. Releitura de obras de arte. 

Professora I – A gente ainda não falou disso. 

Pesquisador – Lembrando, gente, que a releitura, necessariamente, não é 
fazer a cópia da obra de arte. 

Professora I – Isso não é releitura.  

Pesquisador – Justamente. É cópia. 

Professora I – Mas a criança pegar uma obra de Portinari, por exemplo, e 
pintar do jeito dela, pensando na técnica do Portinari é releitura. 

Pesquisador – Isso.  

Professora C – Nossa, nunca tive essa concepção. Nunca aprendi isso. 

Pesquisador – Mas eu posso, também, fazer uma releitura de uma tela, com 
uma escultura. Então, a criança viu um quadro e vai fazer uma escultura a 
partir daquele quadro. Isso também é uma releitura.  

Professora C – Mandavam a gente fazer releitura, copiar. 

Pesquisador – Verdade. Eu posso, também, utilizar meu corpo para fazer 
releitura de uma obra de arte. Por exemplo, ver a obra e um grupo de crianças 
fazer a releitura utilizando o corpo, aí tira uma foto, é a releitura da obra. 
Experimentar uma outra técnica, por exemplo, pegar uma tela de Manu e 
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tentar reproduzir utilizando uma técnica de colagem, com pedacinhos de 
papel. Ou utilizar a mesma técnica utilizada para pintar a tela e a criança fazer 
sua obra a partir do contexto da tela. 

Professora I – Legal. Isso não tinha aparecido ainda. 

Professora K - E o teatro? 

Pesquisador -  Acho que já tem algumas sugestões anteriores sobre o teatro. 
Assistir espetáculos, produzir peças de teatro, esquetes teatrais. 
Terminamos? 

Professora J- Sim, foi o último objetivo. 

 
 

Nos diálogos estabelecidos acima, é possível evidenciar, conforme já 

expusemos no capítulo 1 deste trabalho, sobre a pesquisa-ação, que traz como 

condição intrínseca a necessidade de interação entre pesquisadores e comunidade 

investigada, sem juízo de valor e/ou estabelecimento de hierarquia de saberes 

(THIOLLENT,1998). Que a participação de todos os envolvidos na pesquisa contribuiu 

para a identificação do problema, bem como na decisão das ações a serem tomadas 

para a solução. 

Nos diálogos estabelecidos no nono encontro, foi possível perceber o impacto 

das reflexões realizadas pelo grupo de professoras, durante a pesquisa, na 

organização do trabalho pedagógico: 

 
 

Pesquisador – Por fim, a Arte na organização do trabalho pedagógico na 
Educação Infantil. Acho que a gente terminou falando bastante, né? Da arte 
na organização do trabalho. A gente vivenciava muito a arte como atividade 
meio e agora a escola já tem o exercício da arte como atividade fim também. 
Foi essa semana que vocês estavam fazendo a tinta com café? 

Professora I – Com corantes naturais. Sim 

Professora C – Isso aí é todos os dias (risos).  

Professora E – A gente utiliza o urucum, é só abrir e colocar na mão. Tem o 
jenipapo também. Que é só ralar. 

Orientadora da pesquisa – Convida os indígenas também. 

Professora I – Olha que coisa interessante, o ano passado a gente tinha, a 
gente ainda tem casos pontuais, claro, mas estamos caminhando para o 
Conselho de classe do primeiro trimestre. Eu me lembro que as colegas 
diziam assim. “As crianças não vêm, nós temos um problema seríssimo de 
regularidade na frequência. O que a gente vai fazer?”. E a gente se 
angustiava com isso. Hoje, a gente conseguiu organizar o nosso currículo de 
tal forma, que é claro, a gente continua tendo casos pontuais, mas as crianças 
não querem faltar a escola, porque no outro dia tem sempre uma novidade. 
E o que impulsionou essa transformação, foi a nossa reflexão sobre a arte, 
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que fez a gente repensar o nosso currículo. Hoje não nos preocupamos mais 
com a pressão em relação ao ciclo de alfabetização. Porque nos 
empoderamos de que estamos no caminho certo. Trabalhando com as 
crianças o que é de fato fundamental para elas na Educação Infantil. 

Professora C – Antes a gente ficava ansiosa. Preocupadas de como as 
crianças chegariam no Ensino Fundamental, até porque a gente escuta muito 
de lá “que não sabe fazer nada”. Mas agora, eu estou super tranquila com 
isso, depois que você estuda. 

[...] 

Professora I – Eu e professora J comentávamos aqui baixo. Como esse 
trabalho com arte nos libertou, enquanto educadores. A gente agora, nós da 
Educação Infantil, ganhamos o mundo com as crianças. A gente quer sair 
com eles para qualquer coisa, para qualquer motivo e saímos com eles a toda 
hora, e vai ao mercado, e vai na praça, na praia, a gente começou a pensar 
que a escola é um lugar muito limitado para as crianças perceberem o mundo. 
Aí a gente chega, quando a gente faz essas atividades com elas, e esse ano 
a gente já fez um monte, muito cansadas, mas chega de um, descansa e no 
outro já está pensando “o que a gente vai fazer para sair com as crianças?”. 
São coisas pequenas no fazer pedagógico, é para mexer com areia, observar 
o ambiente externo da escola, observar os pássaros, para ouvir os pássaros. 

Professora K – Catar sementes para fazer artes. 

Professora I – Isso foi nos impulsionando a transformar os nossos fazeres. 

Orientadora da pesquisa – Nota que na fala de vocês, em nenhum momento 
vocês disseram, “Aí a gente tem que ter papel”. Olha quanta riqueza tem aqui, 
que não depende desse papel. 

Professora E – No dia que a gente os levou à praia, chamou a atenção de 
todo mundo. Chegaram lá, ficaram o tempo todo concentrados, trabalhando 
com a areia. Não tivemos que ficar chamando a atenção das crianças. 

Professora J – Mas sabe o que é. Já está fazendo parte da rotina deles. Antes 
a gente já imaginava quando ia ter uma atividade fora. Acaba sendo natural. 
Na semana passada, que fomos ao supermercado mesmo, não chamou a 
atenção de ninguém.  

Professora k – Teve uma criança mesmo que falou. Como estou gostando tia 
de estar aqui nesse mercado. 

 
 

As discussões sobre a Arte contribuíram para a modificação da rotina da escola 

Estrela do Mar. Partindo dos relatos das professoras e se apoiando às concepções de 

Sánchez Vázquez (1968), poderíamos dizer que a práxis reiterativa em relação à Arte 

na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil cedeu lugar à práxis 

criadora. Neste sentido, poderíamos afirmar também, que a consciência da práxis, do 

grupo de professoras, participantes da pesquisa, apresenta-se em um grau mais 
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elevado, o que contribuiu para as modificações ocorridas e a busca pela superação 

de obstáculos, até então, tidos como improváveis de serem superados. 

 

4.2 Formação de professores 

 

Essa categoria emergiu durante nossas discussões e reflexões sobre a Arte na 

Educação infantil e apresenta-se como importante para a compreensão de como se 

deu a formação das professoras da escola Estrela do Mar e como a arte esteve 

presente durante a formação dessas professoras. No capítulo dois deste trabalho, 

destacamos o histórico da Arte na Educação, da mesma forma pontuamos sobre a 

formação de professores para atuar com arte, após a Lei nº 5.692/1971, uma formação 

deficitária, feita em curta duração (curso de dois anos) e de forma polivalente (um 

único professor para trabalhar todas as linguagens da arte) que repercute até a 

atualidade. Expusemos, também, as dificuldades do Pedagogo, que é responsável 

por trabalhar com todas as áreas de conhecimento na Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia/2006 (DCN/2006), e só vivenciam a arte em sua 

graduação, quando vivenciam, em apenas uma disciplina, durante todo o curso.  

No grupo de professoras que atuam na Educação Infantil, todas são licenciadas 

em Pedagogia. Já no primeiro encontro, enquanto preenchiam o questionário (ANEXO 

B), fomos dialogando sobre a presença da Arte na formação das professoras: 

 
 

Professora A – (lendo o questionário em voz alta) Na graduação você teve 
alguma disciplina que trabalhasse a temática arte?  

Pesquisador – Então. Na faculdade você teve alguma disciplina que 
trabalhasse a temática arte? 

Professora E – Tivemos, tipo assim, só na teoria. 

Pesquisador – Mas teve uma disciplina arte ou só trabalho? 

Professora E – Teve.  Teve até um livrinho. 

Professora C- Teve até prova. 

Professora E – Mas foi só teoria. Só, não fez prática. 

Professora A- Na minha a gente trabalhou muita peça, apresentação na 
disciplina de Educação Infantil. Mas Arte não teve não. 

Pesquisador – Você fez aonde? 
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Professora A– Na UESC. 

Pesquisador – Quando eu fiz não tinha não. 

 
 

No segundo encontro, após compilação dos dados obtidos por meio do 

questionário, foi possível apresentar o seguinte slide (Figura 5) para discussão pelo 

grupo: 

 
 

Figura 5 – Slide 2º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus participantes da pesquisa, 2018: Informações coletadas 
no item 3.6 do questionário sobre a presença de disciplina, na graduação, que 
trabalhasse a temática arte. 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa, 2018. 

 
 

Utilizando os dados da figura 5, discutimos as informações e fizemos as 

alterações que o grupo julgou necessárias: 

 

 
Pesquisador- Me surgiu uma dúvida em relação a essa Disciplina de 
Educação Infantil. Essa motivação surgiu do professor ou partiu dos alunos? 
 
Professora A- Foi da professora. Foi antes do estágio da Educação Infantil, 
então a gente teve que fazer esse trabalho. Apresentou na UESC mesmo. 
 
Pesquisador – Eu fiquei na dúvida porque na minha graduação surgia mais 
dos alunos. 
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Professora I - Eu não tive a disciplina Arte. Mas esse dado que a professora 
A sinalizou, no formulário dela, é muito pertinente, pois corresponde a minha 
graduação também. Se a gente for pensar na graduação, onde a arte aparece 
mais fortemente, no intuito de mobilizar as crianças, é na Educação Infantil. 
A gente tinha ali a presença da contação de história, da dramatização, menos 
presente na disciplina para o Ensino Fundamental, onde o foco é 
basicamente Alfabetização. Na Educação Infantil tem uma pegada forte da 
arte, da contação de histórias, do desenvolvimento da motricidade.  
 
Pesquisador - (para a professora G) Esse que não especificou a questão da 
prática foi o seu questionário. 
 
Professora G – Eu já tinha estudado no magistério, onde Arte era desenho. 
Na graduação também, tinha teoria e prática também. 
 
Pesquisador – Então não foi só teoria. Então fica assim: 07 tiveram disciplina 
Arte : 04 disciplinas teóricas, 01 prática e teórica na pedagogia e 01 prática 
(não na pedagogia) ; 01 não teve Arte, mas destacou atividades na disciplina 
de Educação Infantil apresentações (dramatizações e contação de história). 

 
 

As informações contidas, nos trechos das transcrições, corroboram com o que 

já havíamos pontuado anteriormente, bem como, com a fala de Sérgio Figueiredo 

(2017, p.85), que apresentamos no segundo capítulo deste trabalho. A Arte, na 

maioria dos cursos de graduação em Pedagogia, só é disponibilizada em uma 

disciplina e, normalmente, só é apresentada enquanto teoria, sem a possibilidade de 

vivência das linguagens. O curso de Pedagogia da UESC pode ser utilizado como um 

exemplo, para ilustrar essa afirmação, uma vez que a disciplina Arte e Educação só é 

disponibilizada no quinto semestre do curso, com uma carga horária de 60 horas, de 

um curso com o total de 3.800 horas (UESC, 2012, p. 46-52). 

Além da formação inicial, outro aspecto que também dificulta a efetivação do 

trabalho com Arte na Educação Infantil é a falta de formação continuada. Conforme já 

pontuamos no segundo capítulo, no município de Ilhéus/BA, não ocorre formação para 

a implementação da Arte na Educação Infantil desde o ano de 2011. E a última 

formação que ocorreu não abrangia toda a rede municipal de ensino, pois as vagas 

eram poucas, por edição da formação. A falta de formação continuada na rede 

municipal de ensino pode ser verificada no trecho da transcrição do terceiro encontro, 

ao falarmos da Lei nº 13.278/2016: 

 
 

Pesquisador – [...] a Federação de Arte-educadores do Brasil, buscando 

garantir que as outras linguagens também fossem asseguradas e não apenas 

a música, o que garante a alteração do parágrafo 6º em 2016, pela Lei nº 

13.278, passando a ter a seguinte redação: “§ 6o As artes visuais, a dança, a 

música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular 
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de que trata o § 2o deste artigo”. [...] Foi dado um prazo de cinco anos para 

que todos os sistemas de ensino promovam a formação de seus profissionais 

para garantir a efetividade da lei. Mas, vejamos bem, essa lei é de 2016. 

Professora I – Já estamos no final de 2018 e até agora nada (risos). Não 

percebemos nenhum movimento nesse sentido por parte do município. 

Professora G – Essa falta de mobilização para a formação, é que cria para 

gente uma série de dúvidas e questionamentos na hora de trabalhar arte. Não 

entendemos, por exemplo, como e o quê trabalhar em teatro, em música, em 

artes visuais. 

Pesquisador – Então, é pertinente a sua fala, pois reforça a falta de formação 

para o trabalho com Arte na Educação Infantil. 

Professora I -  Mas segundo a lei, quem teria que dar conta desta formação? 

Pesquisador – Os sistemas de ensino. 

Professora I – Então, este é um problema seríssimo que a rede municipal de 

Ilhéus tem. 

Professora G – Ilhéus só não, acho que o Brasil todo (risos). 

Professora D – Mas está falando Ilhéus porque é onde estamos. 

Pesquisador – A própria lei reconhece, em seu texto, que não temos 

professores em número suficiente com a devida formação para o trabalho. 

Professora I – Mas desde 2016 os sistemas já deveriam estar mobilizando. 

Pesquisador – Pois é. 

Professora I – Olha nossa responsabilidade política, pois, uma vez que 

tomamos conhecimento da legislação, temos a obrigação de provocar o 

sistema de ensino. 

Pesquisador- Sim. 

Professora I – Eu, por exemplo, desconhecia isso, já sou provocadora de 

natureza, mas em uma próxima reunião com os técnicos da secretaria vou 

provocar esta questão. Pois, além de garantir as formações para a 

alfabetização e letramento, que tem sido a preocupação da rede, também tem 

que priorizar a formação para as linguagens da arte. 

Professora D -  Com certeza! 

Pesquisador – Sim é importante a mobilização, pois a nossa história já prova 

isto. 

 
 

A discussão, em torno da formação continuada gerou uma vontade de 

mobilização no grupo para fazer valer a legislação e garantir a formação sobre as 

linguagens da Arte.  Essa motivação interna do grupo constituiu-se em um importante 
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elemento para os encontros da pesquisa. A cada movimento, a cada oportunidade de 

discussão e aprofundamento de nossos conhecimentos, pudemos perceber a 

integração e interação do grupo de professoras.  

No nono encontro, ao fazermos uma revisita aos temas discutidos no decorrer 

da pesquisa, quando falamos da formação de professores, foi possível fazer o 

seguinte registro:  

 
 

Pesquisador – Um outro aspecto que também emergiu na pesquisa é a 
questão da formação dos professores. E a gente já tinha percebido isso 
desde o questionário, quando colocamos que esse contato, durante a 
formação, na graduação, com a Arte, deu-se em uma disciplina, normalmente 
muito teórica e nada de vivência, apenas para cumprir tabela mesmo. E 
também nunca mais tivemos a formação continuada na rede. Então, esse 
contato na formação do professor com a Arte, não dá segurança para o 
professor trabalhar com a Arte em sala de aula. 

[...] 

Professora I – E aí, a gente destaca o lugar do sistema de ensino. Porque a 
rede já teve uma formação que se chamava as linguagens da Arte, que era 
uma formação de professores, com uma série de questões, era vaga limitada, 
no terceiro turno, era à noite, enfim, mas a rede tinha uma política pública de 
formação de professores que é descontinuada por uma pressão de uma 
formação que geralmente vem do governo federal, então, ou você faz uma 
coisa, ou faz outra, e você acaba abrindo mão das formações municipais, em 
detrimento de uma pressão de formação nacional. E isso não foi apenas em 
arte, nós tivemos na rede, um núcleo de formação que era o Programa de 
Implementação aos Estudos Regionais (PROIER), que trabalhava a 
formação de professores para atender, justamente a Lei nº 10.63922 e a Lei 
nº 11.64523. E foi descontinuado, desconsiderando que a legislação exige a 
formação desse professor. 

 
 
A fala da professora I corrobora com o que já havíamos destacado no capítulo 

2 deste trabalho. Existe uma pressão governamental em atender uma lógica 

extremamente capitalista estabelecida por organizações internacionais, em que a arte 

e demais temas que favoreçam a formação integral do sujeito são ignoradas em 

detrimento das áreas de Língua Portuguesa e Matemática. 

 

 

 

                                            
22 Lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas redes públicas e 
particulares da educação brasileira. 
23Lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígenas nas redes 

públicas e particulares da educação brasileira. 
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4.3 As influências das políticas públicas nas práticas educativas. 

 

Ao falarmos de política pública de educação, é importante relembrarmos que 

partimos da definição de Höfling (2001), que compreende as políticas públicas como 

as de responsabilidade do Estado, mas que não devem ser pensadas só por seus 

organismos. A elaboração dessas políticas não garante efetivamente a 

implementação, dependendo de outros agentes encarregados de sua execução 

(ARRECTHE, 2001).  

Essa categoria emergiu no segundo encontro, a partir da projeção em slide da 

tabela 3, elaborada partindo das informações fornecidas ao questionário no item 1.1, 

o qual solicitou que as professoras assinalassem quais os documentos publicados 

pelo Ministério da Educação que apresentam o trabalho com Arte para a Educação 

Infantil que elas conhecem: 

 
 
Tabela 3 – Conhecimento das professoras da escola Estrela do Mar da rede pública 
municipal de Ilhéus, participantes da pesquisa, sobre documentos publicados pelo 
MEC que apresentam o trabalho com arte para a Educação Infantil 

Documento Conhecem 

LDB 9.394 de 1996; 03 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 
(1998);  

04 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI 
(2009); 

04 

Lei n° 11.769 de 2008, torna obrigatório o ensino de Música na 
Educação Básica; 

01 

Lei 13.278 de 2016, determina a obrigatoriedade do ensino das 
quatro linguagens artísticas: artes visuais, dança, música e teatro; 

01 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017). 03 

 Fonte: Questionário aplicado na pesquisa, 2018. 

 
 
Ao analisarmos a tabela 3, pudemos registrar o seguinte diálogo: 

 
 

Pesquisador - O que me chamou muita atenção, que os professores que 
sinalizaram o conhecimento das leis e documentos nacionais (LDB. 
9.394/1996, RCNEI/1998, DCNEI/2009, BNCC/2017) a maioria sinalizou que 
conhecia porque estudava para concurso. É interessante porque tem a ver 
com a vida, com a rotina, com correr atrás, uma maior parte de vocês é 
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contratada. Então o concurso é um objetivo é uma meta a ser atingida. Mas 
chamou atenção aqui que não houve sinalização para o trabalho, foi mais 
para o concurso.  
 
Professora I – Você me permite? Eu acho muito pertinente e aí já é o recorte 
da Coordenadora Pedagógica, que a gente faça uma reflexão sobre isso, 
porque considerando que quem vai delimitar os passos da pesquisa somos 
nós, o que é que esse quadro apresenta para nós sobre o nosso 
conhecimento enquanto escola dessas leis nacionais? 
 
Professora A – Então, mostra que não conhecemos, menos da metade 
respondeu que conhece a LDB, preocupante até, né? É um ponto para avaliar 
né, pois a LDB é o que tem de maior nas leis educacionais. As leis de arte 
por exemplo, tudo bem, mas as demais. A RCNEI eu vi muito na faculdade. 
 
Professora G – Agora, o correto que vejo, principalmente os professores que 
atuam deveriam tem um livro de cabeceira como presente do MEC, como os 
referenciais, aí não sabe problema. 
 
Professora E – Eu mesma, me sinto leiga. 
 
Professora G – Mas até para a gente acessar. Isso aí existe na escola, se 
não existe é porque emprestou alguém e esse alguém não devolveu. 
Entendeu? É difícil, como é que a gente discute se a gente não tem acesso. 
Eu mesma falei das leis, porque eu fui obrigada porque que eu trabalhava, 
em um trabalho privado, não foi pelo município. Aí tinha que saber e um 
especialista veio explicar para que a gente pudesse entender por isso que 
são poucas as pessoas que conhecem.  Então, se você não sabe, se você 
não entende, você tem que aprofundar. 
 
Professora C – Porque essas leis a gente estudou para prova na faculdade. 
Então são decoradas. 
 
Professora F -  A gente precisa estar vivenciando né. Eu fui participar de uma 
entrevista de emprego e colocou em cheque a LDB. 
 

 

A fala da professora A ao dizer “não conhecemos”, descreve o sentimento do 

grupo de professoras em relação à legislação. É sabido por todas a necessidade de 

conhecimento das leis que regem a Educação. Foi perceptível a preocupação do 

grupo ao observar as informações tabuladas do questionário. E permeou pelas falas 

das professoras a fala “precisamos estudar as leis”. A LDB é a legislação máxima para 

a educação brasileira, depois da Constituição Federal/1988, e nela consta toda a 

organização da educação brasileira. 

Dando continuidade à análise das respostas fornecidas pelo grupo via 

questionário, projetamos as informações do item 2.3, que solicitou que as professoras 

assinalassem as normatizações e/ou documentos publicados pelo município de Ilhéus 

para a Educação Infantil que elas já conhecem e estudaram. Os dados foram 

organizados na tabela 4: 
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Tabela 4 – Conhecimento das professoras da escola Estrela do Mar da rede pública 
municipal de Ilhéus, participantes da pesquisa, sobre documentos municipais para a 
Educação Infantil. 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa, 2018. 

 
 
Sobre os documentos municipais, ao apresentarmos a tabela 4, foi possível 

registrar as seguintes falas: 

 
 

Professora I - Eu conheço os três documentos. Acho que, dos documentos 
municipais, o que melhor norteia a prática pedagógica, é o de 2008. Tanto a 
diretriz curricular, quanto a proposta curricular, não contribuem muito no 
sentido de organizar o currículo. Não contribuem para a gente organizar a 
rotina.  Eu acho que a orientação pedagógica é mais elucidativa. Ela é uma 
leitura mais relacionada à rotina do que as diretrizes municipais e a proposta 
curricular. 

Pesquisador – Eu entendo sua colocação, mas o município lança os 
documentos e, querendo ou não, precisamos conhecer esses documentos.  

Professora I – Mas vale uma ressalva, não houve nenhum tipo de mobilização 
do município, no sentido de publicizar, para a rede sobre esses documentos, 
principalmente 2014 e de 2017. Houve sim, no de 2014, um movimento de 
análise nas escolas. Para poder fazer análise da devolutiva para a SEDUC, 
mas não de tornar público e discutir esses documentos. 

 
 

Os dados da tabela 4 chamam atenção para o fato de que o documento mais 

recente da rede municipal só foi apontado por uma professora. As Diretrizes 

Curriculares Municipais para a Educação Infantil/2014, da rede municipal de 

Ilhéus/BA, tiveram mais indicação de conhecimento por terem sido fruto de uma 

mobilização da Secretaria de Educação, no período de sua elaboração, mesmo assim, 

metade do grupo não citou como conhecimento. Segundo as professoras, ao 

discutirmos os dados, houve encontros para a discussão e elaboração das Diretrizes 

de 2014, já o documento Proposta Pedagógica para a Educação Infantil de 2017, não 

teve a mesma mobilização.  

O descompasso percebido entre a legislação estabelecida e o conhecimento 

por parte das professoras para materialização da política foi um dado importante que 
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orientou a discussão do grupo nos encontros seguintes. O grupo definiu como primeira 

ação, o estudo da legislação nacional e dos documentos locais para a Arte na 

Educação Infantil. 

No terceiro encontro, iniciamos o estudo proposto pelo grupo sobre a 

legislação. Apresentamos um slide para refletirmos enquanto grupo sobre o que são 

as leis, conforme figura 6: 

 
 
Figura 6 – Slide 3º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus, participantes da pesquisa, 2018:  conhecendo a legislação 

 
  Fonte: Elaborado pelo pesquisador, apresentação no 3º encontro, 07 de novembro, 2018. 

 
 

A figura 6 foi discutida com o grupo, partindo da compreensão de que as leis 

são concebidas enquanto produto de movimentos sociais e correlação de forças entre 

as classes sociais, podendo ser produto de hegemonia de um determinado grupo no 

poder: 

 
 

Pesquisador – No encontro anterior, decidimos começar o estudo pelas Leis 
Nacionais, LDB 9.394/1996 e as Leis nº 11.769 de 2008 (obrigatoriedade do 
ensino de música) e a Lei nº13.278 de 2016 (obrigatoriedade do ensino das 
quatro linguagens artísticas).  A primeira coisa que a gente propõe discutir da 
legislação é “o que é a legislação?”. É a sociedade em movimento. Os 
movimentos que geram as leis tem a ver com as relações de forças da 
sociedade. O que é que acontece. Você gera uma lei, e a gente viu isso muito 
recentemente no Brasil, com as questões da escola sem partido, por 
exemplo. No fundo toda legislação é uma correlação de forças entre a classe 
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dominante e entre a classe trabalhadora. Essa correlação de forças, em 
alguns momentos vai favorecer uma maior democracia, e em outros, menos 
democracia. Então, as leis são a materialização dos movimentos da 
sociedade e dessas correlações de forças. Quando a gente discute a LDB 
9.394/1996, a gente não pode achar que ela está linda, surgiu do nada. A 
LDB em si já traz um movimento social. A Gonh (2008) diz que são as “Ações 
sociais e coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas 
distintas de a população se organizar e expressar suas demandas.” A LDB 
9.394/1996, por exemplo, vem surgir como demanda da Constituição de 
1988, onde a gente vem em um movimento de redemocratização do país e 
ficou determinado que teríamos uma nova legislação educacional. 

Professora I – Eu acho que um outro exemplo disso, é muito o que ocorreu 
com a Educação Infantil, porque houveram os movimento sociais no sentido 
de garantir a Educação Infantil como obrigatória. Isso foi uma conquista 
recente da sociedade, tanto é que até o financiamento mudou, que era 
FUNDEF, que era só para o Ensino Fundamental, depois virou FUNDEB, 
porque se entendeu que não seria só financiamento do Fundamental, mas 
toda a educação Básica, na qual a Educação Infantil está inserida. Então hoje 
a lei diz temos a obrigação de matricular as crianças na escola a partir do 
quatro anos. E isso foi uma conquista recente desse movimento social. 

Pesquisador – Então, onde tem uma legislação, ali é espaço de luta. Onde 
hora a gente ganha, hora a gente perde. O movimento de legislação é isso. 
Toda a mobilização social, principalmente para a classe trabalhadora, é a 
garantia de seus direitos nessa legislação. 

Professora I – E as etnias também. Olivença, como uma comunidade 
indígena. 

Professora D – Você falou isso, me recordou. Nós da tribo indígena, a gente 
almejava muito concurso público. A gente ia para cima, dormia em prefeitura, 
Direc. Quando a lei veio para assegurar o concurso, veio assim “pá” e todo 
mundo “hã?”. Mas foi algo que a gente almejou,  que a gente buscou e quando 
veio o concurso, deixou muita gente de fora. Ou você se apropriava do 
assunto, ou você ficava de fora, que umas delas fomos nós, né colega? 
(falando com a professora ao lado).  

Risos do grupo. 

Professora D – Então, é assim, como você falou, ou vem pro bem ou vem 
para nos prejudicar. 

Professora E – Pessoas que estavam no movimento, lideranças que estavam 
em universidade brigando e ficaram de fora. 

Professora I – Mas foi importante, né? Essa relação da escola, com a 
identidade, a etnia de um povo. 

Professora E – Até o modelo de prova, que tiveram lideranças que 
participaram da elaboração do modelo de prova. Quando a gente quis 
recorrer, o pessoal falou: “não, mas estava na lei”. 

Professora I – A legislação da Educação Indígena é grande né? No país. Eu 
conheço muito superficialmente, de movimentos que eu participei, mas até 
onde eu sei, são leis muito específicas para a organização do currículo, para 
organização do projeto político pedagógico, e a gente precisa repensar como 
isso vai repercutir em nosso PPP, porque para nós tem um valor de 
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organização da prática pedagógica. Então, se a gente está inserido em uma 
comunidade indígena, quando a gente organiza o currículo isso precisa estar 
demarcado, e eu acho que não é nem sinalizado no nosso PPP. 

Pesquisador – É uma coisa que é importante enquanto comunidade escolar. 
Você até usou um termo (para a professora D) “escola de branco”. Então 
mesmo sendo “escola de branco”, esta escola está em uma comunidade 
indígena, ela precisa estar assimilando esta cultura, dialogando com essa 
cultura. 

Professora E – Até o PPP que a gente estava olhando no início do ano. Tem 
muitas salas nucleadas que constam como dessa escola, que hoje pertencem 
a comunidade indígena. Então, tem que sair do PPP da escola. 

Professora D – Na verdade, para gente foi uma conquista muito grande e 
recente. As universidades começaram a escancarar as portas para gente, 
porque tudo era muito fechado. Então, quando essas universidades abriram 
as portas, foi uma conquista muito grande: agora tem que ter nas escolas, a 
questão indígena e afro também. 

Professora I – As cotas? 

Pesquisador - Você está falando do currículo. As leis nº 10.639, sobre o 
ensino das matrizes africanas e a Lei nº 11.645 sobre as matrizes africanas 
e indígenas. 

Professora I – É uma outra lacuna nossa. A Lei nº 10.639 eu ainda conheço 
com mais profundidade, mas Lei nº 11.645, que é uma lei que subsidiaria 
bastante o nosso PPP, eu não sei se a gente teve um momento. Vocês já 
discutiram essa lei aqui?  

Professoras – Não 

Professora I – Esses encontros então fazendo a gente refletir sobre outras 
fragilidades que a escola tem.  Porque, gente pense aí. É inadmissível, se a 
gente for pensar. Uma escola que se encontra em uma comunidade indígena. 
Nunca teve um momento formativo para discutir a Lei nº 11.645. 

Professora D – É um assunto puxando o outro, né? 

Pesquisador – Sim. Então assim, o seu exemplo foi importante para ilustrar 
essa questão do que é a lei, o que é a legislação para que a gente, de fato, 
compreenda esse movimento.  

 
 

As discussões sobre as leis, enquanto fruto dos movimentos sociais, na 

correlação de forças com a classe dominante, podem ser analisadas a partir de Cury 

(1987, p.51) que afirma: “Ao pretender a direção das expectativas e interesses gerais 

das classes subalternas pelo consenso, a classe dominante possibilita certas leis que 

atendem de fato a esses interesses”. No entanto, essas leis nem sempre favorecem 

as classes subalternas, pois só há concessão de direitos da classe dominante para a 

classe subalterna, quando está em risco a hegemonia da classe dominante. A 
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compreensão de que as leis são frutos dos movimentos e correlações de forças, é 

fundamental, para que o professor compreenda seu papel, enquanto mediador de 

conhecimento e da organização coletiva para a disputa política. 

Alinhados nesta compreensão, priorizamos para o terceiro encontro o estudo 

da LDB 9.394/96; a Lei n° 11.769 de 2008 (que determina a obrigatoriedade do ensino 

de música na Educação Básica) e a Lei nº 13.278 de 2016 (que determina a 

obrigatoriedade do ensino das artes visuais, dança, música e teatro na Educação 

Básica) .  

Iniciamos pela LDB 9.394/96, fazendo um recorte nos artigos e parágrafos que 

dizem respeito à Arte. A primeira análise foi do parágrafo segundo do artigo 26, 

conforme o slide elaborado pelo pesquisador para o 3º encontro, veja a figura 424: 

 
 

Figura 4 – Slide 3º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus, participantes da pesquisa, 2018: Alterações do parágrafo 
2º do artigo 26 da LDB 9.394/96 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador, apresentação no 3º encontro, 07 de novembro, 2018. 

 
 
A partir do slide com a legislação, procedemos ao seguinte diálogo: 

 

                                            
24 Optamos por repetir a figura 4 nesta página (que consta também na página 78), para facilitar a 
leitura do documento. 
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Pesquisador -  A gente vai fazer um recorte na LDB apenas para a arte. Para 
vermos o movimento que foi tendo a garantia da arte na LDB. A arte vai estar 
garantida no artigo 26 da LDB, e aí o original, da primeira versão da LDB, 
dizia o seguinte. O que eu deixei em vermelho, já não vigoram, foram 
substituídos pelos de preto. Quando você entra no site todas as alterações 
estão registradas, mas não apagam os textos anteriores, apenas coloca em 
tachado (uma linha por cima do texto). 

Professora I – Isso é interessante, houve um movimento grande relacionado 
a arte, na própria LDB no processo. 

Pesquisador – Então, a questão do movimento da arte, aí eu vou fazer o 
recorte da arte. Temos o exemplo de Ana Mae Barbosa, que é uma 
pesquisadora que defende o ensino da arte, já chegou a ter uma bolsa de 
estudos negada pela CAPES por considerarem na época que arte não fazia 
parte para pesquisa. Percebam o que o movimento dos arte-educadores foi 
criando. A arte foi garantida na legislação por força dos movimento de arte-
educadores. A LDB 9.394/1996, percebam que de 1988, quando tivemos a 
nova Constituição, quanto tempo demorou para se conceber a nova LDB? 
Quem participou recentemente daquelas discussões que nós tivemos para o 
Plano Nacional de Educação, onde a gente fazia as Conferências municipais 
de educação? A LDB teve um movimento semelhante, mas houve 
interferência do texto final de Darcy Ribeiro, a legislação leva até o nome dele. 
No período de Fernando Henrique, vivíamos uma época extremamente 
neoliberal. Se os arte-educadores não estivessem mobilizados, a arte não 
estaria contemplada na legislação. Então, o parágrafo 2º, do atrigo 26, da 
LDB 9.394/1996, original, diz assim: “§ 2º O ensino da arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Percebam o 
obrigatório aqui sendo para toda a Educação Básica. Na Lei nº 5.692/1971 
era Educação Artística e só era obrigatória para o Fundamental II, na verdade 
o antigo ginásio. Era uma arte voltada mais para uma perspectiva tecnicista, 
desenho, formas geométricas. 

Professora I - Lembro que em nossa época a gente fazia muito desenho 
geométrico e o professor era de matemática. 

Professora A – Lembro que davam um molde de pato para a gente desenhar. 

Professora I – Isso. 

Professora D - Davam um molde de pato para a gente desenhar, a gente 
também usava régua. 

Professora C – Tinham aquelas réguas diferentes. 

Professora I – Os professores mais progressistas tentavam fazer a gente criar 
arte abstrata com esses instrumentos, com compasso, com uma régua. 

Pesquisador – Então, era o período da Lei nº 5.692 de 1971 de cunho 
tecnicista. Voltando a LDB 9.394/96, em 2010 ocorre nova alteração no 
parágrafo 2º: “§ 2oO ensino da arte, especialmente em suas expressões 
regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos”. Percebam que aqui aparece o termo “especialmente em suas 
expressões regionais”. Esse movimento não vem em vão. O que é que 
acontece, é muito comum a gente valorizar muito a arte de fora. Vou dar um 
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exemplo simples. Se a gente falar assim: “Vamos alí no teatro, vai vir um ator 
global!” Oxe! A casa está o que? 

Professoras - Cheia! 

Pesquisador – Agora diga assim: “O pessoal do Teatro Popular de Ilhéus está 
no Teatro”. 

Professora D – Vixe! (risos) 

Pesquisador -  Entendeu? Isso é muito forte, mas nós fomos educados a isto. 
“O que é bom é o que é de fora, o que é bom é o que vem da Europa”. Até 
porque a nossa base educacional, inclusive para a arte, foi europeia. 

 
 

A discussão, motivada pelo slide constante na figura 5, mostrando as 

alterações da lei, possibilitou ao grupo de professoras uma reflexão sobre os fatores 

que geraram essas alterações.  

Reforçando a afirmativa de que as leis são geradas a partir de mobilizações 

sociais, utilizamos o slide exposto na figura 7, para dar continuidade ao estudo da LDB 

9.394/1996: 

 
 

Figura 7 – Slide 3º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus, participantes da pesquisa, 2018: Parágrafo 6º do artigo 
26 da LDB 9.394/96 

 
  Fonte: Elaborado pelo pesquisador, apresentação no 3º encontro, 07 de novembro, 2018. 
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A figura 7 trata do parágrafo sexto, do artigo 26, da LDB 9.394/1996, criado 

pela Lei nº 11.769/2008, que torna obrigatório o ensino de música na Educação 

Básica. Destacamos, no grupo, que essa mudança foi fruto da mobilização de músicos 

e da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), da mesma forma, do 

movimento da Federação dos Arte-Educadores do Brasil (FAEB) para garantir o 

detalhamento das quatro linguagens. A mobilização originou a Lei 13.278/2016, que 

alterou o parágrafo 6º, do artigo 26, da LDB 9.394/1996, tornando obrigatório o ensino 

das artes visuais, dança, música e teatro como componente curricular da arte na 

Educação Básica.  

No quarto encontro, fizemos o estudo e discussão dos documentos 

orientadores para a Educação Infantil concebidos pelo município de Ilhéus 

(Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre 

a infância - 2008; Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil - 2014 e 

Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil -2017), e os cotejamos com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI/2009.  

Como dinâmica de estudo, propusemos às professoras a divisão em três 

grupos, onde cada grupo ficaria com um dos documentos municipais e as DCNEI/2009 

para estudo, seguindo um roteiro de estudo (ANEXO C) organizado pelo pesquisador, 

em um tempo estipulado de 30 minutos inicialmente. Após este estudo nos pequenos 

grupos, retornaríamos ao grande grupo para as apresentações dos documentos 

estudados por cada grupo menor. Com o aceite da proposta, demos início aos 

trabalhos.  

Durante os estudos nos grupos menores, fizemos a opção de ficar circulando 

entre os grupos para dirimir quaisquer dúvidas sobre o roteiro de estudo e outras mais 

que houvessem. O tempo estipulado inicialmente (30 minutos) não foi o suficiente, 

pois as professoras alegaram que estavam tendo um primeiro contato com aqueles 

documentos e queriam fazer o estudo com um pouco mais de tempo, decidimos então 

prorrogar o tempo para 60 minutos.  

Findo o tempo estipulado, retornamos ao grande grupo para realizarmos a 

partilha dos estudos pelos grupos menores. Iniciamos as apresentações seguindo a 

ordem cronológica de criação dos documentos. Primeiro as Orientações Pedagógicas 

para Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre a infância/2008, em 

segundo as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil/2014, e em 

terceiro a Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil/2017. 
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Utilizamos como roteiro para análise dos documentos, dois slides contendo os 

tópicos a serem analisados nos documentos (figuras 8 e 9): 

 
 
Figura 8 – Slide 4º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus participantes da pesquisa, 2018: Tópicos para análise dos 
documentos municipais 

 
       Fonte: Elaborado pelo pesquisador, apresentação no 4º encontro, 14 de novembro, 2018. 

 
 
Figura 9 – Slide 4º encontro com as professoras da escola Estrela do Mar da rede 
pública municipal de Ilhéus participantes da pesquisa, 2018: Continuação dos tópicos 
para análise dos documentos  municipais 
 

 
        Fonte: Elaborado pelo pesquisador, apresentação no 4º encontro, 14 de novembro, 2018. 
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Durante a plenária com o grupo de professoras, foram feitas as apresentações 

e comparações dos documentos, buscando favorecer a compreensão do grupo sobre 

as alterações dos documentos ao longo do tempo. Abaixo, um trecho dos diálogos 

estabelecidos com o grupo: 

 
 

Pesquisador – Nós sabemos que o tempo é curto, mas, propusemos esta 
análise, para termos o conhecimento global dos três documentos. Para que 
a gente faça uma coisa mais dinâmica, a gente vai apresentando de acordo 
com a ordem de publicação dos documentos e já vamos confrontando com 
os outros. Tem uma coisa que é importante já adiantar para vocês. 
Entregamos para vocês, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil/2009. Essas diretrizes foram publicadas após as 
Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: um olhar sensível e 
reflexivo sobre a infância/2008, pois as DCNEI são de 2009. Então, não 
haverá referência a ela no documento municipal de 2008. Vamos começar 
pelos marcos legais. No documento de 2008, quais os marcos legais que já 
contemplam? Professoras D, F e A? 

Professora A – LDB 9.394/1996, o ECA, a Constituição Federal de 1988. 

Professora C – Não tinha FUNDEB ainda.  

Pesquisador – Isso, não tinha o Financiamento da Educação Infantil ainda, 
então não contemplava. Mas vocês tinham citado também as Leis nº 10.639 
e a Lei nº 11.645. 

Professora I – Tem também a Lei da implantação do Ensino Fundamental de 
9 anos – Lei nº 11.274/2006.  

Professora D – Na página 8. 

Pesquisador – O documento de 2014. Qual a parte legal. Além do que as 
meninas citaram, cita mais o quê? 

Professora B – O plano nacional de Educação PNE/2001, as DCNEI/2009, o 
estatuto do magistério municipal, o ECA, os Parâmetros básicos de qualidade 
da Educação Infantil. 

Pesquisador – A de 2017 acrescenta alguma coisa ou fica igual a de 2014?  

Professora H – Ela faz a citação de todas as outras. 

Pesquisador – A de 2014 faz uma referência ao de 2008 muito forte, como 
movimento, a parte histórica. Mas a de 2017 é mais focada na de 2014.  Sobre 
a concepção de criança. Como o documento de 2008 concebe a criança? 

Professora A – Como sujeito de seu processo de aprendizagem. 

Pesquisador – A de 2014 traz a criança como? 

Professora C - Como um ser que vive das dimensões do presente, com 
identidade própria e exige ações apropriadas a sua identidade. 
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Pesquisador - E o de 2017? 

Professora H – A criança como uma base de tudo, fazendo com que ela 
perpasse por todas as fases da infância, da brincadeira. 

Professora I – Mas qual é o conceito de criança? 

Pesquisador – Vejam que, nos documentos de 2014 e 2017, já trazem o 
conceito. Na de 2008, não está destacado como nas de 2014 e 2017. 

Professora I – Mas o conceito é o mesmo? 

Pesquisador – O conceito já começa a ser construído no movimento de 2008 
e vai sendo aprimorado nos documentos posteriores. Nos de 2014 e 2017 
amplia a perspectiva social. Lê aí professora B, o conceito de criança. 

Professora B - Entendida como um ser humano que vive todas as suas 
dimensões no presente, com identidade própria e que exige ação apropriada 
às suas especificidades. Deve ser reconhecida e respeitada como sujeito que 
produz a própria história na história. Encontra-se em processo de 
desenvolvimento e necessita comunicar e expressar conhecimentos, 
emoções, sentimentos por múltiplas linguagens.  

Professora I – O conceito vai sendo acrescentado né. 

Pesquisador – É vai sendo aprimorado. Os documento de 2014 e 2017 vão 
trazer separados o conceito de infância e o conceito de criança. 

[...] 

Professora I – Mas esse conceito de criança e infância vale para o Ensino 
Fundamental também. 

Pesquisador – É isso aí. Agora vamos para os princípios norteadores. O 
documento de 2008 fala o quê? 

Professora A – Não localizamos não. 

Pesquisador – Percebam que no documento de 2008, não são bem 
amarrados não. Os documentos de 2014 e 2017 já trazem, pois são os 
mesmos das DCNEI/2009. 

Professora B – Éticos, políticos e estéticos. 

Pesquisador – Colocamos no roteiro para que vocês percebam o movimento 
dos documentos.  

 

 
As discussões ocorridas, em grupo, serviram para favorecer a compreensão 

das políticas públicas, enquanto realidade dinâmica, fruto da correlação de forças 

entre classe dominante e classe dominada, bem como, entre categorias de uma 

classe social motivadas por interesses divergentes (músicos e CONFAEB, por 

exemplo). Serviram, também, para demonstrar como essas políticas públicas podem 

influenciar nas práticas educativas. 
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Essa discussão é retomada no nono encontro, onde pudemos contar com as 

contribuições da orientadora desta pesquisa, para reflexão do grupo: 

 
 

Pesquisador – [...] As influências das políticas públicas nas práticas 
educativas. Se tem influenciado, se não tem influenciado. A Gente tem 
legislação, mas às vezes não tem política pública para a implementação da 
legislação. Como a gente estava discutindo a questão da arte. 

Orientadora da pesquisa – Mas ela altera. A BNCC, por mais que a gente não 
conheça, o próprio município vai lá faz a matriz e te coloca naquele processo. 
Mas você conhecendo ou não, vai lá e altera o seu trabalho. 

Pesquisador – Mas não sabe porquê. 

Orientadora da pesquisa – Mas não sabe porquê. E também, a gente, muitas 
vezes ou rejeita, ou reage, sem saber que por trás disso tem uma disputa 
dessa política, que vocês discutiram e que vai estar presente no cotidiano da 
escola. 

Professora I - Lembro que a gente discutia exatamente isso. Nós professores, 
de uma forma em geral, somos bastante afastados das questões legais, da 
política. A gente percebe isso em sala de aula. Percebe as transformações. 
A nossa prática vai sendo alterada, sem percebermos que essa pressão é um 
movimento social e político. Que foi o que a gente discutia sobre as leis das 
matrizes indígenas e africanas. A gente percebia as modificações, mas não 
tinha consciência que era resultado de uma disputa de um grupo social que 
precisava ter sua cultura reconhecida no currículo escolar. 

 
 
A compreensão do grupo, sobre os movimentos sociais e da influência das 

políticas públicas nas práticas educativas, pode favorecer a resistência a políticas que 

não favoreçam o desenvolvimento integral da criança, na Educação Infantil, bem como 

a implementação, por parte das professoras da escola Estrela do Mar, de políticas que 

favoreçam o desenvolvimento integral da criança, tendo como exemplo, o trabalho 

com Arte na Educação Infantil. 

 

4.4 A Educação Infantil e a Arte 

 
A presente categoria emergiu da necessidade de buscarmos compreender, de 

forma mais específica, sobre a importância da Arte na Educação Infantil. O porquê de 

se defender de forma tão veemente que as vivências com as linguagens da arte sejam 

garantidas desde as primeiras etapas educacionais da criança? Embasados nas 

ideias de Vigotski, conforme já expusemos no primeiro capítulo deste trabalho e nas 

categorias anteriores do atual capítulo, partimos da premissa de que “a arte é o social 
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em nós” (VIGOTSKI, 1999, p. 315). Como seres históricos e sociais que somos, o 

acesso aos signos e significados das diferentes linguagens da arte, o quanto antes, 

favorece a nossa criatividade, ampliando a nossa imaginação e, dessa forma, as 

possibilidades de emancipação intelectual e política. 

No terceiro encontro, ao questionarmos o grupo sobre o que entendiam por 

arte, registramos o seguinte diálogo: 

 
 

Pesquisador – [...] Para provocarmos um pouco mais, eu trouxe um 
questionamento. O que é arte? O que é arte para você?  

Professora D – Esse resumo todo aí, que a gente viu (risos). 

Professora A – Arte é movimento. 

Professora E – Arte é uma arte (risos). 

Pesquisador – Porque a gente está falando tanto de arte, eu venho aqui, a 
gente fica esse tempo todo falando de arte. Mas o que é arte mesmo? 

Professora D – É a forma da criança se expressar, colocar sua imaginação. 

Professora E-  É bagunça (risos). 

Pesquisador – Eu trouxe aqui, não com o intuito de amarrar, mas algumas 
concepções da arte. Tudo o que vocês falaram tem a ver com arte.  Para 
Vigotski: “A arte é uma espécie de sentimento social prolongado ou uma 
técnica de sentimentos” (VIGOTSKI, 1999, p. 308). Ele traz essa visão 
essencial da arte, da importância da arte como perspectiva histórico-cultural.  
A Mírian Celeste Martins, uma das estudiosas brasileira sobre a arte, 
apresenta a arte da seguinte forma: “A arte é uma forma de criação de 
linguagens - a linguagem visual, a linguagem musical, a linguagem do teatro, 
a linguagem da dança e a linguagem cinematográfica, entre outras” 
(MARTINS et al, 2009, p.35).  É importante para gente já ir definindo, quando 
a gente fala de arte, o que é que a gente quer com a arte? Eu gosto muito 
dessa afirmação de Mirian Celeste, porque, por exemplo, o ser humano não 
se comunica apenas com a Língua Portuguesa, falada ou escrita, a gente se 
comunica com a linguagem visual, com a linguagem musical, com a 
linguagem teatral, e aí você casa com o sentimento social prolongado de 
Vigotski, por exemplo, quando eu coloco uma música, o que essa música 
representa pra mim e como eu prolongo este sentimento. 

Professora I – Tem até um vídeo, que eu ví na internet, de uma menininha 
que está junto com as colegas, todas marchando e ela totalmente diferente 
das colegas, se expressando com outros movimentos, toda empolgada. A 
arte é bem isso para as crianças.  

Professora D – As vezes a gente que quer delimitar né. 

Pesquisador – Importante essa fala. A Ana Mae fala que “Arte é qualidade e 
exercita nossa habilidade de julgar e de formular significados que excedem 
nossa capacidade de dizer em palavras. E o limite de nossa consciência 
excede o limite das palavras.” (BARBOSA, 2014, p.04). Vejam só como estes 
autores vão se casando e gerando uma concepção legal para gente. O limite 
de nossa consciência excede o limite das palavras. 
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É perceptível uma insegurança inicial do grupo de professoras em tentar dar 

uma definição de arte. Talvez pelo medo de errar, mas à medida que aprofundamos 

o diálogo, mesmo que não se apresente de forma consolidada, vão sendo externadas 

as impressões que elas possuem do que é arte. Um fato interessante é que mesmo 

que boa parte de nós tenha sido educado em uma perspectiva mais tecnicista de arte, 

as concepções apresentadas pelas professoras são de liberdade, bagunça, 

movimento, ruptura.   

No sexto encontro, registramos os seguintes diálogos sobre a Arte na 

Educação Infantil: 

 
 

Pesquisador – [...] Foi perceptível a relação positiva do grupo com a Arte, 
mesmo quando professora B falou: “mas a gente ficava só na pintura”. Destes 
cinco encontros, o que ficou para vocês de Arte? 

Professora C- Na minha parte eu preciso trabalhar mais a Arte como fim e 
não como meio intermediário para outros objetivos. Aqui mesmo, eu tenho 
observado que os meninos gostam muito de pintura, mexer com tinta, com 
pincel. Eles ficam encantados e eu acho que a gente proporciona pouco isso 
para eles. Esses encontros me ajudaram porque eu mudei em relação a Arte 
e em muita coisa. E a arte é essencial para a Educação Infantil. 

Professora J – É o que a gente fala, a Arte precisa ser trabalhada na 
Educação Infantil. Tem muitas pessoas que falam assim: “Não fui trabalhado 
a Arte na Educação Infantil”. 

Professora B – Quando a gente pensa em Arte na Educação Infantil é muito 
trabalho. É cansativo porque as crianças não têm esse hábito e por serem 
muito pequenas. Às vezes a gente faz mais coisa que elas. Por exemplo, 
fomos fazer os binóculos com rolo de papel higiênico, elas pintaram os rolos, 
mas na hora de colar, muitas ficaram com medo da cola quente. Então a 
gente terminou fazendo muita coisa. É um processo demorado. Então, às 
vezes é melhor deixar o menino pintar. 

Professora C – É para ajudar no acabamento estético. 

Professora F – Mas eles amam. Embora quando pintam deixam tudo sujo 
(risos). 

Professora B – Sujam, derrubam. 

Professora F – Mas fica bonito. Eu gosto. 

Professora B – Eles amam, né? Eles amam. 

Professora F – É que para eles é novidade. 
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Professora C – Peixinho 325, da minha turma, ele mudou depois que fez a 
atividade com tinta e pincel. Ele toda hora falava: “Estou muito feliz, estou 
muito feliz”. Estou observando ele, mas depois do dia da atividade com tinta 
e pincel, ele não está chorando mais. Nós estamos trabalhando direto com 
pintura, ele ficou mais tranquilo. Está feliz. Será que tem a ver? Fico assim 
pensando. 

Pesquisador – São experiências que motivam as crianças. Principalmente 
nossas crianças, desta comunidade, que em sua maioria tem uma vivência 
mais livre, de uma área verde legal, de uma área que pode ter muito mais 
contato com a natureza, aí vem para a escola e fica confinado em umas salas 
pequenas. Isso é estressante para a criança. 

Professora C – É verdade. 

Professora J – E aqui que não tem espaço. 

Professora B – Principalmente os do turno da manhã, que não podem ir lá 
para baixo correr e brincar (referindo-se a uma área feita em concreto), os da 
tarde ainda vão. 

Professora K – E a arte é um atrativo em todos os sentidos. Além de tudo 
trabalha o psicológico da pessoa. 

Professora J – Veja assim, eu, por exemplo, que amo fazer crochê. Quando 
estou mais estressada, relaxo, tiro o stress. 

Professora K – Além do imaginário. 

Pesquisador – É relaxante para gente que é adulto, para a criança é a 
extensão do corpo dela. Para a criança fazer um desenho, por exemplo. O 
mundo dele está ali.  

Professora K- Uma época, entrei num curso de pintura. Quando você começa 
a pintar parece que você está dentro da obra, no momento que está criando. 
É maravilhoso. Eu não queria saber de outra coisa. Entregava mesmo. Para 
a criança deve ser isso. Em casa, às vezes ele não tem a oportunidade de 
lidar com esses materiais também.  

 
 

Partindo dos relatos obtidos no grupo, sugerimos a ida ao Teatro Municipal de 

Ilhéus no dia 17 de abril, às 16h, para assistir a um espetáculo musical produzido por 

integrantes do Grupo Sobrevento de Teatro, o qual é referência de pesquisa e 

produção teatral em sua localidade (São Paulo).  O “Crianceiras”, é um espetáculo 

musical montado a partir da musicalização pelo músico e compositor Marcio Camillo, 

dos poemas de Mário Quintana. Um espetáculo cheio de cor que explora as técnicas 

de teatro brinquedo ou teatro de papel, onde figuras bidimensionais de papelão 

formam o cenário. No oitavo encontro, iniciamos o diálogo a partir da experiência 

vivida no Teatro: 

                                            
25 Nome fictício dado a um menino da turma. 
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Pesquisador – Bom dia meninas! Gostaria de agradecer a vocês por nos 
ceder esta manhã para aprofundarmos um pouco mais as discussões sobre 
as políticas públicas para a Arte na Educação Infantil. Hoje nós vamos adotar 
uma estratégia diferente dos outros encontros, teremos três momentos. No 
primeiro momento a gente quer conversar com vocês sobre as sensações em 
ter ido assistir ao espetáculo Crianceiras, no Teatro Municipal de Ilhéus. 
Embora estejamos em grupo, mas a participação de um espetáculo é uma 
experiência muito íntima. Então, para você, o que foi ter ido ao espetáculo? 

Professora E – Eu gostei, porque raramente eu vou. É a terceira ou quarta 
vez que vou ao Teatro. E o espetáculo é bem colorido, música o tempo todo 
e assim, para a gente que trabalha com a arte é muito rico, feito para criança 
mesmo. 

Professora B – Eu, na verdade, foi o primeiro espetáculo, que não foi amador 
que eu assisti. Foi uma experiência muito interessante, para ver o 
profissionalismo deles. Fiquei impressionada de como eles faziam tudo 
direitinho, tudo organizado, o cenário, os materiais que eles utilizavam, os 
instrumentos. E, achei interessante que até na hora de mudar de cenário eles 
faziam algo diferente. Eles são profissionais mesmo né. Muito interessante. 

Professora C – Como é o nome daquele instrumento que a mulher tocava 
com luva? 

Pesquisador – É uma tábua de lavar roupas mesmo, antiga, é de origem norte 
americana. Esse instrumento especificamente foi importado dos Estados 
Unidos. Eles começaram a utilizar essa tábua de lavar roupas como 
instrumento lá. Hoje é difundido. Mas ali é uma tábua de lavar roupas. 

Professora C – Que interessante! 

Professora F – Eu pensei até que fosse em forma de desenho, a gente assistir 
como um desenho, tipo os três porquinhos. 

Professora J – Uma peça. 

Professora F – Isso. Mas não, foi muito bom mesmo. Diferente, musical e as 
crianças participando, dançaram. Foi ótimo. 

Professora B- Quando eu cheguei, eu vi muitas crianças pequenas, eu 
pensei: Meu Deus, esses meninos vão ficar quietos? Participaram, eu fiquei 
besta. 

Pesquisador – Além de professora B, alguém mais não tinha ido ao Teatro 
para assistir a um espetáculo profissional? 

Professora F – Eu também, foi a primeira vez. 

Professora E – Eu já assisti peça. 

Pesquisador – Mas peça é profissional também.  

Professora E – Tipo assim, Três porquinhos.  

Pesquisador – Mas espetáculo de venda ou amador? 
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Professora E – Amador. 

Professora I – Mas nós já fomos levar as crianças também. 

Professora C- Mas foi no Centro de Convenções. 

Pesquisador – Mas foram a trabalho e terminam não apreciando. 

Professora E – Verdade. 

Professora C – Eu gosto de ir. Sempre que tem um espetáculo assim, tipo 
Dona Flor e seus dois marido, da Globo. 

Professora K – Eu senti alegria. Eu gosto muito dessas músicas tipo forró, e 
o que eu achei bonito foi eles terem conseguido transformar a poesia em 
música e as crianças alegres se divertindo. Eu fiquei feliz em ver as crianças 
ouvindo coisas boas. Hoje em dia, até na sala de aula, as crianças cantam 
cada música. A gente mesmo ficou animada se balançando, muito colorido, 
harmonia, músicas, cenário, tudo bem harmônico. Eu achei legal, gostei de 
ter ido. 

Professora I – Eu acho que isso que professora K falou é próprio da arte. 
Pensando no currículo escolar, eu acho que não só a arte, as ciências 
também, tem esse poder de promover o encantamento. Essa sensação de 
bem estar no sujeito, mais do que as outras áreas. 

Professora K – E foi um cenário simples. Não foi uma coisa tão elaborada. 
Aquela lua mesmo, ficou perfeita. E eu gosto muito de teatro. 

Pesquisador – A gente pergunta muito pela percepção, pelo sentimento, pela 
sensação, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue explicar. 
Muitas vezes você tem uma experiência estética e não vai saber explicar, 
simplesmente vai sentir. É lógico que a gente selecionou um espetáculo 
pedagogicamente interessante para gente, aproveitamos a oportunidade que 
eles estavam vindo à cidade. A gente tentou inicialmente com o Teatro 
Popular de Ilhéus (TPI), mas não foi possível, mas conseguimos uma 
companhia com um trabalho de pesquisa. A gente percebe no espetáculo, 
que existe todo um estudo de cada movimento, do que vai fazer, que horas 
vão mudar o cenário. E por que isso é importante? Quanto mais profissional 
for o espetáculo, melhor será a experiência estética. O espetáculo amador 
você muitas vezes tem outro objetivo, está no exercício de plateia, vai 
colaborar com o outro que está aprendendo a fazer espetáculo, seja teatral, 
musical ou de dança. E a gente já faz isso o tempo todo na escola, quando 
está com o aluno e muitas vezes não se permite ir apreciar um espetáculo, 
para relaxar, se divertir. E esse hábito de você ir apreciar um espetáculo, de 
uma certa forma, vai lhe munindo de repertório para o seu trabalho. É 
essencial para quem trabalha arte, apreciar arte. Por exemplo, um 
questionamento que faço em nível de política pública. Como trabalho artes 
visuais se não aprecio? Como trabalhar música se só escuto os arrochas da 
vida e não tenho acesso a uma diversidade musical? A frequência a uma 
exposição é importante porque amplia nossos horizontes. Antes de levar as 
crianças a um museu, por exemplo, A Casa de Cultura Jorge Amado, é 
importante a gente ir primeiro, apreciar, conhecer. 

Professora I – Eu acho que nós temos uma lacuna na formação que acaba 
gerando uma certa insegurança para a gente trabalhar. Eu me lembro que o 
ano passado a gente foi trabalhar a música com as crianças e a gente propôs 
perguntar para as crianças, fazendo a sondagem do que elas gostam de 
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ouvir, e a insegurança do grupo de perguntar para as crianças era justamente 
o repertório que viria. Eu disse: “Gente, a gente vai deixá-los cantarem e 
depois a gente vai apresentar outras coisa para eles”. Outro preconceito que 
nós temos é, por exemplo, levar as Crianças à Casa Jorge Amado, por 
exemplo, achando que é chato, que a criança não vai se interessar. A gente 
acha que as crianças não têm capacidade de experimentar certas coisas. 

Pesquisador – Quando a gente se permite experimentar, é aí que vamos 
focando nas linguagens propriamente dita. A proposta inicial era a gente 
saber se vocês tinham gostado de ir ao teatro, se tinha sido válido para este 
primeiro aspecto de vivência. Algo que a gente sugere é que enquanto grupo, 
enquanto rede, enquanto escola é que a gente busque se proporcionar, 
sempre que possível, uma experiência artística. Como escola mesmo, por 
exemplo, hoje vocês estão em momento de planejamento aqui, então marca 
uma ida a Casa de Cultura Jorge Amado, ou fazer uma oficina de música, 
coisas mínimas, ir conhecer o trabalho de Jô, só apreciar mesmo e depois 
tentar parceria dele para uma oficina de arte em papel. O que foi? 

Professora I – Você está falando aí e eu estou pensando: Gente, por que nós 
nunca fizemos isso? (risos do  grupo) 

Professora C – Quando eu fui uma vez na Casa de Jorge Amado, eu era mais 
nova. Eu não sabia a quantidade de livros que ele tinha escrito. Fiquei 
impressionada. Eu amei. 

Professora I – Mas olha só o que eu estou pensando. Tudo bem para a gente 
ir na Casa de Cultura Jorge Amado, tem toda uma logística, mas para ir ali 
em Jô, Manu, que também é moradora de Olivença, fez uma exposição 
lindíssima no Teatro Municipal, de arte Naif. 

 
 

Nos relatos acima descritos, alguns aspectos chamam a atenção, o primeiro é 

a crença do adulto de que algumas coisas não são possíveis às crianças, percebemos 

isso na fala da professora B, preocupada se as crianças que ela viu no Teatro 

Municipal, se apreciariam o espetáculo, e a fala da professora I, sobre pensar a ida 

ao museu como algo “chato” para a criança. Como profissionais da Educação Infantil, 

é importante a compreensão do papel de mediador da cultura. Em uma  relação 

dialética com as crianças, através da organização de experiências, podemos 

favorecer a melhor assimilação dos elementos da cultura pela criança, contribuindo 

para fomentar a sua capacidade criadora. 

O segundo aspecto, a ser observado, é a baixa frequência das professoras às 

atividades artísticas para lazer, estando, na maioria das vezes associadas ao trabalho. 

Este aspecto compromete diretamente a qualidade do trabalho com arte das 

professoras, pois, quanto menores forem as experiências estéticas, menores serão os 

repertórios das professoras, enquanto mediadoras. 

O terceiro aspecto é a surpresa do grupo ao perceber que, na própria 

comunidade, existem espaços e movimentos artísticos a serem explorados. O 



130 
 

 

movimento dialógico da pesquisa-ação permite ao grupo perceber que possui, na 

própria comunidade, a solução dos problemas relacionados ao acesso de bens 

artísticos e culturais. 

Dando prosseguimento ao encontro, com base nas informações anteriores, a 

partir das discussões sobre a Arte na Educação Infantil, buscando proporcionar uma 

experiência mais aprofundada em uma das linguagens da arte para o grupo de 

professoras, propusemos a vivência de algumas técnicas de teatro. Com o aceite do 

grupo, realizamos a vivência de algumas técnicas de jogos teatrais e dramáticos 

(toque de mão, escravos de Jó, vou para lua e vou levar..., som e movimento, a 

máquina teatral e encenação de história obedecendo ao narrador) em que foram 

trabalhados elementos teatrais, como: foco, memória, criação de personagem, 

encenação, espaço cênico, cooperação. A atividade teve efetiva participação de todas 

as envolvidas e uma avaliação muito positiva pelo grupo, conforme transcrições 

abaixo:  

 
 

Pesquisador – De tudo o que nós produzimos hoje, qual é a avaliação de 
vocês? 

Professora C- Eu gostei mais do que os outros dias. Todos os dias foram 
bons e importantes, mas hoje eu gostei muito. 

Professora F- Teve um momento dinâmico né? Tira o medo, a timidez. Muito 
bom mesmo. 

Professora B – É bom né. Treinar o nosso corpo, interpretação, atenção. 
Coisas que a gente não trabalha no nosso cotidiano, a concentração. E para 
levarmos também para as crianças, pois sabemos que é importante para elas. 

Professora C – E assim, a gente se expressou livremente. Dirigido, porém 
livre, cada uma fazendo os gestos e sons que achava melhor. 

Pesquisador – Isso é o processo criativo. 

Professora K – Coisas diferentes né. Acho muito importante, que motiva a 
criança. 

Professora I – A minha avaliação é, que, ao mesmo tempo que este momento 
serviu para desmistificar a arte, no processo como um todo, mas hoje com a 
vivência em especial e o trabalho de elaboração das orientações a gente 
percebe que já faz muita coisa, ao mesmo tempo serviu para mexer com a 
gente para percebermos que precisamos dar um salto a mais. Que ainda tem 
tantas outras coisas que a gente precisa fazer. Precisamos pensar enquanto 
equipe, como materializar esse tanto de coisas que a gente tem que dar 
conta. 

[...] 
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Professora K – Eu quero falar também da vivência em teatro. A gente, às 
vezes, acha que a criança não sabe fazer uma coisa, mas a gente, enquanto 
adulto, na hora que tinha que fazer o exercício teatral, apresenta a mesma 
dificuldade.  

Pesquisador – O processo criativo é sofrido também. 

Professora K – Pois é, e as vezes a gente acha que é uma coisa fácil, simples 
e quando a gente vai vivenciar na prática é que a gente percebe a dificuldade. 

Professora C – Eu senti o mesmo que você. 

Pesquisador – O interessante é o seguinte, quando a gente fala de ludicidade, 
a gente acha que ludicidade é só prazer. Não é não. A gente sofre, porque é 
um processo criativo. Todo mundo sofre. Mas a criança, com uma boa 
mediação, supera com mais facilidade que o adulto.  

Professora F- É interessante a gente se colocar no lugar da criança né.  

Pesquisador – Importante isso. Obrigado pela manhã. Foi muito produtiva 
com vocês. 

 
 
As experiências de apreciação e criação artística, vivenciadas pelo grupo de 

professoras, favoreceu a reflexão sobre a importância da Arte na Educação Infantil e 

a empatia, utilizando a fala da professora F, é importante “se colocar no lugar da 

criança”. A experimentação do processo criativo, pelas professoras, proporcionou 

prazer, mas ao mesmo tempo, angústia, sofrimento, expectativa ao tentar algo novo, 

diferente. E isso reforçou o sentimento sobre como é importante compreender o 

universo infantil. A arte apresentou-se, nesse processo, como elemento fundamental 

para a sensibilização do adulto, transcendendo aos limites da maturidade, permitindo 

reativar as memórias da infância e, consequentemente, a reavaliar o olhar para as 

crianças em suas experiências cotidianas. 

No nono encontro, demonstramos o caminho da pesquisa realizada pelo grupo 

de professoras e fizemos uma avaliação de todo o processo e o impacto da pesquisa 

na organização do trabalho com Arte na Educação Infantil da escola Estrela do Mar. 

Na oportunidade, entregamos uma cópia encadernada de “Orientações para o 

trabalho com Arte na Educação Infantil” (APÊNDICE A) como produto final da 

pesquisa, para cada professora, para apreciação e aprovação. Ao avaliar a pesquisa 

pudemos registrar o seguinte relato da professora I: 

 
 

[...] O sentimento que nós temos, é que essa experiência foi avassaladora. 
Ela transformou a gente, nos libertou de um monte de estigmas de 
insegurança, é claro que a gente tem muito para avançar, ainda tem a 
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resistência dos colegas não docentes, pois não entendem. Mas, assim, a 
gente passa o dia cortando com as crianças, pintando, dançando com as 
crianças e o papel foi sumindo, sumindo, sumindo. Ele praticamente não 
existe mais na nossa prática.  

 
 
A fala da professora I reflete um sentimento presente no grupo, ao finalizarmos 

a pesquisa, o que dá indícios de que proporcionamos mudança de postura em relação 

à Arte na escola Estrela do Mar. A Arte apresenta-se como possibilidade de superação 

de paradigmas educacionais centrados apenas no papel, dando lugar ao corpo, ao 

movimento, à experiência para além dos muros escolares.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão sobre o lugar da Arte na Educação é de fundamental importância 

para uma sociedade que busque a formação integral do sujeito, sobretudo, na 

Educação Infantil onde as primeiras experiências da vida de uma criança serão 

essenciais para a formação da imaginação, fomentando sua capacidade criadora e de 

representar usando diferentes linguagens.  

As linguagens artísticas (artes visuais, dança, música, teatro) não são inatas, 

como, muitas vezes, se propaga socialmente. São histórica e culturalmente 

construídas nas relações mediadas por pessoas mais experientes. Nesse sentido, a 

Educação Infantil, constitui-se como espaço primordial para o trabalho com as 

linguagens da Arte, pela potencialidade de ampliação do repertório criativo e de 

comunicação que se pode proporcionar à criança, contribuindo, dessa forma, para a 

formação integral dela, enquanto ser social e histórico, que pensa, tem corpo, 

movimenta-se, interage, cria, tem sentimentos, representa, exprime, concorda, 

discorda, canta, dança e pinta, em um movimento dialético. 

Partindo dessa compreensão de Educação Infantil e da Arte para a formação 

integral do sujeito, é que esta pesquisa buscou compreender como as políticas 

públicas para a Arte, orientam o trabalho docente na Educação Infantil. 

Ao perseguirmos a resposta para o questionamento levantado, ancoramo-nos 

em uma perspectiva histórico-dialética, por compreender que a realidade é traçada a 

partir da dinâmica das relações sociais e suas contradições. Optamos pelo método da 

pesquisa-ação (THIOLLENT,1998), compreendendo todos os participantes como 

possuidores de saberes e capazes de contribuir para a identificação do problema, bem 

como, na decisão das ações a serem tomadas para a solução dele. 

Os primeiros movimentos da pesquisa foram de fundamental importância para 

a compreensão da realidade apresentada e delineamento do caminho a ser 

percorrido. Na realidade inicial, apresentada pelas professoras, a partir do 

questionário aplicado no primeiro encontro, e discussões ocorridas no segundo 

encontro, pudemos perceber que, embora a escola apresentasse trabalhos com Arte, 

em sua rotina semanal, ela aparecia como estratégia (Arte como atividade meio) para 

outros objetivos educacionais, não sendo vivenciada como atividade fim em si mesma 

(Arte pela Arte). A Arte, em suas diversas linguagens, tem conteúdos próprios e 

precisam ser reconhecidos e explorados pelas crianças, como o ritmo e a melodia, na 
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música; o jogo dramático e teatral, no teatro; a constituição coreográfica, na dança; e 

a extração de cores, nas artes visuais. 

A formação inicial das professoras, durante o curso de Pedagogia, não 

favoreceu um aprofundamento na área de Arte, pois, durante todo o curso, só tiveram 

uma disciplina direcionada a esta área, na maioria dos relatos, apenas como disciplina 

teórica, sem vivência das linguagens (artes visuais, dança, música, teatro). Além 

disso, a dificuldade com a Arte já vem antes de ingressar na graduação, pois a Arte 

não é vivenciada na Educação Básica, como a Matemática, Língua portuguesa ou até 

História e Geografia, por exemplo. Em relação à formação continuada, nenhuma das 

professoras participantes da pesquisa teve acesso a qualquer formação continuada 

sobre Arte. Fatores que corroboram com o sentimento de limitação das professoras, 

ao realizar as atividades artísticas com as crianças.  

Outro ponto observado e de grande importância para esta pesquisa foi a 

afirmação das professoras sobre o não conhecimento dos documentos nacionais e, 

principalmente, municipais sobre a Educação Infantil e o trabalho com Arte. Este ponto 

suscitou, no grupo, um desejo de estudar os documentos no decorrer da pesquisa, e 

foram dedicados dois encontros: sendo um para os documentos nacionais e outro com 

maior foco nos documentos municipais. Esses momentos permitiram o estudo dos 

conteúdos dos documentos, mesmo que ainda necessite de mais aprofundamento, 

constituíram-se ricos em garantir discussões, reflexões e análises, tanto dos 

documentos, quanto das práticas desenvolvidas na escola. 

Durante os estudos coletivos sobre as legislações nacionais, discutimos que as 

Leis são concebidas enquanto produto de movimentos sociais e correlação de forças 

entre as classes sociais, podendo ser produto de hegemonia de um determinado 

grupo no poder (GONH, 2008). Dessa forma, para que a Arte fosse garantida como 

disciplina obrigatória, na Educação Básica, foi necessária muita mobilização dos arte-

educadores e suas entidades representativas, a exemplo da Federação dos Arte –

Educadores do Brasil (FAEB). 

Nos estudos e discussões dos documentos municipais para a Educação 

Infantil, pudemos perceber que, em termos documentais, o município de Ilhéus/BA, 

apresenta a Arte como obrigatória, contemplando-a em suas diversas linguagens. No 

entanto, desde o ano de 2011, não ocorre qualquer mobilização para a implementação 

do trabalho com Arte na Educação Infantil. 
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Ainda, nas discussões e estudos das legislações sobre a Arte na Educação 

Infantil, percebemos a inércia governamental para a implementação e efetivação das 

leis relacionadas à Arte, nem poderíamos esperar outra atitude, já que a Arte, como 

analisamos sua história no Brasil, nunca foi prioridade governamental. Em 

contraponto, quando se tratam de legislações relacionadas à Língua Portuguesa e 

Matemática, que atendem à lógica mercadológica de organizações internacionais, 

como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

existe toda uma pressão política para acelerar a implementação de legislação e a 

efetivação nos sistemas e escolas, inclusive, buscando promover uma alfabetização 

precoce das crianças na Educação Infantil (a exemplo do que está posto na 

BNCC/2017), atendendo a lógica bancária, culturalmente estabelecida, de que o 

importante é saber ler, escrever e realizar as operações matemáticas. Esse contexto 

reafirma a importância dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada para 

reivindicar e se contrapor a essa lógica, na defesa de uma formação integral das 

crianças. Da mesma forma, reafirma a importância de se garantir uma formação inicial 

e continuada para o pedagogo, que possibilite o conhecimento das diversas 

linguagens da Arte (artes visuais, dança, música e teatro), uma vez que este é o 

responsável por trabalhar todas as áreas do conhecimento na Educação infantil, 

inclusive a Arte.  

Não defendemos a Arte como uma disciplina específica na Educação Infantil, 

nem que esta seja oferecida por um profissional especialista em Arte nesta etapa da 

educação, mas sim, que sejam garantidas as condições para que esta área do 

conhecimento seja explorada em suas diversas linguagens na Educação Infantil. As 

garantias das condições perpassam, também, pela formação do professor da 

Educação infantil (o pedagogo) para o trabalho com Arte, em suas diversas 

linguagens. 

Os encontros realizados durante a pesquisa constituíram-se em importantes 

momentos de discussões, estudo, descobertas, vivências e construções de novos 

caminhos para o trabalho com Arte na Educação Infantil, na escola Estrela do Mar, 

tendo como produto materializado de pesquisa, oriundo do trabalho coletivo do grupo 

de professoras, as “Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil” 

(APÊNDICE A). Estas orientações tiveram como base os objetivos de aprendizagens 

e desenvolvimento da Proposta Curricular Pedagógica da Educação Infantil 

(PCPEI/2017) do município de Ilhéus/BA, tendo dois princípios básicos: arte como 
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atividade fim e priorizar a cultura local como ponto de partida das experiências 

artísticas.  A elaboração coletiva do documento foi precedida de uma mudança de 

postura em relação à Arte na escola Estrela do Mar. 

Sabemos que esta pesquisa não é um determinante de sucesso para toda e 

qualquer prática pedagógica em relação à Arte na Educação Infantil, uma vez que, em 

se tratando de uma pesquisa-ação, só foi viabilizada devido ao envolvimento do grupo 

de professoras. Mas, pode servir de referência para outras pesquisas e estudos sobre 

a Arte na Educação Infantil. 

 Consideramos que cumprimos o objetivo geral dessa pesquisa: Analisar com 

as professoras de uma instituição infantil da rede pública municipal de Ilhéus-BA, as 

políticas públicas nacionais e municipais para a Arte na Educação Infantil e seus 

reflexos no cotidiano escolar; viabilizado pelo cumprimento dos objetivos específicos: 

Identificar a compreensão das professoras sobre as políticas públicas para a Arte na 

Educação Infantil; Elaborar com as professoras, a partir das demandas identificadas 

na pesquisa, ações que promovam o trabalho com Arte na Educação Infantil. 

Atendemos, igualmente, aos problemas elencados pelo grupo, a necessidade de: 

Conhecimento aprofundado dos documentos nacionais e, principalmente, municipais 

acerca da Educação Infantil e o trabalho com Arte para a organização do trabalho 

pedagógico na/da Educação Infantil; Relacionar o estudo da legislação com a 

organização da prática pedagógica; Utilizar os estudos para contribuir na reelaboração 

do Projeto Político Pedagógico da escola. 

A pesquisa realizada na escola Estrela do Mar, com as professoras da 

Educação Infantil, permite-nos acreditar na possibilidade de fomentar a Arte na 

Educação Infantil, partindo de dois pontos iniciais, mas não limitantes: formação 

continuada das professoras e demais profissionais da educação; priorizar a cultura 

local como ponto de partida das experiências artísticas. 

O conhecimento das leis e das mobilizações sociais para a garantia de políticas 

públicas que garantam a Arte como obrigatória, na Educação Básica, mobilizou o 

grupo de professoras da Educação Infantil da escola Estrela do Mar a proporem a 

modificação da proposta pedagógica para o trabalho com Arte também no Ensino 

Fundamental e já constituiu um projeto chamado temporariamente como 

“Caleidoscópio das Artes”, a ser incorporado no PPP. O objetivo é incentivar o trabalho 

com Arte partindo da realidade local, regional e estadual para a realidade nacional e 
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mundial. Da mesma forma, buscará mobilizar a formação continuada, nas diversas 

linguagens da Arte, pela Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus. 

Apesar de ser árdua a batalha contra o sistema mercadológico, que busca, a 

todo momento, amputar-nos a possibilidade de garantirmos a formação do ser 

humano em sua integralidade. A mudança, por menor que seja e na menor localidade, 

pode contribuir para modificar a realidade educacional em relação ao trabalho com 

Arte na Educação Infantil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Bruna Molisani Ferreira. Infâncias e Educação Infantil: aspectos históricos, 
legais e pedagógicos. RevistAleph, Rio de Janeiro, n. 16, p. 21-34, Dez. 2011. 
Disponível em: < http://revistaleph.uff.br/index.php/REVISTALEPH/article/view/272>. 
Acesso em: 17 jan. 2019. 
 

ARRETCHE, Marta Tereza da Silva. Uma contribuição para fazermos avaliações 
menos ingênuas. In.: BARREIRA, Maria Cecília Roxo; CARVALHO, Maria do Carmo 
Brant de. Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas 
sociais. São Paulo: IEE/PUC-SP, 2001. p. 43-56 
 
BARBOSA, Ana Mae. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix, 
1995.  
 
______. A imagem no ensino da arte: anos 1980 e novos tempos. 9. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2014. 
 
BARROSO, João. O Estado, a educação e a regulação das políticas públicas. Educ. 
Soc. , Campinas, vol. 26, n. 92, p. 725-751, Especial - Out. 2005. Disponível em 
<http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 05 mar. 2018. 
 
BIASOLI, Carmen Lúcia Abadie. A formação do professor de arte: Do ensaio...à 
encenação. 3. Ed. Campinas: Papirus, 1999. 
 
BRASIL. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 27 de dez. 1961. 
  
______. Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de jan. 1996. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: 25 de 
janeiro de 2019. 
 
______. Referencial Curricular para a Educação Infantil – 1: Introdução; volume 
2: Formação pessoal e social; volume 3: Conhecimento de mundo. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 
______. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura. Brasília, DF, 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/ 
arquivos/pdf/rcp01_06.pdf >.  Acesso em: 29 abr. 2019. 
 
______. Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a 
obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. 
  
______. Ministério da Educação. Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. Parecer CNE/CEB n. 20/2009, homologação publicada 
no DOU de 9/12/2009, Seção 1, p. 14. 



139 
 

 

 
______. Ministério da Educação. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. Resolução CNE/CEB n. 5/2009. Diário Oficial da União, Brasília, 
18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. 
 
______. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 2010. 
 

 ______. Lei nº 12.287, de 6 de julho de 2010. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no 

tocante ao ensino da arte. 
 
_____. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 2, resolução nº 2de 1º de 
julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 
nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Brasília, 
DF, 2015. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-
res-cne-cp-002-03072015-pdf/file> . Acesso em: 22 mai. 2019. 
 
______. Lei 13.278 de 02 de maio de 2016. Altera o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, 
referente ao ensino de arte.  
 
______. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 
2017.  Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase>. Acesso em: 
05 mar. 2018. 
 
CORRÊA, C.C.M. Atitudes e valores no ensino da arte: após a Lei nº 4.024/61 a até 
a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96. EccoS, 
São Paulo, v. 9, n. 1, p.97-113, jan./jun. 2007. Disponível em: < https:// 
www.redalyc.org/pdf/715/71590106.pdf.>. Acesso em: 23 jan.2019. 
 
CURY, Carlos R. Jamil, Educação e contradição: elementos metodológicos para 
um teoria crítica do fenômeno educativo. 3.ed. São Paulo: Cortez, 1987. 
 
DIAS, Sheila Graziele Acosta. A política de ensino para a arte no Brasil: a 
musicalização na Educação Infantil e o ensino da música nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. 2010. 220f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010. 
 
FERRAZ, Maria H. C de T; FUSARI, Maria F. de Rezende e. Arte na Educação 
Escolar. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2010 
 
FIGUEIREDO, Queila Garcia Moreno Sanches, Ensino de Música na escola: 
Contribuições para o desenvolvimento integral do ser humano. 2017. 100f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Nove de Julho, São Paulo, 
2017. 
 



140 
 

 

FIGUEIREDO,  Sergio Luiz Ferreira de. A música e as artes na formação do 
pedagogo: polivalência ou Interdisciplinaridade? Rev. FAEEBA – Educação e 
Contemporaneidade, Salvador, v. 26, n. 48, p. 79-96, jan./abr. 2017 
 
GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, 
ONGs e redes solidárias. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
GONÇALVES, Augusto Charan Alves Barbosa. Educação Musical na perspectiva 
histórico-cultural de Vogotski: a unidade educação-música. 2017. 277f. Tese 
(Doutorado em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 
 
GUIMARAES, Leda; PETERSON, Sidiney. Trinta anos da Federação de Arte-
Educadores do Brasil (FAEB): tramas de uma rede ou dos cantos de experiências 
como modo de cartografia de lutas e resistências. In.: XXVII Congresso Nacional da 
Federação de Arte/Educadores do Brasil ; V Congresso Internacional dos 
Arte/Educadores ; II Seminário de Cultura e Educação de Mato Grosso do Sul, 
anais, Campo Grande, MS : Federação de Arte/Educadores do Brasil, 2017. 
Disponível em: < https://faeb.com.br/admin/shared/midias/1510688060.pdf >. Acesso 
em: 15 ago. 2018. 
 
HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos Cedes, 
Campinas, ano XXI, n. 55, p. 30-41, nov. 2001. 
 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Estimativa da 
população de Ilhéus. Rio de Janeiro: IBGE. 2018. Disponível em: <https://cidades.Ib 
ge .gov.br/brasil/ba/ilheus/panorama>. Acesso em: 20 dez. 2018. 
 
ILHÉUS, Lei 2.628 de 18 de novembro de 1997. Estrutura o Conselho Municipal de 
Educação, e dá outras providências. 
 
______. Secretaria Municipal de Educação. Orientações Pedagógicas para 
Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo sobre a infância. Ilhéus, 2008. 
 
______. Resolução CME nº 03/2008, de 19 de dezembro. Estabelece normas 
complementares para a implantação do Ensino Fundamental obrigatório de 09 
(nove) anos, iniciando-se aos seis anos de idade, no Sistema Municipal de Ensino. 
Ilhéus, 2008. 
 
______. Resolução CME nº 01/2011, fixa Diretrizes operacionais para a 
Aprendizagem e o funcionamento dos ciclos de aprendizagem no município de 
Ilhéus em atendimento ao Ensino Fundamental de Nove Anos. Ilhéus, 2011. 
 
______, Secretaria Municipal de Educação. Diretrizes Curriculares Municipais para 
a Educação Infantil. Ilhéus, 2014. 
 
______, Secretaria Municipal de Educação. Proposta Curricular Pedagógica para 
a Educação Infantil. Ilhéus, 2017. 
 
INFANTINO, Agnese; ZUCCOLI, Franca. A arte e as crianças: caminhos a explorar, 
linguagens a experimentar e um mundo todo à espera de ser descoberto.In:BRASIL. 



141 
 

 

Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Pedagogias das 
infâncias, crianças e docências na Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 2016. 
 
KRAMER, S. Currículo de Educação Infantil e a formação dos profissionais de 
creche e pré-escola: questões teóricas e polêmicas. In: Por uma política de 
formação do profissional de Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF/DPE/COEDI, 
1994. 
 
MARTINS, A. R.; SOUSA, R. C.. Um novo olhar para o ensino das artes por meio 
da Legislação: Uma abordagem Curricular. In: V Congresso Ibero Americano e VIII 
Congresso Luso Brasileiro, 2016, Goiânia. V Congresso Ibero Americano e VIII 
Congresso Luso Brasileiro - Política da Gestão e Educação: Discursos Globais e 
Práticas Locais. Goiânia, 2016. v. 41. Disponível em:  <http://www.anpae.org.br 
/iberoamericano2016/publicacao/cntnt/artigos/eixo_3/E3_A01.html >. Acesso em: 24 
jan. 2019. 
 
MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, Maria T. Telles. Teoria e 
prática do ensino de arte: a língua do mundo. São Paulo: FTD, 2009. 
 
OLIVEIRA, Zilma M. Como entender o educar e o cuidar como dimenssões 
indissociáveis na Educação Infantil? In.: VIEIRA, Emilia Peixoto; ALVES, Candida 
M.S.D.; SEDANO, Luciana (Orgs). A Educação Infantil em Debate. Curitiba:CRV, 
2016. p 93-101. 
 
PEDERIVA, Patrícia Lima. Apresentação: Educação na perspectiva histótico-cultural. 
In.: PEDERIVA, Patrícia Lima; BARROS, Daniela; PEQUENO, Saulo (Orgs). Educar 
na perspectiva histórico-cultural: diálogos vigotskianos. Campinas: Mercado das 
Letras, 2018. p. 17-32. 
 
RAMALHO, Maria Luiza Dias. Da criança arteira à arte crianceira: possibilidades no 
trabalho pedagógico com as artes na Educação Infantil, uma reflexão sob a 
perspectiva histórico-cultural. Revista Com Censo, Brasilia, v. 5, n.02, maio. 2018.  
 
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 
Petrópolis: Vozes,1995.  
 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Filosofia da práxis. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1968. 
 
SANTANA, Arão Paranaguá de. Os desafios da arte na educação e as associações 
de área: uma perspectiva histórica.  Revista da ABEM, Londrina, v. 20, n.28, 94-
104, 2018.  
 
SOUZA, Celina. Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no 
Brasil pós-1988. Revista Sociologia Política, Curitiba, n.24, 105-121, jun. 2005. 
 
SOBREIRA, Silvia Garcia. Disciplinarização da música e produção de sentidos sobre 
educação musical: investigando o papel da Abem no contexto da lei nº 11.769/2008. 
210f. Tese (Doutorado em Educação) – UFRJ, Rio de Janeiro, 2012. 
 



142 
 

 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 8 ed. São Paulo: Cortez, 1998.  
 
______. Metodologia da pesquisa-ação. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
VIEIRA, S. L. Política Educacional no Brasil: Introdução histórica. Brasília: Plano, 
2003.  
 
VIGOTSKI, L.S. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 
______. La imaginación y el arte em la infância. 10 ed. Madrid: Ediciones Akal, 
2011. 
 
WEDEKIN, Luana Maribele; ZANELLA, Andrea Vieira. L.S. Vigotski e o ensino de 
arte: “A educação estética” (1926) e as escolas de arte na Rússia 1917-1930.  
Pro.posições, São Paulo, v. 27, n.02, 155-176, maio/ago. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 

ANEXO  A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezada Professora, 
Você está sendo convidada a participar, como voluntária, na pesquisa “Políticas públicas para o Ensino da Arte 

na Educação Infantil: reflexos no cotidiano na rede municipal de Ilhéus-BA” que tem como objetivo analisar com as 

professoras da Educação Infantil da Rede Municipal de Ilhéus-BA, sobre as políticas públicas nacionais e municipais para o 

ensino da Arte e seus reflexos no cotidiano escolar. Esta pesquisa faz parte da pesquisa intitulada “Gestão escolar e o trabalho 

docente na Educação Infantil no Sul da Bahia: desafios e perspectivas”.  
No caso de aceitar fazer parte desta investigação, a senhora participará de encontros com o pesquisador, 

coordenadora, diretora, vice-diretora e demais professoras para discutirmos, por meio do diálogo: Caracterizarmos o perfil das 

docentes da Educação Infantil da rede municipal de Ilhéus, buscando identificar a compreensão das mesmas sobre as políticas 

públicas  para o ensino da Arte; Analisar as políticas públicas para o ensino da Arte na Educação Infantil, buscando relacionar 
a influência destas no cotidiano escolar; Elaborar, a partir das demandas identificadas na pesquisa, ações que suscitem a 

importância do ensino da Arte na Educação Infantil. Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participação dos 

encontros. Esse ato poderá causar certo desconforto, e eles serão resolvidos, conforme prevê a pesquisa-ação, por meio do 

diálogo. Contudo, nos comprometemos a suspender a qualquer momento que desejar.  
Também garantimos que a pesquisa não representa qualquer forma de gasto, o participante terá direito a indenização, 

e que mesmo que não previsto, caso o participante tenha gastos decorrentes da pesquisa, ele será ressarcido pelo pesquisador.  

Lembramos, portanto, por se tratar de uma investigação pautada no diálogo, todo o processo de construção de conhecimento 

respeitará o sujeito e seus argumentos. Assim, a Sra. terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, bem 
como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter assinado este documento, e 

não será, por isso, penalizada de nenhuma forma.   

Ainda, solicitamos permissão para o uso da gravação como forma de melhor apreensão das informações, ressaltando 

que preservaremos todos os dados coletados, e que essas informações serão utilizadas única e exclusivamente para a execução 
do projeto em questão, e somente serão transcritas de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações 

que possa identificar o sujeito da pesquisa, esclarecendo que não serão veiculadas em nenhum meio. 

Sua participação neste estudo será importante, pois os resultados deste trabalho podem fornecer subsídios para a 

implementação de políticas públicas para o ensino de Arte na Educação Infantil no município de Ilhéus. Asseguramos que os 
dados de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de forma a resguardar sua privacidade e integridade 

moral. Garantimos, caso desista a qualquer momento da pesquisa (mesmo após a assinatura deste termo), que basta avisar aos 

pesquisadores e este termo de consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pela senhora serão 

destruídas imediatamente ou devolvidas para a senhora sem que haja nenhuma forma de prejuízo.  
Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em sigilo absoluto todos os seus dados, 

declarações, opiniões. Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine o presente 

documento. 

 
Desde já agradecemos 

 

______________________________________                                __________________________________ 

      José Vicente D´Ávila Cassimiro                                                                       Emilia Peixoto Vieira 

 Pesquisador Responsável - (73) 99973-1298                                 Membro equipe de pesquisa - (73) 99138-2800 
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posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me cause qualquer tipo de penalização. Fui 
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ANEXO B 
 
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO SOBRE TRABALHO COM ARTE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS  
 
1. SOBRE A POLÍTICA NACIONAL ONDE ESTÁ PREVISTO O TRABALHO COM 
A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
1.1. Assinale quais documentos publicados pelo Ministério da Educação/MEC que 
apresentam o trabalho com arte para a Educação Infantil você conhece e já estudou.  
  
(   ) LDB 9.394 de 1996; 

(   ) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI (1998);  

(   ) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (2009); 

(   ) Lei n° 11.769 de 2008, torna obrigatório o ensino de Música na Educação 

Básica; 

(   ) Lei 13.278 de 2016, determina a obrigatoriedade do ensino das quatro 

linguagens artísticas: artes visuais, dança, música e teatro; 

(   ) Base Nacional Curricular Comum – BNCC (2017). 

 
1.2 Caso tenha marcado uma ou mais alternativa, descreva como conheceu/estudou 
cada uma das políticas/programas dos documentos assinalado:  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
2. DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL À POLÍTICA LOCAL  
 
2.1. Das políticas nacionais para o trabalho com arte na Educação Infantil elencadas 
no item 1.1, qual(is) você tem conhecimento de que esteja/estão presente(s) no 
município de Ilhéus/Ba. Descreva abaixo:  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.2. Comente como conheceu/estudou a/as política/programa que você destacou: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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2.3. Assinale as normatizações/documentos publicados pelo município para a 
Educação Infantil que você conhece e já estudou.  
 
(  ) Orientações Pedagógicas para Educação Infantil: um olhar sensível e reflexivo 

sobre a infância (2005/2008)  

(  ) Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil (2014)  

(  ) Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil (2017) 

 
2.4. Comente como conheceu/estudou o/os documento/s assinalados acima. Quem 
participou da elaboração dos mesmos? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2.5. Os documentos nacionais e municipais têm contribuído de alguma forma para o 
seu trabalho com arte com as crianças nesta unidade educacional? Comente um 
pouco. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. FALE UM POUCO SOBRE SUA FORMAÇÃO 
 
3.1 Idade: ________          Tempo de serviço:_________ 
 
 
3.2 Qual é o máximo nível de escolaridade concluído? 
 
(  ) Graduação Completa   (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-presencial 

(  ) Especialização             (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-presencial 

(  ) Mestrado                      (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-presencial 

(  ) Doutrorado                   (  ) Público (  ) Privado   (   ) presencial  (   ) a distância  (   ) semi-presencial 

 
 
3.3 Qual curso de graduação?  _______________ (   ) licenciatura  (   ) bacharelado 
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3.4 Em qual instituição você se formou? Em que ano? 
___________________________________________________________________ 
 
3.5 Para conclusão do curso foi exigido Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)?   
 
(   ) sim (   ) não 
 
Se sim , qual foi o tema? 
__________________________________________________________________ 
 
 
3.6 Durante sua graduação você teve alguma disciplina que trabalhasse a temática 
arte? Explique essa experiência. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. FALE UM POUCO SOBRE SUA EXPERIÊNCIA DOCENTE 
 
4.1 Você é: (   ) Concursada   há quanto tempo _______________ 
                   (    ) Contratada    há quanto tempo _______________ 
 
4.2 Cumpre jornada de trabalho semanal de:   (   ) 20 horas      (   ) 40 horas 
 
4.3 Quantos anos/meses exerce docência na Rede Municipal de Ilhéus: __________ 
 
4.4 Quantos anos/meses exerce a docência na educação básica: _______________ 
 
4.5 Quantos anos/meses exerce a docência na Educação Infantil: _______________ 
 
4.6 Durante o exercício da docência você participou de algum momento de estudo 
sobre a arte? Explique essa experiência. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.7 De que forma está organizado o trabalho com arte na Educação Infantil nesta 
unidade escolar?  Quais tipos de atividade realizam? Qual o tempo destinado? Existe 
uma distribuição horária semanal? Conte-nos um pouco sobre isso. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4.8 Você desenvolveu/desenvolve alguma atividade de arte? Comente. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Agradeço sua participação! 
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ANEXO C 
 

ANALISANDO OS DOCUMENTOS MUNICIPAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
DOCUMENTO: 
___________________________________________________________________ 
 
Analise o documento buscando identificar os seguintes tópicos: 
 
1. Marco Legal (quais leis são citadas no documento?). 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Concepção de criança apresentada no documento. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Princípios norteadores do trabalho na Educação Infantil: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Como apresenta a Organização do Trabalho Pedagógico? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4.1 O documento contempla a autonomia da escola quanto a Organização do 
Trabalho Pedagógico? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Como está proposta a Organização do Espaço? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6 . Como está proposta a organização do currículo?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. O documento contempla:  
 
7.1 As matrizes africanas e Indígenas? 
__________________________________________________________________ 
 
7.2 O campo? 
__________________________________________________________________ 
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7.3 A inclusão escolar? 
__________________________________________________________________ 
 
8. Como é proposta a avaliação na Educação Infantil? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. O trabalho com arte é contemplado neste documentos? Se sim, de que forma? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO D 
 
ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO COM ARTE JÁ REALIZADO 
PELAS PROFESSORAS NA ESCOLA NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2018 
 
Prezadas professoras,  
 
Conforme o combinado em nosso último encontro, segue um roteiro para a elaboração 
da apresentação, em slide, no nosso próximo encontro marcado para o dia 05 de 
dezembro de 2018. Será apresentada uma prática pedagógica no trabalho com arte 
que já foi desenvolvida por vocês em sala de aula. 
A decisão de qual ação será apresentada cabe a vocês juntamente com a 
coordenadora. 
A intenção deste roteiro é para facilitar as apresentações e discussões pelo grupo.  
Para não acarretar mais trabalho para vocês, basta preencher o roteiro e devolver que 
serei responsável por formatar em slides. Caso alguém prefira fazer digitado, poderá 
encaminhar para o meu email: vicentedavila@hotmail.com. 
O envio de fotos (caso tenha e deseja expor na apresentação) poderá ser feito por 
email ou pelo aplicativo whatsapp no número 999731298. 
A devolução deste formulário deve ser feita até o dia 03 de dezembro de 2018. 
Agradeço sua participação! 

José Vicente D´Avila Cassimiro 
Pesquisador 

 
 
 
1. Ação/ Temática/ Área  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  
2. Justificativa  
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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3. Habilidades / Objetivos 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4. Procedimentos /Estratégias 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
5. Resultados / O que as crianças construíram ou aprenderam. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Professora(s) : _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Grupo que atende(m): _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

 

 
 

 



154 
 

 

 



155 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APENDICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE A –  Produto Educacional - Orientações para o trabalho 

com Arte na Educação Infantil 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento, Produto Educacional, é uma produção coletiva com 

professoras de uma Instituição de Educação Infantil pública da rede municipal de 

Ilhéus/Bahia, resultado de encontros de discussão, estudo e produção, durante uma 

pesquisa de mestrado intitulada “Políticas públicas para a Arte na Educação Infantil: 

reflexos do cotidiano de uma instituição infantil da rede municipal de Ilhéus-BA”, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação 

(PPGE) - Formação de Professores da Educação Básica, da Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC).  

A produção tem como documentos orientadores: a LDB 9.394/1996; as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/2009); a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC/2017); e o documento municipal Proposta 

Curricular Pedagógica para a Educação Infantil (PCPEI/2017). A principal finalidade 

desta produção é dar suporte às professoras da Educação Infantil na organização do 

trabalho com Arte em suas diversas linguagens (artes visuais, dança, música e teatro), 

buscando favorecer a compreensão da especificidade de cada linguagem, bem como 

viabilizar o trabalho com arte enquanto atividade fim e que tenha como ponto de 

partida as experiências artísticas da cultura local. 

As orientações aqui organizadas não devem ser consideradas como estanques 

e completas, mas apenas indicativos de possibilidades a serem exploradas pelas 

professoras ao trabalhar as linguagens da arte com as crianças.  
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CAPÍTULO 1 

POR QUE TRABALHAR A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 

Para garantir o desenvolvimento integral da criança é importante possibilitar 

experiências variadas na Educação Infantil. A arte é uma delas, a qual deve ser 

vivenciada em suas diversas linguagens (artes visuais, dança, música e teatro). Mas, 

por que considerar a Arte como um importante elemento curricular para o 

desenvolvimento integral da criança? Compreendemos a Arte como potencialidade 

emancipatória do ser humano, pela possibilidade de garantir a vivência de diversas 

linguagens, ampliando a visão de mundo do sujeito e possibilitando transcender a 

própria condição humana em sua existência histórica e social.   

 Vigotski (1999, p. 320) afirma que:  

 
 

A arte é antes uma organização do nosso comportamento visando ao futuro, 
uma orientação para o futuro, uma exigência que talvez nunca venha a 
concretizar-se, mas que nos leva a aspirar acima da nossa vida o que está 
por trás dela. 

 
 
Com a arte o ser humano vislumbra outras possibilidades para a vida, 

ampliando seu repertório, suas possibilidades de planejar ações, de pensar 

criativamente em relação ao seu futuro.  

Partindo da teoria histórico-social de Vigotski podemos compreender que os 

seres humanos não nascem prontos e nem são desprovidos de conhecimentos, 

devido a sua imersão histórico-social. A vivência das diversas linguagens artísticas 

podem contribuir significativamente para a ampliação do universo de signos e 

significados, potencializando a mediação entre os seres humanos e destes com o 

ambiente social e histórico no qual vivem. 

O ser humano se constitui na relação mediada com o meio e com os outros, 

influenciando e sendo influenciado, aprendendo e ensinando em uma relação 

dialética. Neste sentido, quanto mais possibilidades de interação com as diversas 

linguagens da arte forem garantidas às crianças, maiores serão suas potencialidades 

criativas.  

Vigotski (2011, p. 11 -12) afirma que: 

 
 

Entre as questões mais importantes da psicologia infantil e da pedagogia está 
a capacidade criadora das crianças, o fomento dessa capacidade é de suma 
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importância para o desenvolvimento geral e maturidade da criança (tradução 
nossa). 

 
 

A riqueza e variedade de experiências acumuladas pelo homem ao longo da 

vida tem relação direta para a construção da imaginação. A arte, nesse contexto, por 

suas múltiplas linguagens constitui-se como essencial para o desenvolvimento da 

criatividade, pois “quanto mais rica esta experiência, iguais as outras circunstâncias, 

mais abundante deverá ser a imaginação” (VIGOTSKI, 2011, p. 17).  

O ser humano é um ser social, de relações mediadas uns com os outros e com 

o mundo, a partir de sistemas simbólicos e do uso de instrumentos historicamente 

concebidos. Nesta relação, o ser humano modifica o meio e sofre influência deste 

modificando-se também numa constante relação dialética.  

Ao elaborarmos essas orientações para o trabalho com Arte na Educação 

Infantil, compreendemos que para potencializar a experiência das diversas linguagens 

artísticas, facilitando a compreensão e apropriação pela criança dos signos e 

significados de cada linguagem em sua especificidade (artes visuais, dança, música 

e teatro), é de fundamental importância que seja garantida a vivencia da Arte enquanto 

atividade fim (com objetivo de aprendizagem e desenvolvimento específico da 

linguagem artística) e não apenas como atividade meio (Arte como estratégia para  

atingir outros fins, outros objetivos de aprendizagem e desenvolvimento) como 

normalmente tem ocorrido no ambiente educacional. Defendemos, ainda, que toda 

experiência/vivência com a Arte tenha como ponto de partida a cultura local, 

buscando, dessa forma, garantir a valorização e manutenção da cultura e 

manifestações artísticas do local onde a criança está inserida. 
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CAPÍTULO 2 

LEGISLAÇÕES SOBRE A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A garantia da Arte como componente curricular obrigatório, no Brasil, é fruto de 

movimentos sociais e correlação de forças no processo histórico. Como a primeira 

entidade nacional da área da arte, a Federação de Arte Educadores do Brasil (FAEB), 

desde a sua fundação, tem articulado mobilizações de estudo e enfrentamento para a 

garantia da obrigatoriedade da Arte na educação brasileira. Este movimento, garantiu 

a presença, na LDB 9.394/1996, da Arte no currículo enquanto disciplina para toda a 

Educação Básica.  

Na Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica, consolidada 

no artigo 29, da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996), também é obrigatório o trabalho com 

Arte, uma vez que a LDB 9.394/96 estabelece em seu artigo 26 (BRASIL,1996): 

 
 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, 
de 2013) 
[...] 
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da educação básica.  (Redação 
dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 
[...] 
§ 6o As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 
constituirão o componente curricular de que trata o § 2o deste 
artigo.    (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 2016) 

 

 

A inclusão do termo “especialmente em suas expressões regionais” (BRASIL, 

2010), embora não tenha sido atribuída a um movimento social específico, mas de 

autoria de um deputado, busca garantir a valorização das culturas regionais no ensino 

da arte (MARTINS e SOUZA, 2016). Constitui-se um importante acréscimo para a 

superação de ideia de cultura única, em um país continental, e que foi construído por 

tantas etnias. O trabalho com arte a partir da realidade local constitui-se como 

importante elemento para a garantia do reconhecimento e valorização da cultura em 

que a pessoa está inserida. Esta lei tem o potencial de contribuir para a constituição 

de um caminho inverso ao vivenciado pelo povo brasileiro, desde a invasão pelo povo 

europeu, impondo seus costumes e valores como superiores aos dos povos nativos. 
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Em 2016, resultado de luta da FAEB (GUIMARAES e PETERSON, 2017, p.59), 

é sancionada a Lei n° 13.278, alterando o parágrafo 6º, do artigo 26, da LDB 9.394/96, 

destacando as quatro linguagens da Arte (artes visuais, dança, música e teatro) como 

linguagens que constituem o componente curricular arte (BRASIL, 2016). A Lei nº 

13.278/2016 estabelece, ainda, um prazo de cinco anos para que os sistemas de 

ensino se adequem com a devida formação dos professores.  

O movimento da FAEB para garantir o detalhamento das quatro linguagens 

(artes visuais, a dança, a música e o teatro) na LDB 9.394/1996, busca garantir que 

todas as linguagens da arte sejam trabalhadas na escola, sem uma hierarquia entre 

as linguagens. 

Além da LDB 9.394/1996 e das leis que geraram sua alteração, outros 

documentos normativos contemplam a arte na Educação Infantil: as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2009) e, mais 

recentemente, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), 

apontando a importância do trabalho com Arte para o desenvolvimento integral da 

criança.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI 

(BRASIL, 2009) enfatizam a importância de que as propostas pedagógicas da 

Educação Infantil promovam práticas de educação e cuidado, tratando de modo 

integrado os aspectos físicos, emocionais, estéticos, afetivos, cognitivos, linguísticos 

e sociais da criança, entendendo-a como um ser completo, total e indivisível. As 

propostas devem respeitar os seguintes princípios (BRASIL,2009): 

 
 

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
 
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito 
à ordem democrática. 
 
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

 
 
As possibilidades para a Arte na Educação Infantil são contempladas nas 

DCNEI/2009 principalmente, nos princípios estéticos, os quais devem servir de base 

para as propostas pedagógicas, mas, também, são contempladas nos princípios 
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éticos e políticos, pois ao trabalhar com as diferentes manifestações artísticas e 

culturais, exercitamos o reconhecimento da diversidade e do respeito à democracia. 

As experiências com Arte na organização do trabalho pedagógico são 

contempladas também no artigo 9º das DCNEI/2009, que estabelece (BRASIL, 2009):  

 
 

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:  
 
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e 
desejos da criança;  
 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical;  
 
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e 
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes 
e gêneros textuais orais e escritos;  
 
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais;  
 
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades 
individuais e coletivas;  
 
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, 
saúde e bem-estar;  
 
VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 
culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no 
diálogo e reconhecimento da diversidade;  
 
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;  
 
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais;  
 
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das 
manifestações e tradições culturais brasileiras;  
 
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.  
 
Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta 
curricular, de acordo com suas características, identidade institucional, 
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escolhas coletivas e particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de 
integração dessas experiências. 

 
 

As experiências com as linguagens da Arte são previstas nas DCNEI/2009 com 

a mesma importância dadas às diversas linguagens e conhecimentos, 

compreendendo que a integração dessas diversas experiências que garantirão um 

desenvolvimento pleno da criança. Diante do exposto, na organização do trabalho 

pedagógico para o trabalho com Arte na Educação Infantil, é de fundamental 

importância que a escola busque trabalhar a Arte em suas diversas linguagens (artes 

visuais, dança, música, teatro), garantindo experiências que explorem as 

especificidades de cada linguagem, mas, também, experiências que promovam a 

integração das linguagens e conhecimentos da Arte, com as demais linguagens e 

conhecimentos.  

Desde a publicação, em 2009, até agora, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Infantil tem servido de base para a organização do trabalho pedagógico na 

Educação Infantil dos sistemas municipais de educação. Em 2017, foi publicado a 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC/1017 fundamentada nas DCNEI/2009, 

reafirmando a importância da organização curricular da Educação Infantil, estruturada 

da seguinte forma (BRASIL, 2017, p. 35): 

 
 

[...] os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da 
Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais 
as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de 
suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 
aprendizagens, desenvolvimento e socialização. 

 
 

Partindo dos eixos estruturantes da Educação Infantil (as interações e a 

brincadeira), a BNCC/2017 apresenta seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento para a Educação Infantil  (BRASIL, 2017, p. 36): 

 
 

• Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 
o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  
 
• Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  
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• Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 
brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 
linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.  
 
• Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 
natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 
suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.  
 
• Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 
questionamentos, por meio de diferentes linguagens.  
 
• Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 
constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(grifos originais). 

 
 

É possível perceber que a Arte permeia pelos seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento.  Da mesma forma, a Arte está presente, juntamente com as demais 

áreas do conhecimento, nos cinco campos de experiência: O eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações (BRASIL, 2017, p. 38-50).  

Como referência municipal, o documento utilizado para a elaboração dessas 

“Orientações para o trabalho com Arte na Educação Infantil”, foi a Proposta Curricular 

Pedagógica para a Educação Infantil – PCPEI/2017 (ILHÉUS, 2017), elaborada a 

partir das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil de 2014, do 

município de Ilhéus/BA.   

Embora seja de 2017, o documento não cita ou faz referência alguma à 

BNCC/2017, mas apresenta em sua estrutura as concepções e deliberações das 

DCNEI/2009.  

A PCPEI/2017 mantém a base textual das Diretrizes Curriculares Municipais 

para a Educação Infantil de 2014, acrescentando uma matriz curricular, apresenta a 

Arte como base comum na área 1 – Linguagens e Movimento, juntamente com os 

Estudos da Língua Portuguesa, Motricidade, Educação Física e Literatura. São 

apresentadas, também, orientações pedagógicas para o trabalho na Creche (crianças 

de 0 a 3 anos) e pré-escola (crianças de 4 e 5 anos), com objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos quais aparecem objetivos referentes ao trabalho com as 

diversas linguagens da Arte (artes visuais, dança, música e teatro).  
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Para a constituição das orientações aqui expostas, serviram de base os 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da PCPEI/2017.  Vale ressaltar que os 

objetivos de aprendizagem estabelecidos na BNCC/2017, estão contemplados nesta 

proposta. No entanto, a linguagem e distribuição da faixa etária que melhor se 

adequam à realidade local são as estabelecidas na PCPEI/2017. 
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CAPÍTULO 3 

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO COM ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Para facilitar a visualização das sugestões de atividade de acordo com a 

especificidade de cada linguagem artística (artes visuais, dança, música e teatro), 

organizamos os “Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” extraídos da 

“Proposta Curricular Pedagógica para a Educação Infantil - PCPEI/2017” do município 

de Ilhéus, de acordo com cada linguagem artística e, também, com a faixa etária de 

atendimento (Creche - 0 a 3 anos) e (Pré-escola - 4 e 5 anos). Cada ação elencada 

para atender os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento partem de dois 

princípios básicos: arte como atividade fim e priorizar a cultura local como ponto de 

partida das experiências artísticas.  

Nos quadros a seguir os “Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento” da 

PCPEI/2017 encontram-se na primeira coluna e correlacionam-se diretamente com as 

sugestões de atividades produzidas com o grupo de professoras expostas na segunda 

coluna. 

ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO COM ARTE NA CRECHE- 0 a 3 ANOS 

     ARTES VISUAIS 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Potencializar as múltiplas linguagens: 

oral, musical, plástica, emocional, da 

natureza... 

 Gerar momentos de criação e 

apresentação das crianças com sarais, 

exposições e interações com produções 

artísticas dos colegas e de artistas da 

comunidade, da região, do Brasil e do 

mundo. 

 

Possibilitar oportunidades de 

manipulação, transformação e 

combinação de materiais variados; 

 

 Proporcionar experiências com materiais 

variados:  

 Extração de tinta de elementos da 

natureza como: jenipapo, urucum, 

cenoura, beterraba, folhas verdes, flores 

nativas e etc. 

 Manuseio de argila, pedras, conchas, 

areia da praia, farinha de trigo, farinha de 

mandioca, sementes, grãos para o 

 

Possibilitar o contato com elementos da 

natureza, gravetos, areia, argila, 

pedrinhas, água e outros;  
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Proporcionar a utilização de diferentes 

materiais, texturas, sons, aromas, 

tamanhos, formas, cores e sabores; 

conhecimento dos materiais e percepção 

tátil das texturas e densidade. 

 Utilizar as tintas extraídas e os demais 

elementos (argila, pedras, conchas, areia 

da praia, farinha de trigo, farinha de 

mandioca, sementes, grãos) para as 

produções artísticas das crianças. 

 Promover momentos de experiências com 

o povo Tupinambá de Olivença/Bahia de 

extração de tintas e confecção de 

artefatos. 

Garantir que as crianças vivenciem 

experiências que estimulem seus 

sentidos e suas percepções; 

 Participar de exposições, apresentações 

em espaços públicos, visita aos espaços 

de produção artística da localidade ( Ex: 

Atelier do artista plástico Goca Moreno, 

Ateliê de Manu Pessoa, Jô da Arte em 

papel, Espaço Cultural Casa da Arte 

Baiana) , ir ao cinema, visitar museus (ex: 

Casa de cultura Jorge Amado, Museu de 

Arte Sacra da Piedade, Museu do Cacau). 

Introduzir nas práticas junto aos bebês e 

crianças bem pequenas a apreciação de 

artefatos culturais referentes às 

tradições locais e regionais; 

 Realizar visitas a espaços culturais 

indígenas, artesanatos e ateliês locais (ex: 

Visitar o ateliê do artista Jô que produz arte 

com papel; Visitar o ponto de cultura de 

Olivença/Bahia, Ateliê do artista plástico 

Goca Moreno, Ateliê de Manu Pessoa, Jô 

da Arte em papel). 

Prever acesso a recursos audiovisual: 

filmes, cinema, fotos, sons, informática, 

entre outros; 

 Promover cessões de cinema (na escola e 

no próprio cinema); 

 Promover exposição fotográfica;   

 Filmar as crianças nas produções 

artísticas e apreciar com elas (Ex: filmar o 

sarau literário e depois promover um 

momento de apreciação da filmagem com 

as crianças). 
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DANÇA 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Potencializar as múltiplas linguagens: 

oral, musical, plástica, emocional, da 

natureza... 

 Organizar momentos de exploração do 

corpo através da dança, utilizando-se 

de danças típicas da região, 

brincadeiras de roda e apresentação 

de coreografias em grupo para as 

demais crianças; 

 Realizar momentos de apreciação de 

apresentações coreográficas com as 

demais crianças; 

 Realizar momentos de apreciação e 

vivências  com grupos de dança da 

localidade (dança das camponesas, 

danças indígenas, quadrilhas juninas, 

etc.). 

 Brincar de dança com brinquedos 

sonoros e instrumentos musicais. 

Brincar com as crianças tendo a música, 

parlendas, poesias e fantoches como 

instrumentos estimuladores; 
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MÚSICA 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Potencializar as múltiplas linguagens: 

oral, musical, plástica, emocional, da 

natureza... 

 Organizar momentos de exploração sonora 

do ambiente e do corpo; 

 Realizar momentos de apreciação de 

apresentações musicais das demais 

crianças (sarais e outro momentos onde 

seja explorada a música), bem como a 

apreciação da apresentação de músicos da 

comunidade; 

 Explorar com as crianças a sonoridade dos 

elementos da natureza (pedra, água, 

folhas, sementes, madeiras, metais); 

 Criar momentos onde as crianças possam 

manusear instrumentos confeccionados 

com elementos naturais, feitos de forma 

artesanal (berimbau, bastões de ritmo, 

chocalhos, apitos) e instrumentos 

produzidos pela indústria (triângulo, violão, 

tambores, teclado, flauta, bateria e etc). 

Possibilitar o contato com elementos da 

natureza, gravetos, areia, argila, 

pedrinhas, água e outros; 

 

Proporcionar a utilização de diferentes 

materiais, texturas, sons, aromas, 

tamanhos, formas, cores e sabores; 

Brincar com as crianças tendo a música, 

parlendas, poesias e fantoches como 

instrumentos estimuladores; 

 Realizar brincadeiras cantadas, cantigas de 

roda. 

 Fazer circuito da música, onde a cada 

caminho ou espaço que a criança vá 

passando vai modificando o ritmo. 

 

Promover a apreciação de diferentes 

ritmos, melodias, sons e vozes, gêneros 

e estilos musicais; 

 Organizar momentos de apreciação musical 

para as crianças, com músicas locais, 

regionais, nacionais e internacionais. Este 

momento pode ser com a presença de 

artistas da música ou com utilização de 

mídia (cd, dvd, mp3, mp4 e aplicativos da 

internet). 

Prever acesso a recursos audiovisual: 

filmes, cinema, fotos, sons, informática, 

entre outros; 

 Filmar as produções musicais das crianças, 

montar clipes e apreciar com elas. 

Ex: Pode-se aproveitar os momentos de 

apresentação das crianças para fazer as 

filmagens (sarais e apresentações geradas 

em outros momentos). 
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TEATRO 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Potencializar as múltiplas linguagens: 

oral, musical, plástica, emocional, da 

natureza... 

 Gerar momentos de criação teatral e 

apresentação das crianças com sarais, e 

interações com produções teatrais dos 

colegas e de artistas da comunidade. 

Oferecer momentos de contação de 

história que envolvam a fantasia e o 

imaginário dos bebês e das crianças 

pequenas; 

 Proporcionar brincadeiras com o reconto de 

histórias onde as crianças assumem o 

papel das personagens utilizando 

caixa/baú da fantasia (contendo elementos 

cênicos como varinha mágica, coroa, 

chapéu de bruxa e etc.) ou araras com 

roupas (arara do era uma vez...); 

 Garantir momentos para as crianças 

brincarem livremente com elementos da 

caixa/baú de fantasias ou araras com 

roupas (arara do era uma vez...). 

Brincar com as crianças tendo a música, 

parlendas, poesias e fantoches como 

instrumentos estimuladores; 

 Realizar contação de histórias utilizando 

fantoches, dedoches e elementos cênicos 

ou brinquedos como representação de 

personagens; 

 Brincar com jogos tradicionais como: boca 

de forno (dando comandos para as crianças 

imitarem, bichos, personagens de conto de 

fada e etc) ; cacique (onde as crianças 

precisam imitar o gesto do cacique); 

escravos de Jó (utilizando o corpo no 

movimento da música. 

Garantir que as crianças vivenciem 

experiências que estimulem seus 

sentidos e suas percepções; 

 Proporcionar às crianças ida ao teatro, ao 

circo, e centros culturais para apreciação 

de espetáculos.  

 Vivenciar com as crianças jogos dramáticos 

(onde as crianças busquem expressar e/ou 

representar determinados sentimentos e 

sensações: alegria, tristeza, euforia, 

pressa, curiosidade, força, medo). 

Introduzir nas práticas junto aos bebês e 

crianças bem pequenas a apreciação de 

artefatos culturais referentes às 

tradições locais e regionais; 

 Proporcionar momentos de vivências de 

tradições culturais locais, como a Puxada 

do mastro de São Sebastião, o Boi Estrela, 

As pastorinhas e com o povo Tupinambá de 

Olivença/Bahia. 

Prever acesso a recursos audiovisual: 

filmes, cinema, fotos, sons, informática, 

entre outros; 

 Filmar e fotografar as produções teatrais 

das crianças e gerar momentos de 

apreciação com as mesmas. 
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ORIENTAÇÕES PARA O TRABALHO COM ARTE NA PRÉ-ESCOLA -  4 e 5 ANOS 

ARTES VISUAIS 

 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Explorar as múltiplas linguagens das 

crianças: corporal, musical, plástica, oral 

e escrita... 

 Gerar momentos de criação e 

apresentação das crianças com sarais, 

exposições e interações com produções 

artísticas dos colegas e de artistas da 

comunidade, da região, do Brasil e do 

mundo. 

Ampliar a concepção estética das 

crianças com relação à arte; 

 Participar de exposições, apresentações 

em espaços públicos, visita aos espaços de 

produção artística da localidade, ir ao 

cinema, visitar museus (ex: Casa de cultura 

Jorge Amado). 

Promover o contato com a arte, 

envolvendo o teatro, pintura, escultura, 

dança, dramatização e material de 

sucata. 

 Proporcionar experiências com materiais 

variados:  

 Extração de tinta de elementos da 

natureza como: jenipapo, urucum, 

cenoura, beterraba, folhas verdes, flores 

nativas e etc. 

 Manuseio de argila, pedras, conchas, 

areia da praia, farinha de trigo, farinha de 

mandioca, sementes, grãos para o 

conhecimento dos materiais e percepção 

tátil das texturas e densidade. 

 Utilizar as tintas extraídas e os demais 

elementos (argila, pedras, conchas, areia 

da praia, farinha de trigo, farinha de 

mandioca, sementes, grãos) para as 

produções artísticas das crianças (Ex: 

Fazer releitura de imagens  através de 

esculturas com argila,   com obras 

confeccionadas com as tintas sobre tela, 

com colagem de elementos, com fotos 

tiradas com o celular ou máquina 

fotográfica. 

 Utilizar material de sucata para a 

confecção de obras de arte. 

 Promover momentos de experiências com 

os Tupinambás de Olivença/Bahia de 

extração de tintas e confecção de artefatos. 
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DANÇA 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Explorar as múltiplas linguagens das 

crianças: corporal, musical, plástica, oral 

e escrita... 

 Organizar momentos de exploração do 

corpo através da dança, utilizando-se 

de danças típicas da região, 

brincadeiras de roda e apresentação de 

coreografias em grupo para as demais 

crianças; 

 Realizar momentos de apreciação de 

apresentações coreográficas com as 

demais crianças. Ex: Ensaiar e 

apresentar quadrilha junina, dança das 

camponesas, danças indígenas. 

 Realizar momentos de apreciação e 

vivências  com grupos de dança da 

localidade (quadrilhas juninas, etc.). 

 Proporcionar momentos de criação de 

coreografias. Ex: Brincar da música 

“Pisadinha” onde cada criança, em sua 

vez deve criar uma forma diferente de 

dançar a música. 

Promover atividades onde as crianças 

possam descobrir suas potencialidades 

corporais, por meio da dança, das lutas, 

das brincadeiras, da dramatização, dos 

jogos... 

Promover o contato com a arte, 

envolvendo o teatro, pintura, escultura, 

dança, dramatização e material de 

sucata. 

Ampliar a concepção estética das 

crianças com relação à arte; 

 Realizar visitas a espaços culturais,  

academias de dança da localidade e da 

cidade (academias de Ballet, Jazz, 

Sapateado, Dança Afro, Hip Hop, 

Capoeira, etc.). 

 Ir ao teatro ou espaços culturais  com as 

crianças,  para apreciar espetáculos de 

dança. 

Utilizar diferentes recursos para contação 

de histórias: fantoches, fantasias, vídeos, 

tecidos, livros, sons, aromas, gestos... 

 Explorar a dança como elemento de 

contação de história. Ex: Pode-se utilizar 

vídeos de ballet para mostrar que um 

espetáculo de ballet pode contar uma 

história, assim como outras danças 

(dança do Boi estrela; das pastorinhas; 

quadrilha que é uma festa de casamento 

e etc). 
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MÚSICA 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Explorar as múltiplas linguagens das 

crianças: corporal, musical, plástica, oral 

e escrita... 

 Organizar momentos de exploração sonora 

do ambiente e do corpo; 

 Realizar momentos de apreciação de 

apresentações musicais das demais crianças 

(sarais e outro momentos onde seja 

explorada a música), bem como a apreciação 

da apresentação de músicos da comunidade. 

 Realizar momentos de apresentação de 

músicas ensaiadas ou produzidas pelas 

crianças para outras crianças e/ou 

comunidade escolar. 

 Realizar brincadeiras cantadas, cantigas de 

roda. 

 Fazer circuito da música, onde a cada 

caminho ou espaço que a criança vá 

passando vai modificando o ritmo. 

Ampliar a concepção estética das 

crianças com relação à arte; 

 Realizar visitas a espaços culturais onde a 

música esteja presente e/ou seja explorada, 

associações culturais, escolas de música  da 

localidade e da cidade, Associação dos 

Machadeiros, tribos Tupinambás de Olivença/ 

Bahia,  Filarmônicas etc.. 

 Ir ao teatro ou espaços culturais  com as 

crianças,  para apreciar shows musicais. 

Construir e utilizar diferentes 

instrumentos musicais; 

 Criar momentos onde as crianças possam 

manusear instrumentos confeccionados com 

elementos naturais, feitos de forma artesanal 

(berimbau, bastões de ritmo, chocalhos, 

apitos) e instrumentos produzidos pela 

indústria (triângulo, violão, tambores, teclado, 

flauta, bateria e etc). 

 Criar momentos onde as crianças possam 

confeccionar instrumentos com elementos 

naturais (berimbau, bastões de ritmo, 

chocalhos, apitos) e com sucatas (tambores, 

baterias, violões, chocalhos, reco-reco e etc). 

Utilizar diferentes recursos para contação 

de histórias: fantoches, fantasias, vídeos, 

tecidos, livros, sons, aromas, gestos... 

 Explorar a música como elemento de contação 

de história. Ex1: Pode-se utilizar os elementos 

sonoros como pano de fundo para as histórias, 

tipo rádio novela (onde são utilizados 

instrumentos para fazer som de chuva, 

trovoada, som de suspense, fundo musical 

alegre, fundo musical triste e etc). Ex2:Contar 

histórias cantadas.  
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TEATRO 

Objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento PCPEI/2017 

Sugestões de Atividades 

Promover brincadeiras que possibilitem 

a expressão das emoções, sentimentos, 

curiosidades e necessidades das 

crianças; 

 Promover momentos onde as crianças 

possam vivenciar jogos dramáticos (onde 

as crianças busquem expressar e/ou 

representar determinados sentimentos e 

sensações: alegria, tristeza, euforia, 

pressa, curiosidade, força, medo). Ex: 

Caminhar pelo espaço explorando a 

relação corpo com o ambiente e seguindo 

comandos (pular, andar devagar, 

movimentar-se alegremente, movimenta-se 

como se estivesse triste,  andar com 

pressa, como um bebê, como um idoso, 

como um animal e etc.). 

 

Promover atividades onde as crianças 

possam descobrir suas potencialidades 

corporais, por meio da dança, das lutas, 

das brincadeiras, da dramatização, dos 

jogos... 

  Promover momentos onde as crianças 

possam vivenciar jogos teatrais (jogos onde 

as crianças se dividem em grupos: um 

grupo de atores que apresenta algo e 

outro(s) grupo(s) de plateia, aprecia a 

apresentação.  Os grupos se revezam 

atuando como atores e plateia). Ex1: Um 

grupo de crianças dramatiza uma história e 

outro(s) assiste(m). Ex2: Brincadeira de 

mímica, onde cada criança ou grupo de 

crianças encenam uma situação com 

mímica para que a plateia tente descobrir 

qual é a cena ou objeto. 

 

Explorar as múltiplas linguagens das 

crianças: corporal, musical, plástica, oral 

e escrita... 

 Gerar momentos de criação teatral e 

apresentação das crianças com sarais, e 

interações com produções teatrais dos 

colegas e de artistas da comunidade. 

Ampliar a concepção estética das 

crianças com relação à arte; 

 

 Realizar visitas a espaços culturais onde o 

teatro esteja presente e/ou seja explorado, 

associações culturais, escolas de teatro  da 

localidade e da cidade, Tenda do Teatro 

Popular de Ilhéus e etc. 

 Ir ao teatro ou espaços culturais  com as 

crianças,  para apreciar espetáculos 

teatrais. 

 Produzir esquetes e peças teatrais com as 

crianças, confeccionando inclusive os 

figurinos e demais elementos cênicos. 

Promover o contato com a arte, 

envolvendo o teatro, pintura, escultura, 

dança, dramatização e material de 

sucata. 
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Utilizar diferentes recursos para 

contação de histórias: fantoches, 

fantasias, vídeos, tecidos, livros, sons, 

aromas, gestos... 

 

 Proporcionar brincadeiras com o reconto de 

histórias onde as crianças assumem o 

papel das personagens utilizando 

caixa/baú da fantasia (contendo elementos 

cênicos como varinha mágica, coroa, 

chapéu de bruxa e etc.) ou araras com 

roupas (arara do era uma vez...); 

 Garantir momentos para as crianças 

brincarem livremente com elementos da 

caixa/baú de fantasias ou araras com 

roupas (arara do era uma vez...). 
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ANEXO A - AMPLIANDO O CONHECIMENTO EM ARTE 
 

Elencamos abaixo algumas sugestões de leitura por linguagem artística para 

aprofundarmos nossos estudos.  

ARTES VISUAIS  

BARBIERI, Stela. Interações: onde está a arte na infância. São Paulo: Blucher, 2012. 

BARBOSA, Ana Mae (Org.). Inquietações e mudanças no Ensino da Arte. São Paulo: Cortez, 

2002.  

BARBOSA, Ana Mae; CUNHA, Fernanda Pereira da (Orgs.). A Abordagem Triangular no ensino 

das artes e culturas visuais. São Paulo: Cortez, 2010. 

DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. 5.ed. Porto 

Alegre: Zouk, 2015. 

PILLAR, Analice Dutra (Org.). A Educação do Olhar no Ensino das Artes. Porto Alegre: Editora 

Mediação, 2001. 

DANÇA  

LABAN, Rudolf. Dança Educativa Moderna. São Paulo: Ícone, 1998.  

MARQUES, Isabel Azevedo. Dançando na Escola. São Paulo: Cortez, 2003.  

MARQUES, Isabel Azevedo. Ensino de dança hoje: textos e contextos. São Paulo: Cortez, 2001.  

MATOS, Lucia. Tantas infâncias, tantas danças. Revista da Bahia, Bahia, ed. 41, 2005. 

MÚSICA  

ILARI, Beatriz. Música na infância e na adolescência. Curitiba: IBPEX, 2009. 

MATEIRO, Teresa; ILARI, Beatriz. Pedagogias em educação musical. Curitiba: interSaberes, 2012. 

NESTROVSKI, Arthur (Org.). Música popular brasileira hoje. São Paulo: Publifolha, 2002. 

PAZ, Ermelinda. 500 canções brasileira. Brasília: MusiMed, 2010. 

SPRÉA, Nélio; SOUZA, Fernanda. Palmas pra que te quero: a magia dos jogos de mãos. 

Curitiba: Parabolé, 2010.  

SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003.  

TEATRO  

AMARAL, Ana Maria. Teatro de animação: da teoria à prática. 3. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2007.  

AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas: máscaras, bonecos, objetos. São Paulo: Editora 

da Universidade de São Paulo, 2011. 

JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do Ensino do Teatro. 6. Ed. São Paulo: Papirus, 2001. 

SANTOS, Vera B. dos. Brincadeira e conhecimento: do faz de conta à representação teatral. Porto 

Alegre: Mediação, 2002. 

SPOLIN, Viola. Jogos Teatrais para a sala de aula: um manual para o professor. [tradução Ingrid 

Dormien Koudela]. São Paulo: Perspectiva, 2007. 



26 
 

 

ANEXO B - ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS DE ILHÉUS 
 

Nesta seção, sugerimos alguns espaços artísticos e culturais de Ilhéus/BA, que 

podem ser explorados com as crianças.  

Capela de Nossa Senhora Santana – Construída no século XVII, é o 
monumento mais antigo subsistente em Ilhéus. Pertencente ao antigo 
Engenho de Santana. Endereço: Margem do Rio do Engenho, s/n, Coutos, 
Ilhéus/BA. 

Casa da Arte Baiana – Espaço cultural com exposição permanente do 
acervo particular do alemão Michael Eckes, que reúne obras de artistas 
baianos desde a década de 1970. Nos meses de novembro a janeiro, o 
proprietário expõe sua coleção de presépios de vários locais do mundo. 
Endereço: Rua Antônio Lavigne de Lemos, 76, Centro, Ilhéus/BA. 

Casa de Cultura Jorge Amado – Casa o de o escritor Jorge Amado 
passou parte da infância e adolescência, funciona como museu e mantêm 
em exposição roupas, fotos, histórico dos pais e da infância, além de vídeos 
sobre o escritor. Endereço: Rua Jorge Amado, 21, Centro, Ilhéus/BA. 

Catedral de São Sebastião – Inaugurada em 1967, após 36 anos do início 
de sua construção, a igreja apresenta em sua fachada estilo neoclássico, 
Endereço: Praça D. Eduardo, Centro, Ilhéus/BA. 

Dilazenze - Grupo de preservação da cultura negra, tem importante 
trabalho na cidade e região e diversas atividades artísticas, como o ballet 
afro e banda Dilazenze. Endereço: Avenida Brasil, 485, Conquista, 
Ilhéus/BA. 

Galeria Goca Moreno -  Loja própria do artista Goca Moreno, estabelecida 
em parceria com Michael Eckes, onde é possível ver algumas das obras do 
artista e conhecer um pouco de sua história. Endereço: Rua Antônio 
Lavigne de Lemos, 76, Centro, Ilhéus/BA. 

Igreja Matriz de São Jorge dos Ilhéus – Importante monumento histórico 
e arquitetônico de Ilhéus, é a mais antiga igreja da cidade, construída em no 
período das Capitanias Hereditárias, em 1556, apresenta arquitetura 
colonial e primitiva. Está passando por reforma.  Endereço: Rua 
Conselheiro Dantas, 40, Centro, Ilhéus/BA. 

Igreja Nossa Senhora das Escadas – Templo construído em 1700 pelos 
jesuítas. Endereço: Praça Cláudio Magalhães, s/n, Olivença, Ilhéus/BA. 

Museu do Cacau – Apresenta a história do cultivo do cacau na região, os 
modos de vida e utensílios utilizados nos “tempos de ouro” do cacau. 
Endereço: Rua Eustáquio Bastos, 170, Centro, Ilhéus/BA. 
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Museu do Mar e da Capitania – Localizado na sede da Universidade Livre 
do Mar e da Mata (MARAMATA), apresenta peças sobre o mar, história dos 
índios Tupinambás e dos escritores regionais. Endereço: Rua Nova 
Brasília, 05, Nova Brasília, Ilhéus/BA. 

Museu da Piedade -  Faz parte do Conjunto Arquitetônico do Instituto 
Nossa Senhora da Piedade. É possível ver esculturas, trabalhos em 
cerâmica e em óleo sobre tela com temáticas diversas, roupas 
eclesiásticas, além da Capela Nossa Senhora da Piedade. Endereço:  Rua 
Madre Thais, 197, Alto da Piedade, Ilhéus/BA. 

Ponto de Cultura Machadeiros de Olivença – Formado pela Associação 
de Machadeiros de Olivença, é o responsável por manter viva a tradição da 
puxada do mastro de São Sebastião. Endereço: Rua Coronel Nonato do 
Amaral, s/n, Olivença, Ilhéus/BA. 

Ponto de Cultura Tupinambá – Formado pelo povo Tupinambá de 
Olivença. Responsável por manter viva a tradição e cultura indígena. 
Endereço: Olivença, Ilhéus/BA. 

Teatro Municipal de Ilhéus – Principal casa de espetáculo da cidade, foi 
inaugurada originalmente chamada Cine Teatro Ilhéos, em 1932. Após 
muito tempo abandonado, é totalmente reformado e reinaugurado em 1986. 
Endereço: Rua Jorge Amado, s/n, Centro, Ilhéus/BA. 

Tenda do Teatro Popular de Ilhéus – Tenda que abriga o grupo Teatro 
Popular de Ilhéus desde 2013. O Teatro Popular de Ilhéus é um dos 
principais grupos de teatro da região sul baiana. Endereço: Avenida Soares 
Lopes, s/n, Centro, Ilhéus/BA. 
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