
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

Márcia Barcellos Ferri

Artes na educação infantil:

crítica das orientações e diretrizes curriculares

Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade

SÃO PAULO

2008



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

PUC-SP

Márcia Barcellos Ferri

Artes na educação infantil:

crítica das orientações e diretrizes curriculares

MESTRADO: Dissertação apresentada à

Banca Examinadora como exigência parcial

para obtenção do título de MESTRE em

Educação: História, Política, Sociedade pela

Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo, sob a orientação do Prof., Doutor

Odair Sass.

SÃO PAULO

2008



Banca Examinadora

_______________________________

_______________________________

_______________________________



Quem quiser adaptar-se, deve renunciar cada vez
mais à fantasia. Em geral, mutilada por alguma
experiência da primeira infância, nem consegue
desenvolvê-la. A falta de fantasia implantada e
insistentemente recomendada pela sociedade,
deixa as pessoas desamparadas em seu tempo
livre. (Adorno)

Talvez não terá chegado o tempo de libertar a
arte de seu confinamento em mera arte, em
ilusão? Não terá chegado o momento de unir a
dimensão estética e política, de preparar o
terreno, no pensamento e na ação, para fazer a
sociedade uma obra de arte? [...] As realizações
da civilização tecnológica não indicam a
transformação possível da arte em técnica e da
técnica em arte? No sentido realmente completo
de uma experiência controlada com a natureza e
com a sociedade, para conceder à natureza e à
sociedade sua forma estética, o que vale dizer a
forma de um universo pacificado e harmonioso?
[...] A realização da arte como princípio de
reconstrução social, pressupõe mudanças sociais
fundamentais. O que está em jogo não é o
embelezamento do que já existe, mas sim a
reorientação total da vida em uma nova
sociedade. (Marcuse)



Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo verificar como o ensino de artes é inserido na educação

infantil, tomando como foco de análise a relação entre adaptação e autonomia relativa ao

aprendizado artístico. Este debate justifica-se na medida em que pode contribuir para

reafirmar as especificidades da educação infantil e explorar a perspectiva de uma educação

que não exerça somente a sua função de adaptação. Adotam-se, como fontes primárias de

pesquisa, os documentos, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os Parâmetros Nacionais de

Qualidade para a Educação Infantil. Os conceitos básicos que orientam a análise do material

são: experiência, formação, adaptação, autonomia, individuação, arte, indústria cultural e

mímesis definidos com base em autores da teoria crítica. Baseia-se na hipótese de que as

práticas pedagógicas do ensino de artes sugeridas pelas orientações e diretrizes curriculares

favorecem mais a adaptação do que a autonomia da criança.  Os documentos analisados

evidenciam que mesmo o ensino de artes, que deveria possuir um caráter emancipador, tem

sido orientado às instituições de educação infantil como um conhecimento prioritariamente

instrumental, isto é, o ensino de artes é mais um elemento que corrobora para a efetivação da

adaptação do sujeitos. Desse modo, o conhecimento relativo às artes ao invés de suscitar

diferentes reflexões manifesta-se como um saber relacionado às demandas  da sociedade

atual, ou seja, do imediatamente dado.

Palavras - chave: arte e educação infantil, adaptação, autonomia, teoria crítica.



Abstract

The purpose of this research is to verify how arts teaching is inserted in child education,

taking as focus of the analysis the relationship between adaptation and autonomy related to

artistic learning. This debate justifies itself in the sense that it may contribute to reaffirm the

specificity of child education and explore the perspective of an education that does not only

play its adapting function. The main sources of research adopted are the documents,

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Referencial Curricular Nacional

para a Educação Infantil and Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil.

The basic concepts that guide the analysis of material are: experience, formation, adaptation,

autonomy, individuation, art, cultural industry and mimesis defined based on the authors of

critical theory. It is based on the hypothesis that the pedagogical practises of art teaching

suggested by the curricular guidance and orientation favour more adaptation than child

autonomy. The documents analyzed show that even the art, that has an emancipator

characteristic, has been transmitted in the institutions of child education mainly as an

instrumental knowledge, thus, art teaching is another item that corroborates to accomplishing

subject’s adaptation. This way, knowledge related to arts instead of exciting different ways of

thinking appears as a kind of knowledge that is related only to the demands of nowadays

society, that is, all is immediately given.

Key words: arts and child education, adaptation, autonomy, critical theory.
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Introdução  

 

O objetivo deste estudo é compreender como a proposta oficial para o ensino de artes 

na educação infantil é tratada pelas orientações e diretrizes curriculares e, em especial, de que 

modo tais indicações lidam com a relação entre adaptação e autonomia, associadas ao 

aprendizado artístico. Busca-se atingir tal objetivo por meio da análise dos conteúdos, das 

propostas pedagógicas, das justificativas e das finalidades do ensino de artes na educação 

infantil.1 

O termo artes, utilizado aqui, refere-se às artes figurativas: a pintura, o desenho, as 

artes tridimensionais e as esculturas. A opção em focalizar essas manifestações artísticas 

decorre das experiências que tive como professora em uma instituição de educação infantil.2 

Ao longo de minha trajetória profissional como professora de uma instituição privada de 

educação infantil em São Paulo,3 acumulei indagações a respeito das práticas pedagógicas 

realizadas com as crianças, especialmente em relação ao ensino de artes, porque percebia que 

ele fora transformado em um conjunto de atividades que acabavam por sobrecarregar a rotina 

escolar, embora visasse principalmente o desenvolvimento das potencialidades intelectuais 

das crianças.  

Compreendia essa intenção, uma vez que é função social da escola transmitir a cultura 

e os conhecimentos adquiridos pelo homem no decorrer da história. Entretanto, tinha a 

impressão de que outros objetivos, também importantes, referentes à formação da criança 

estavam sendo colocados em segundo plano, ou seja, as relações dos  professores com as 

crianças e das crianças com seus pares não eram tão valorizadas pelos profissionais da 

escola. Além dessa impressão, havia outra questão que igualmente me preocupava: o tempo 

destinado às brincadeiras era reduzido em relação às diversas atividades que as crianças 

deviam realizar. 
                                                 
1 Os termos orientações e diretrizes curriculares oficiais referem-se àqueles contidos em documentos produzidos sob a 
responsabilidade do governo federal brasileiro e propostos pelo Ministério da Educação.  
2  A arte é uma atividade essencialmente humana. Mesmo nos últimos anos, em que os meios eletrônicos têm sido 
largamente utilizados, sem o homem a arte eletrônica não existiria, visto que ele precisa fornecer dados para programar um 
computador a fim de garantir o efeito desejado. Existem diversas abordagens explicativas a respeito do fenômeno artístico. 
Alguns definem a arte como resultado da necessidade de expressão humana, que permite ao indivíduo objetivar a sua 
subjetividade; outros afirmam que a arte é um meio, do qual o homem comunica algo de seu tempo, despertando, assim, 
sentimentos e idéias. De modo geral, podemos caracterizar a arte como uma atividade humana que contém elementos 
históricos e possui um fim em si mesma, ou seja, a arte e os objetos artísticos não têm uma utilidade imediata, sendo 
passíveis de diferentes fins, conforme o período histórico em que se inserem. Nesse sentido, a função social da arte se 
modifica segundo as determinações sociais dadas.   
3 A instituição citada atua com crianças na faixa etária de 1 a 6 anos. Localiza-se em um bairro de classe média alta da 
cidade de São Paulo. O ensino de artes oferecido na referida instituição tinha como intenção incitar o gosto das crianças 
pelas artes, sendo a formação artística de qualidade um dos grandes slogans do estabelecimento. 
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Vale lembrar que a educação infantil, no Brasil, é considerada a primeira etapa da 

educação básica, sendo destinada a crianças de 0 a 6 anos de idade.4 Em razão da pouca idade 

dos sujeitos envolvidos nessa etapa da aprendizagem, questionava-me sobre certas práticas 

pedagógicas, em especial aquelas que indicavam antecipações do ensino fundamental para a 

educação infantil. Essa antecipação podia ser observada pelo pouco tempo destinado às 

brincadeiras e pelo aumento de atividades dirigidas, que exigiam a permanência das crianças 

por longo tempo sentadas.  

A título de exemplificação, independentemente da faixa etária, as crianças eram 

diariamente estimuladas a participar de longas rodas de conversas, nas quais apreendiam os 

conteúdos selecionados pelas professoras.5 Nessas rodas, as professoras transmitiam por meio 

de imagens informações a respeito das obras e da vida de alguns artistas, tais como: Claude 

Monet e Pierre Auguste Renoir. Após a apresentação inicial de um artista, as professoras 

perguntavam às crianças qual era o nome do artista que havia pintado a obra apresentada, 

quais eram os temas preferidos do artista, onde ele havia morado, quais as cores que ele mais 

gostava de usar, entre tantas outras perguntas. Por certo, a finalidade era incitar a  

memorização dos nomes dos artistas e de suas obras. Em seguida, as crianças eram 

estimuladas a fazer seus próprios trabalhos, inspiradas nas obras apresentadas. As crianças 

que não tivessem se “inspirado devidamente” nas obras que haviam observado, passavam, 

em sua maioria, a ser consideradas pelas professoras como desatentas ou pouco talentosas.  

Para mim, o ensino de artes, do modo que estava sendo proposto e executado, ao invés 

de ter como objetivo o desenvolvimento do raciocínio e de estimular as diversas indagações 

que a arte em si pode suscitar, parecia mais um exercício de memorização de obras 

consagradas e de nomes de artistas “famosos”. As crianças deveriam responder 

“corretamente” às perguntas das professoras e pintar de acordo com a expectativa do adulto.  

Essa situação deflagrou a minha vontade de entender a função da arte na educação 

infantil, eu julgava que a arte na educação infantil poderia ter como foco a valorização da 

                                                 
4 A LDB 9.394/96 abre a possibilidade de ampliação do acesso ao ensino fundamental para as crianças de 6 anos de idade, 
em razão de essa faixa etária concentrar o maior número de matrículas em educação infantil.  Essa  opção colocada aos 
sistemas de ensino diminui a demanda para essa etapa do ensino básico e amplia a possibilidade para a matrícula de crianças 
de 4 a 5 anos de idade.  
5 A roda de conversa é uma prática pedagógica  na qual as crianças juntamente com a professora sentam-se no chão, 
formando assim um círculo fechado, uma roda. O momento da roda de conversa durava mais ou menos 30 minutos e tinha 
como objetivo assegurar um diálogo organizado entre as professoras e as crianças. O assunto escolhido para ser discutido na 
roda de conversa variava. Podia  ser desde o questionamento sobre o que as crianças fizeram no final de semana até um fato 
ocorrido no recreio. Por meio da roda de conversa a professora podia sistematizar um conteúdo a ser transmitido às crianças, 
como, por exemplo, falar sobre a vida e a obra de determinado artista. Vale destacar que com as crianças de um ano de idade 
esse diálogo se caracterizava mais como um monólogo das professoras do que com um diálogo propriamente dito.  
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relação da criança com o conhecimento artístico em si, de modo a desenvolver as suas 

potencialidades criativas e suscitar novos questionamentos.  Vale destacar que a criatividade 

está associada ao meio social da criança, pois, desde o seu nascimento, ela é impregnada da 

cultura existente, ou seja, a criatividade assim como a espontaneidade e o próprio prazer 

estão determinados pela sociedade na qual os indivíduos se inserem.6 Evidencia-se, assim, 

que não se pretende aqui pender em favor de uma corrente pedagógica não-diretiva, 

abandonando os conteúdos de ensino que, sem dúvida, são elementos importantes da 

argumentação e reflexão crítica.7  

Em razão do que até aqui foi apresentado, ingressei no mestrado. A primeira pergunta 

que orientou meu projeto de pesquisa foi a seguinte: “Qual o papel da arte na educação 

infantil?”.  

 De início, tinha como intenção observar as práticas pedagógicas de algumas 

instituições particulares de educação infantil a fim de comprovar a minha suposição inicial, a 

de que as crianças de classe média e classe média alta eram estimuladas a conhecer os 

diferentes artistas e suas obras, pelo fato de o  conhecimento da arte ser bastante valorizado 

por essas classes sociais.   

Entretanto, mediante as leituras indicadas no decorrer do curso de mestrado e a partir 

da sugestão de focalizar as práticas pedagógicas dos professores de educação infantil 

referentes ao ensino de artes, pela óptica das orientações e diretrizes curriculares, meus 

questionamentos direcionaram-se para novas indagações. Por isso, reformulei o projeto de 

pesquisa com base em outra pergunta: “Em que lugar, ou melhor, em que textos, documentos 

ou prescrições os professores baseiam suas práticas educativas?”.  

Em decorrência das mudanças no foco da pesquisa, iniciou-se o interesse de investigar 

como o ensino das artes é disposto nas diretrizes curriculares oficiais para a educação 

infantil, já que assim poderia analisar as prescrições normativas que orientam as práticas 

pedagógicas dos professores.  

  Essa delimitação é procedente porque, no Brasil, as determinações legais pretendem 

ter um papel organizador da estrutura educacional. Em geral, as normas que orientam e 

                                                 
6 Podemos caracterizar a criatividade como uma capacidade essencialmente humana, na qual o homem resolve determinado 
problema, gerando uma nova solução para si próprio.   
7 Nesse sentido, concordamos com os argumentos apresentados por Snyders (1984), de que as pedagogias não-diretivas 
depositam na criança a possibilidade de regular suas atividades pelos seus desejos. O adulto renuncia à sua função de 
orientar, sendo somente o seu papel o de criar um clima no qual o desejo da criança possa se expandir. Para o autor, o desejo 
não pode ser compreendido como algo natural, e sim construído, sendo resultado do modo de vida da criança e relacionado 
ao ambiente ao qual pertence.  
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direcionam a educação no país são utilizadas para serem seguidas pelos profissionais da área 

ou para serem desdobradas em outras regulações mais específicas, sendo, ainda, escassas ou 

não suficientes as análises desses documentos. Entende-se que as práticas educativas e as 

ações realizadas pelos professores não são automaticamente reflexos dessas prescrições e 

diretrizes curriculares, uma vez que existem diversos agentes e medidas que influenciam a 

atividade escolar. No entanto, é inegável que as diretrizes regem ou orientam a prática 

escolar e fazem parte dos componentes que põem em movimento tais práticas. Elas indicam 

os interesses e definições dos grupos de poder e apontam a direção de como a escola deve 

funcionar. Os documentos oficiais podem incidir de duas maneiras sobre as práticas 

pedagógicas: de um lado, orientam as escolas para adaptar a realidade escolar à luz dessas 

orientações e prescrições; de outro, o inverso também pode ocorrer, ou seja, as orientações e 

prescrições expressam elementos já existentes nas escolas. De toda maneira, pode-se admitir 

que há uma relação, ainda que indireta e não imediata, das práticas pedagógicas e as 

prescrições curriculares.   

 No Brasil, a preocupação em relação à inserção das artes no currículo data desde o 

início da República (Barbosa, 1978). Apenas a título de exemplificação, a Reforma Francisco 

Campos, consolidada em 1932, insere na grande curricular o desenho e a música (canto 

orfeônico) no ciclo fundamental (Marin, 1981). Embora essa reforma e outras que se 

seguiram tentassem melhorar a situação da educação, poucas modificações ocorreram. 

Somente em 1960, com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 4.042/61, o currículo brasileiro foi estruturado em disciplinas obrigatórias 

básicas e complementares, optativas e práticas educativas – o ensino de artes foi 

compreendido como atividade complementar. Com isso, as escolas tiveram que organizar 

horários extras ao horário mínimo obrigatório. O ensino de artes incluía o desenho, a pintura, 

a modelagem, a escultura, a música, o canto orfeônico, visitas a museus e exposições de artes 

(Marin, 1981).  

Já em 1971, com a Lei n.º 5.692, a educação artística foi incluída como atividade 

artística obrigatória nos currículos do ensino de 1º e 2º graus do sistema educacional 

brasileiro (Art. 7º). Uma característica da referida lei foi a organização curricular mediante 

atividades, áreas de estudos e disciplinas (matemática, língua portuguesa, história e 

geografia), isto é, o ensino passou a ter uma organização ordenada e progressiva com base 

em uma noção de desenvolvimento do conhecimento e de desenvolvimento psicológico do 
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aluno. Para Barbosa (1999), o ensino de artes ao ser inserido na educação como atividade 

artística e não como disciplina, não solucionou o problema da desvalorização dos saberes 

relativos à arte  em relação aos outros conhecimentos. Para Saviani (2000), o ensino sob a 

forma de atividades e áreas de estudo acabou por diluir os conteúdos da aprendizagem, visto 

que pretendia aligeirar o ensino para as camadas populares.  

Além disso, pela referida lei, o ensino de artes nas escolas brasileiras deveria ter como 

objetivo o processo expressivo e criativo dos alunos, apresentando uma concepção de 

fundamentação humanística. De acordo com Fusari e Ferraz (2001) e Barbosa (1999, 2002)  

as mudanças impostas por essa legislação promoveram a descaracterização das 

especificidades técnicas das diversas manifestações artísticas, fomentaram uma proposta de 

formação de professores polivalentes e, conseqüentemente, a aquisição de um conhecimento 

profissional superficial e insuficiente, imprimindo no imaginário educacional a idéia do fazer 

artístico fundado no espontaneísmo, afastando-se dos princípios que norteiam os ideários 

artísticos, culturais e sociais. O que se constatou foi uma prática diluída, pouco 

fundamentada, na qual métodos e conteúdos de tendência tradicional e escolanovista se 

misturavam.8 Além desse fator, as  péssimas condições de trabalho, principalmente nas 

escolas públicas, obtiveram resultados que, grosseiramente generalizando, foram lastimáveis.    

Em resposta à situação vigente, surge no Brasil, por volta da década de 1980, o 

movimento conhecido como arte-educação. Esse movimento parte de premissas balizadas 

                                                 
8 A pedagogia tradicional orienta seus métodos nos enunciados do filósofo Johann Friedrich Herbart. Tem-se como principal 
característica a aquisição dos conhecimentos com base no pensamento desenvolvido pelos adultos. Os professores de artes 
que se guiam por essa pedagogia visam, por meio da cópia, estudos geométricos e observação, exercitar a vista, a mão, a 
inteligência, a imaginação, o gosto e o senso moral de seus alunos. A Pedagogia Nova, também conhecida como Escola 
Nova, tem suas origens no final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Tal pedagogia orienta seus métodos de 
ensino, principalmente, nos enunciados do filósofo americano John Dewey. Dewey foi um dos defensores da aprendizagem 
por meio da experiência. O autor entende que a experiência carrega um elemento ativo e outro passivo. No aspecto ativo, a 
experiência é a tentativa, já no aspecto passivo, ela é sofrimento. Ao experimentar algo o sujeito realiza uma ação, age em 
direção ao objeto a ser experimentado e como conseqüência sofre uma reação; tal reação, combinada a uma associação 
retrospectiva (passado) e prospectiva (futuro), pode ser considerada como uma experiência, dado que da experiência decorre 
uma aprendizagem. Desse modo, a simples atividade não constitui uma experiência, pois a experiência transporta consigo a 
idéia de mudança (Dewey, 1959). Os professores que pautam suas práticas educativas na Pedagogia Nova partem de 
problemas ou assuntos de interesse dos alunos, a fim de desenvolver experiências cognitivas, em um aprender-fazendo. Não 
é casual que o movimento de renovação educacional tenha sido denominado de Escola Ativa, na Europa, e de Pedagogia 
Progressiva, nos Estados Unidos da América; ambos os nomes evidenciam a ação do sujeito em direção ao conhecimento, 
ou seja, o sujeito desempenha papel ativo na elaboração de seus conhecimentos. Nessa medida, no lugar de transmitir 
conteúdos e privilegiar o ensino, tal como a educação tradicional, as propostas escolanovistas concentram no aluno suas 
práticas pedagógicas. Para maior aprofundamento a respeito das influências da pedagogia tradicional e escolanovista em 
relação ao ensino de artes no Brasil, ver Fusari e Ferraz (2001). Confira também informações sobre o deslocamento do eixo 
pedagógico que a Pedagogia Nova realiza em relação à Pedagogia Tradicional em Saviani (2000). 
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nas concepções pedagógicas da Escola Nova e da Educação Através da Arte, propondo por 

meio do ensino de artes, práticas educativas centradas no aluno.9   

Nos últimos anos, tal movimento contribuiu para efetivar a presença da arte como 

disciplina na LDBEN 9.394/96, que, como se disse, era considerada pela Lei 5.692/71 uma 

atividade. Adverte-se aqui, que nem sempre a mudança dos nomes dos cursos ou disciplinas 

necessariamente significa mudança na essência dos currículos. A LDBEN/ 96 determina que 

“o ensino de arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (art. 26). 

Destaca-se que a LDBEN 9.394/96 estabelece, pela primeira vez na história brasileira, a 

educação infantil  como primeira etapa da educação básica, ou seja, garantir o acesso à 

educação infantil passa a ser um dever do Estado. 

O processo de implantação da nova LDBEN foi acompanhado da elaboração de 

diversos documentos orientadores, cuja versão definitiva foi apresentada nos chamados 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino fundamental e médio e Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI).  

 

1. Referencial teórico  

 

O referencial teórico que orienta esta pesquisa baseia-se na teoria desenvolvida pelos 

autores da Escola de Frankfurt.10 A opção de utilizar a teoria crítica da sociedade como 

referencial básico ocorreu à medida que fui identificando como Horkheimer (1973; 1985), 

Benjamin (1983; 1994; 2002) e Adorno (1970; 1971; 1973; 1985; 1998; 2000) discutiam os 

conceitos de experiência, autonomia, formação, adaptação e, especialmente, os conceitos de 

arte, indústria cultural e mímesis. Tais discussões permitem entender a função social da arte e 

da escola na formação dos sujeitos, com base na análise da sociedade e, portanto, como 
                                                 
9 A educação por meio da arte orienta seus métodos de ensino com base no pensamento do filósofo inglês Herbert Read. 
Segundo Read (2001), a educação pela arte não significa inserir na educação a disciplina da arte, mas sim a arte ser a base 
para todas as outras disciplinas. O autor afirma (1986) que as crianças possuem uma arte própria, são seres ativos e em 
constante desenvolvimento, por isso, sugere uma educação centrada na criança, na qual as atividades devem ter como base o 
interesse e a experiência do aluno. Outro importante autor que influenciou as propostas de ensino de artes no Brasil e que se 
mostrou a favor da pedagogia escolanovista e da educação pela arte foi Viktor Lowenfeld (1977). Em Desenvolvimento da 
capacidade criadora (1977), o autor discute sobre o  desenvolvimento da criatividade e da consciência estética do indivíduo. 
Para Lowenfeld os órgãos dos sentidos são a base da aprendizagem, sendo os meios pelos quais ela pode se processar. Dessa 
maneira, a educação deve ter como objetivo principal o desenvolvimento da sensibilidade perceptual, a fim de proporcionar 
aos indivíduos o desenvolvimento de suas experiências sensoriais, tornando a vida dos mesmos mais satisfatória. As 
discussões apresentadas por Read e Lowenfeld contribuíram muito para a valorização das produções infantis e para o ensino 
das artes em geral.  
10 A respeito dos aspectos gerais da história do grupo e alguns princípios da teoria crítica, ver obra de Matos (1993), Slater 
(1978) e Jay (1984). 
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produtos das condições sociais e históricas específicas. A sociedade mediada pelo 

pensamento científico, artístico e também pela indústria cultural forma o pensamento 

operacional e a racionalidade instrumental dos sujeitos. Adorno, em especial, discute a 

relação entre adaptação e autonomia, questionando a função social da escola e propondo 

alternativas para que a educação não cumpra somente a sua função de adaptar as pessoas. A 

adoção desse referencial teórico orientou a formulação do problema de pesquisa, a seleção 

dos documentos-fonte, os objetivos desta pesquisa, bem como, a hipótese levantada.  

 

 

2. Problema de pesquisa, fontes, objetivos, hipótese e método 

 

O problema da presente pesquisa pode ser expresso por meio de duas questões centrais.  

A primeira pergunta visa entender como as orientações oficiais propõem o ensino de 

artes para a educação infantil. 

1) Como a proposta oficial para a educação infantil  trata o ensino de artes?  

A segunda questão tem como objetivo compreender como a relação entre a adaptação e 

a autonomia da criança é discutida nos documentos: 

2)  Em que medida o ensino de artes sugerido pelas diretrizes curriculares oficiais para 

a educação infantil lida com a relação entre adaptação e autonomia da criança?  

 Estes questionamentos desdobram-se em outras indagações que a análise do objeto de 

estudo pretende esclarecer:  

 

1) Como a arte é conceituada nos documentos selecionados? 

2) Há especificação das finalidades do ensino de artes na educação infantil? 

3) Quais são os objetivos da educação infantil?  

4) Quais são as justificativas apresentadas pelos documentos em relação à inserção das 

artes na educação infantil?  

5) Qual a noção de criança contida nos documentos? 

6) Quais práticas pedagógicas, relativas ao ensino de artes, são sugeridas pelos 

documentos?  

7) Quais espaços a rotina escolar prevê para o desenvolvimento da autonomia das 

crianças?  
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A fim de discutir o ensino de artes na educação infantil, por meio das orientações e 

diretrizes curriculares, foram selecionadas como fontes primárias da pesquisa os seguintes 

documentos:  

 

1) Parecer CEB no. 022/98 –DCNEI – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (1999) 

2) RCNEI – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – 3 volumes 

(1998)  

2.1 Introdução  

2.2 Formação Pessoal e Social 

2.3 Conhecimento de Mundo  

3) PNQEI – Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006) 

 

A escolha dessas fontes obedeceu aos seguintes critérios: 1º) são de referência 

nacional; 2º) passaram pela análise de professores e pesquisadores que assessoraram o 

Ministério da Educação; 3º) foram produzidos após a promulgação da lei LDB nº 9.394/96, 

que modificou a composição da educação escolar até então vigente, ao incluir a educação 

infantil como primeira etapa da educação básica. 

 O primeiro documento selecionado – Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – DCNEI (1999) – foi escolhido porque as DCNEI são mandatórias para 

todas as instituições de educação infantil, ou seja, têm força de lei, possuem um requisito 

legal que deve ser obrigatoriamente atendido. Tal documento orienta as propostas 

curriculares e os projetos pedagógicos das instituições de educação infantil. O segundo 

documento escolhido – Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

(1998) – possui caráter instrumental e didático, sendo o único documento que contém 

orientações de conteúdos, objetivos e práticas pedagógicas relativas ao ensino de artes. O 

RCNEI é facultativo; fica a critério da escola adotá-lo ou não. Por isso, apesar de ter sido 

redigido em 1998,11 antes das DCNEI (1999), ele foi inserido em segundo lugar. O terceiro e 

último documento – Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil —PNQEI 

(2006) – visa oferecer padrões de qualidade para a educação infantil, aludindo à organização, 

ao funcionamento e aos requisitos necessários para as instituições de ensino. Esse documento 

                                                 
11 Não foi encontrada nenhuma justificativa oficial para essa inversão.  
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foi incluído como fonte em razão de favorecer a discussão a respeito da qualidade do ensino, 

agregando valores fundamentais no debate acerca do que se entende por um ensino 

qualitativo para crianças pequenas.12  

Embora somente o RCNEI ofereça informações específicas a respeito do ensino de 

artes, os outros documentos apresentam os objetivos da educação infantil, noção de infância, 

criança e propostas de práticas pedagógicas a serem realizadas pelos professores. A fim de 

registrar as informações dos documentos para responder às perguntas formuladas, foi 

elaborado um protocolo de leitura, cujo modelo consta no Anexo 1.  

As fontes aqui tratadas foram elaboradas e divulgadas pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) com a finalidade de favorecer e qualificar a formação inicial e continuada dos 

professores, orientando os profissionais das instituições de educação infantil na elaboração de 

suas propostas pedagógicas, assim como determinando os princípios norteadores das escolas.  

A atual legislação federal (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96) 

fixa a organização do sistema educacional brasileiro por níveis de ensino e modalidades de 

educação, indicando finalidades, objetivos, regras e diretrizes que regulamentam a base 

nacional comum.  

Com base no que foi até aqui apresentado, esta pesquisa visa atingir os seguintes 

objetivos:  

1) Identificar e discutir a relação entre adaptação e autonomia das crianças contida nos 

documentos- fonte.  

2) Identificar e discutir os conteúdos, objetivos e as práticas pedagógicas relativos às 

artes sugeridos pelo Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.  

3) Identificar a noção de infância e de criança, a função da arte e da educação infantil 

presentes nos documentos e relacioná-las com as propostas pedagógicas, finalidades e 

conteúdos do ensino de artes para a educação infantil.  

 

Do problema e dos objetivos da pesquisa foi delineada a seguinte hipótese:  

 

                                                 
12 Segundo Dicionário Houaiss (2001), diretriz denota a linha reguladora, conjunto de princípios, normas de procedimento e 
regras de comportamento; conforme o autor, o termo referencial significa aquilo que constitui uma referência, parâmetro; 
entende-se por parâmetro a norma, o padrão ou a variável capaz de modificar, ajustar ou regular o sistema. Também 
podemos definir parâmetro como ponto de partida, ponto de chegada ou linha de fronteira.   
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1) As propostas pedagógicas relativas ao ensino de artes sugeridas pelas orientações 

curriculares oficiais favorecem mais a adaptação do que a autonomia da criança.  

 

Método  

 

O método utilizado para a realização deste trabalho obedeceu às seguintes etapas:   

1) Escolha das fontes primárias 

2) Organização das fontes  

3) Elaboração do protocolo de leitura – Anexo 1 

4) Coleta de dados  

5) Análise dos dados e interpretação de seus significados com base no referencial 

teórico adotado.  

 

 

3. Levantamento bibliográfico 

 

Em decorrência da presença das artes no currículo da educação básica e também de 

múltiplas iniciativas que pretendem resgatar a cidadania de setores marginalizados da 

sociedade, as pesquisas sobre o tema arte e educação aumentaram significativamente a partir 

do final do século passado.13 Entretanto, por meio do levantamento bibliográfico realizado 

nas bibliotecas de duas universidades: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP) e Universidade de São Paulo (USP), no período de 1980 até junho de 2007, verificou-se 

que ainda são escassas as pesquisas que analisam o ensino de artes mediante os documentos 

oficiais, especialmente em relação à educação infantil. Apesar de todo o progresso de uma 

área recente, a produção revela, ainda, que gerou conhecimentos insuficientes sobre o ensino 

de artes para a educação infantil.  

                                                 
13 A preocupação em inserir a arte como componente da educação escolar não é nova, desde o mundo antigo, diversos 
teóricos consideraram que, por meio da arte, é possível enobrecer certas características dos indivíduos. A título de 
exemplificação, Platão, em A República, ao discutir a educação dos guardiães (chefes da cidade que têm a tarefa de 
harmonizá-la e coordená-la), afirma que a música  na educação tem como finalidade aperfeiçoar a alma desses guerreiros. A 
educação deve estar subordinada à ginástica e à música. Para a formação dos guardiães além da ginástica e da música, a 
educação deve compreender os ensinamentos científicos e políticos. Cabe destacar que, para Platão, a literatura fazia parte 
da linguagem musical (Platão, s.d., p. 73). Contudo, principalmente no século XX, com o movimento da renovação 
educacional chamado de Escola Nova, a arte tem sido considerada elemento fundamental na formação das pessoas.  
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A fim de visualizar as produções acadêmicas, consubstanciadas em dissertações e teses 

que investigam a relação da arte e educação, realizou-se o levantamento bibliográfico com 

base nos seguintes descritores: ensino de artes; arte e educação infantil. O primeiro critério 

de seleção foi: a) leitura dos títulos que indicassem relação com o tema da presente pesquisa; 

b) dos trabalhos escolhidos, foi realizada a leitura dos resumos e da bibliografia, com o 

objetivo de situar o interesse temático das produções relativas à arte e educação e verificar as 

opções teóricas adotadas.  

Na PUC-SP foram encontrados 31 trabalhos, dos quais 19  tratavam da relação entre 

arte e educação e a formação do aluno ou do professor por meio da arte; as demais pesquisas 

não faziam alusão ao assunto especificado. Com o intuito de identificar as áreas que 

apresentam maior interesse, elaborou-se uma tabela relativa às produções da pós-graduação 

da PUC-SP. Com esse procedimento pode-se perceber a produção de áreas ou programas 

acerca do tema.   
 
 
 
Tabela 1- Dissertações e teses sobre arte e educação por Programas de Pós-Graduação da PUC-SP, 
defendidas entre 1980 e 1º semestre de 2007  

 
 

Fonte: Tabela elaborada com base nas informações coletadas do banco de dissertações e teses da PUC-SP.   
 

 
Na Tabela 1 observa-se que os programas de Psicologia da Educação e Comunicação e 

Semiótica foram os que mais produziram pesquisas relacionadas ao assunto especificado; 

cada programa produziu sete trabalhos, somadas as dissertações e teses. Da leitura dos 

resumos das pesquisas produzidas pelo programa de Psicologia da Educação, percebeu-se o 

grande interesse da área pelo tema da formação dos professores de artes.  O interesse da área 

de Comunicação e Semiótica em relação ao ensino de artes pode ser compreendido em razão 

de o campo ter como uma de suas finalidades estudar os signos constituintes da imagem, por 

isso, as pesquisas visam  analisar os métodos de ensino realizados nas escolas. Já o programa 

de Currículo produziu quatro pesquisas, sendo a formação dos professores de artes o objeto 

Programas de Pós- 
Graduação – PUC-SP 

Dissertações  Teses Total 

Psicologia da Educação       5     2      7 
Comunicação e Semiótica       3     4      7 
Currículo        2     2      4 
Educação: História, Política, 
Sociedade 

      0     1      1 

Total       10     9      19 
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de maior interesse. Por fim, o programa de História, Política, Sociedade apresentou somente 

uma tese sobre o assunto especificado, daí, é possível inferir que as áreas de História da 

Educação e Sociologia da Educação têm apresentado menor atenção a respeito da presença 

da arte na educação.  

O levantamento bibliográfico realizado no banco de dissertações e teses da USP foi 

efetuado com os mesmos descritores. Foram encontradas 58 produções acadêmicas, 

defendidas desde o ano de 1980 até o mês de setembro de 2007. O procedimento de seleção 

dos trabalhos foi o mesmo adotado em relação à PUC-SP. Da leitura dos títulos foram 

selecionados 34 trabalhos para a leitura dos resumos e da bibliografia. A tabela inserida a 

seguir ilustra a produção dos programas de pós-graduação da USP a respeito do tema arte e 

educação, com base nos 34 trabalhos (teses e dissertações) selecionados. 
 

 
 
 
Tabela 2 - Dissertações e teses sobre educação dos Programas de Pós-Graduação da USP-SP, 
defendidas entre 1980 e 1º semestre de 2007 
 

Fonte: Tabela  elaborada com base no banco de dissertações e teses da USP. 
 
 

 

Com base na Tabela 2 observa-se que a Escola de Comunicações e Artes (ECA) foi o 

programa que mais apresentou trabalhos a respeito do assunto especificado: 21 ao todo. O 

grande número de produções acadêmicas realizado pelos pesquisadores da ECA não é casual 

e talvez possa ser explicado, em parte, pelo fato de a professora Ana Mae Barbosa ter ali 

atuado como professora e pesquisadora, sendo, desde a década de 1980, uma importante 

referência brasileira nas discussões sobre o tema arte e educação e grande difusora da 

Metodologia Triangular.14 Além de Barbosa, a ECA também conta com a presença da 

professora Maria Heloísa C. de Toledo Ferraz que, juntamente com a professora Maria F. de 
                                                 
14 A Metodologia Triangular ou Proposta Triangular é uma abordagem  de ensino de artes que inter-relaciona a produção 
artística, a leitura da imagem (interpretação da obra) e contextualização histórica.   

Programas de Pós-
Graduação – USP 

Dissertações  Teses Total 

Escola de Comunicações e Artes         12    9     21 
Faculdade de Educação           5    4       9 
Instituto de Psicologia           1    1       2 
Interunidades de ensino de artes           1    1       2 
Total          19   15      34 
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Rezende e Fusari da Faculdade de Educação da USP, concluíram diversas pesquisas a 

respeito do ensino de artes no Brasil. Talvez em razão das pesquisas realizadas e orientadas 

por Fusari na Faculdade de Educação da USP, o programa de Educação esteja em segundo 

lugar na produção dos trabalhos relacionados ao tema apontado, alcançando o total de nove 

dissertações e teses. O Instituto de Psicologia da USP produziu somente duas pesquisas e o 

programa de Interunidades de Ensino de Artes produziu também apenas duas pesquisas. 

Com o objetivo de sintetizar a produção dos programas de pós-graduação da PUC-SP e 

USP, com base nos 53 trabalhos selecionados, foram agregados os dados das duas 

instituições em uma só tabela. A tabela 3 ilustra e sintetiza a produção dos programas de pós-

graduação da PUC-SP e da USP-SP.  

 
 
 

Tabela 3- Dissertações e teses sobre arte e educação dos Programas de Pós-Graduação das Universidades 
- PUC-SP e USP-SP defendidas entre 1980 e o 1ºsemestre de 2007 
 

 
Universidades  Produção acadêmica 

 

Total 

 Teses Dissertações 
PUC-SP 

USP 

     9 

    15 

         10 

         19 

     19 

     34 

Total    24          29     53 

Fonte: Elaborado com base nas informações coletadas do banco de dissertações e teses da PUC-SP e USP, defendidas entre 1980  
e o 1º- semestre de 2007.   

 

 

Com base na Tabela 3 observa-se que a USP produziu mais pesquisas, 34 dos 53 

trabalhos selecionados, do que a PUC-SP. As duas universidades produziram mais 

dissertações do que teses.  

Procurou-se identificar o tema predominante das dissertações e teses, para isso, os 

trabalhos foram agrupados em quatro categorias, a seguir definidas:   

 

A) Finalidade: trabalhos que buscavam compreender o sentido da arte para os 

professores e alunos. 
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B) Formação: trabalhos que aludiam à função da arte na formação dos professores e 

dos alunos.  

C) Instrumental: trabalhos que tratam a arte como instrumento para a assimilação de 

outros conteúdos.  

D) Proposição: pesquisas, predominantemente denominadas de pesquisa-ação, que 

analisam práticas educativas em arte e educação  e fazem proposições.   

 

Além das quatro categorias, os temas foram distribuídos por qüinqüênios do período 

investigado, uma vez que a delimitação do período por qüinqüênios possibilita uma melhor 

visualização do aumento da produção acadêmica sobre o tema arte e educação. Esclarece-se, 

aqui, que as categorias são mutuamente exclusivas.  

Para melhor visualização elaborou-se a tabela 4,  a seguir exposta. 

 

 
Tabela 4- Dissertações e teses sobre arte e educação, produzidas na PUC-SP e USP, segundo categorias 
predominantes, de 1980 a 2007 

 

Categorias 
 

Períodos 
1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2007 Total 

 
4 
 

Finalidade _ _ _ 
 

_  
4 

Formação _ _  
4 

 

 
8 

 
15 

 
 

 
27 

 

Proposição  _  
1 

_ 
 

 
3 

 
5 

 

 
9 

Instrumental  
1 

 
1 

 
_ 

 

 
2 

 

 
9 

 

 
13 

 
 
Total 

 
1 

 
2 

 
4 

 

 
13 

 
33 

 

 
53 

 
Fonte:  Elaborada com base nas informações do banco de dissertações e teses da PUC-SP e USP, defendidas desde o ano de 1980 até 
1º- semestre de 2007  
Nota: - indica zero 
 
 

 

Da Tabela 4 depreende-se que: 1) houve uma tendência crescente de pesquisas ao 

longo do período; 2) as produções acadêmicas a respeito do ensino de artes aumentaram ao 

final da década de 1990. Dos 53 trabalhos consultados, 46 foram defendidos entre 1996 e o 
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primeiro semestre de 2007. Este fato pode ser decorrente da inclusão das artes como 

disciplina da educação básica, como se registrou anteriormente, a partir da LDBEN/ 96, e 

também do lançamento do PCN – artes (ensino fundamental e médio) e do RCNEI que 

contém orientações para o ensino de artes para a educação infantil.   

O tema da formação de professores, com mais da metade das dissertações e teses (27 

em 53) manifestou-se como o de maior interesse entre as pesquisas selecionadas. Este fato 

provavelmente se deva em razão dos poucos cursos destinados à formação de professores de 

artes, visto que, a maioria das faculdades de artes visa à formação de artistas, mais do que a 

formação de professores. No entanto, os artistas ao se depararem com as disputas do campo 

profissional e o pouco espaço no mercado de trabalho, acabam se tornando professores de 

artes.  

Dessa situação decorre um problema importante, pois a formação do professor de artes 

é bastante distinta da formação de um artista, uma vez que o artista demonstra pouca 

familiaridade no que se refere aos aspectos educacionais e também às especificidades do 

âmbito escolar.  

Reconhece-se, aqui, que a formação dos profissionais é o alicerce para que se possa 

transformar a educação; porém, é preciso questionar o que se entende por formação, uma vez 

que se deve garantir autonomia intelectual aos profissionais de educação para que, então, 

possam exercer uma prática autônoma e compartilhada em suas realidades de atuação, sem 

necessitar dessa educação perpétua, qual seja, a educação continuada.  

Outro objeto de interesse destacado das pesquisas selecionadas é o da arte como meio 

para a aprendizagem de outros conteúdos, tais como: matemática, química, inglês, história, 

entre outros. Nesse grupo foram incluídos 13 dos 53 trabalhos, sendo a maior parte das 

pesquisas realizada entre os anos de 2001 e 2007.   

Em alguns casos os trabalhos selecionados visavam aplicar proposições de modo a 

revelar se tais intervenções modificavam o resultado dos fatos. A maioria dessas pesquisas 

foi realizada em escolas públicas ou em ONGs destinadas à inclusão cultural de setores 

marginalizados. Destaque-se que essas produções se autodenominam pesquisa-ação. Nessa 

categoria encontramos nove trabalhos, dos quais oito foram realizados ao início do século 

atual.   

As discussões das teses e dissertações a respeito do ensino de artes, em sua maioria, 

focalizam os métodos de ensino e seus objetivos. Os pesquisadores dirigem suas atenções 
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para as possibilidades de desenvolvimento das capacidades dos alunos, tanto no momento da 

produção, quanto na recepção das obras. Vale destacar que não foram encontrados trabalhos 

que fizessem alusão às prescrições curriculares a respeito do ensino de artes na educação 

infantil.  

Lembrando que as referências bibliográficas também foram consultadas, dos trabalhos 

consultados, o pensamento de Barbosa (1978, 1999, 2002) é bastante difundido na área, 

sendo em muitos casos, a referência teórica adotada. Além dessa autora, evidenciam-se nas 

referências os textos de Arnhein (1980), Bosi (1985), Coli (1982), Ferraz e Fusari (2001), 

Freinet (1997), Gardner (1997), Gombrich (1988), Lowenfeld (1977), Luquet (1969) e Read 

(1986; 2001). O pensamento dos frankfurtianos sobre experiência estética é pouco conhecido 

ou debatido nas pesquisas em relação ao ensino de artes. Na bibliografia a teoria crítica quase 

não aparece, com exceção de Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação de 

Benjamin (2002), o texto mais freqüentemente citado.  

Para finalizar este item, destaque-se que pesquisar a inserção do ensino de artes na 

educação infantil por meio das orientações e diretrizes curriculares oficiais significa incluir 

em nossas análises a discussão a respeito da função social da arte e da escola no atual 

momento, os critérios que fundamentaram a escolha da inserção das artes na educação básica 

e as condições sociais  que favorecem a efetivação do ensino de artes, de modo a beneficiar a 

formação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

  

4. Estrutura do trabalho  

 

Com esta pesquisa almeja-se contribuir para o debate acerca da importância do ensino 

de artes para a formação dos sujeitos e colaborar com  a perspectiva de uma educação  

crítica, que não exerça somente a sua função de adaptação. Sustenta-se que esta reflexão é 

relevante e necessária, principalmente se conseguir discutir a produção pedagógica, de modo 

a clarear as práticas educacionais e auxiliar as interferências adequadas sobre elas.  

A exposição do presente trabalho está distribuída em três tópicos. O primeiro apresenta 

elementos básicos da teoria crítica da sociedade e a exposição dos conceitos extraídos dos 

estudos consultados. O segundo destina-se à análise das prescrições e orientações 

curriculares para a educação infantil. E o terceiro tópico é destinado às  considerações finais.  
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I. Conceitos básicos 

 

A leitura dos autores da teoria crítica da sociedade foi crucial para compreender como 

as condições sociais determinam as relações entre os homens e a produção da subjetividade.  

A crítica desses autores à razão não tem como objetivo desqualificá-la, mas esclarecê-

la, a fim de mostrar o seu aspecto ofuscado, de modo a recuperar suas promessas ainda não 

efetivadas, quais sejam: conhecimento da natureza por meio da razão, aperfeiçoamento moral 

e emancipação política (Matos, 1993). Nesse sentido, a teoria crítica considera que a 

sociedade, apesar de enfatizar tais promessas, não oferece condições objetivas para efetivá-

las.   

Pode-se dizer, assim, que mediante a afirmação de que “o mito já é esclarecimento e o 

esclarecimento acaba por reverter à mitologia” (Horkheimer & Adorno, 1985, p. 15) a teoria 

crítica da sociedade propõe o desencantamento da razão. Desse modo, para os autores, a 

racionalidade que se autonomeou como bastião da verdade proclamou o seu próprio destino 

trágico, pôs-se a serviço não do bem-estar do homem, mas à disposição de sua própria 

servidão. Em outras palavras: “O que os homens querem aprender da natureza é como 

empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens” (Horkheimer & Adorno, 1985, 

p. 18).  

Destaque-se que os autores reconhecem a importância do desenvolvimento do 

conhecimento para a libertação dos indivíduos, porém indicam que neste mesmo 

desenvolvimento existem tendências regressivas de destruição da razão.15  

Ao discutir as tendências irracionais da razão e criticar a falsa idéia de que apenas por 

meio da razão instrumental pode-se alcançar o esclarecimento, Adorno (1998) afirma que por 

meio da arte pode-se obter algum elemento de verdade, visto que, a arte representa a 

realidade histórico-social de modo não-imediato. Adorno entende a arte como um fenômeno 

histórico-social conferindo a história como conteúdo inseparável das obras de arte, por isso, 
                                                 
15 Uma influência importante para o desenvolvimento da teoria crítica é a psicanálise freudiana, para a qual a civilização ao 
reprimir a natureza do homem produz e reforça a anticivilização. Os frankfurtianos entendem que a barbárie produzida pelos 
estados totalitários como o fascismo ou stalinismo não pode ser somente compreendida como decorrente da estrutura 
econômica, ela é também a resposta da natureza reprimida no homem, isto é,  a impossibilidade da realização do prazer 
retorna ao homem como elemento de destruição. Nesse sentido as tendências irracionais da sociedade não são somente 
analisadas pela óptica economicista do materialismo histórico, que, para os autores, era insuficiente para explicação de 
certos fatos. Os autores compreendem que o domínio do mundo natural levou a um controle nunca antes imaginado da 
própria natureza humana. O homem ao dominar a natureza caminha a passos largos para o seu aniquilamento. Nesse sentido, 
o próprio processo civilizatório é em si paradoxal, uma vez que este contém elementos destrutivos da própria civilização. 
Por isso, Horkheimer e Adorno afirmam que, “não se pode abolir o terror e conservar a civilização” (Horkheimer & Adorno, 
1985, p. 179).  
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para ele “analisar as obras artísticas equivale a perceber a história imanente nelas 

armazenada” (Adorno, 1998, p. 103). 

A arte contém em seu cerne o elemento de negação, ou seja, a arte ao ser por si só 

ilusória se distingue da razão que se pretende real, mas em muitos momentos acaba por 

iludir-se e iludir os sujeitos à sua volta. Vale destacar que para Adorno a arte não é uma 

alternativa ao pensamento racional e nem o lugar a que se deva chegar pelo abandono da 

razão. O autor compreende a arte como categoria de saber, o que permite ao sujeito realizar 

por meio dela uma crítica à razão instrumental como forma restrita de acesso ao 

conhecimento. Nesse sentido, para a teoria crítica, a arte é a manifestação crítica do 

conhecimento.  

Conforme Adorno, a definição do que é arte depende da relação da manifestação 

cultural com o seu momento histórico “representações culturais, metamorfoseiam-se em arte 

ao longo da história, quando o não tinham sido; e muitas obras de arte deixam de o ser” 

(Adorno, 1970, p. 13). Assim, o conceito de arte, tal como qualquer outro, transforma-se ao 

longo da história, não sendo passível de determinação eterna. A arte, portanto, não se define 

pelo que ela é, a arte se define a partir do seu outro, a sociedade.  

Por sua vez, Benjamin (1983) considera que o objeto artístico transporta consigo a 

inscrição de um passado móvel porque adquire significações diferentes no momento da 

recepção. A função social da arte modifica-se de acordo com as condições sociais, mudando 

também o modo com que os indivíduos se relacionam com as obras. Ainda, segundo o autor, 

no princípio de sua história a obra, de arte possuía um uso ritualístico; já na Grécia e Idade 

Média as obras adquiriram o valor de culto e, por fim, na modernidade, o que se observa é o 

valor referente à exposição das obras. As mudanças relativas à função social da arte 

decorrem das transformações ocorridas nas condições sociais; tais modificações possibilitam 

agregar ou subtrair diferentes valores às obras de arte,16 influenciando assim tanto o momento 

da produção como o da recepção das obras.  

Quanto à produção da obra artística, Adorno (1970) discute o conceito de mímesis.17  A 

mímesis, para o autor, não é entendida como mera imitação ou cópia da realidade. Há no 

caráter mimético duas implicações: a primeira diz respeito ao elemento histórico de 
                                                 
16 Para Benjamin (1983) a autonomia da arte em relação às instâncias de poder como a Igreja e o Estado só ocorreu quando 
existiram condições sociais objetivas para essa ruptura, tais como: a intensificação da urbanização e a revolução industrial 
que, nessa medida, fizeram surgir um público burguês cada vez mais amplo. Tais condições possibilitaram o surgimento do 
mercado de obras de arte e o aumento do número de produtores e de instâncias culturais ligadas às artes.  
17 A mímesis é um conceito presente na filosofia desde Platão e Aristóteles e foi retomado pelos autores da Escola de 
Frankfurt.  
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representação não-imediata da realidade social, ao passo que a segunda sugere a imitação da 

realidade natural, modificada pelo social, mas não reduzida a ele.  

 

Nas obras de arte, o espírito já não é o velho inimigo da natureza. Ele se 
abranda até tornar-se reconciliatório. Elas não significam, segundo a 
fórmula do classicismo, reconciliação: a reconciliação é seu próprio 
comportamento, que apercebe-se do não-idêntico. O espírito não 
identifica-o, identifica-se com ele. Por perseguir sua identidade consigo 
mesma, a arte se faz semelhante ao não-idêntico: esse é o patamar atual de 
sua essência mimética (Adorno, 1970, p. 202).  
 
 

Nesse sentido, a mímesis também pode ser entendida como a natureza reprimida do 

homem que se manifesta por meio da arte, expressando a capacidade humana de se relacionar 

com a natureza de modo respeitoso e não dominador. No início da história da espécie o 

homem imitava a natureza, entretanto, ao copiá-la, transformava-a, do que decorre a 

possibilidade de inferir, assim, que a mímesis faz parte do processo de aquisição do saber e 

da transformação desse saber em um novo conhecimento, por isso, pode-se considerar que  a 

mímesis não é apenas imitação, pois, no decorrer do processo de imitação ocorrem 

diferenciações (eu-outro).  

O homem ao se objetivar por intermédio da arte imprime à realidade aspectos de sua 

subjetividade e é igualmente afetado por aquela, tal como, de acordo com Benjamin, ocorre 

ao narrador durante a narração “nela ficam impressas as marcas do narrador como os 

vestígios das mãos do oleiro no vaso de argila” (Benjamin, 1994, p.107). A subjetividade 

humana deve ser compreendida como um elemento social e não meramente individual, visto 

que, o indivíduo em sua trajetória de vida se apropria de conhecimentos históricos 

produzidos por outros homens formando desse modo a sua própria subjetividade.  

Em relação à formação do indivíduo, Horkheimer e Adorno partem da premissa de que 

o homem não se socializa em seu percurso de vida, mas se individualiza por meio das 

relações sociais que estabelece no decorrer da sua existência. O homem parte do sincretismo 

com o outro para a sua diferenciação, do social para a individuação. Em seus termos: 

 

A vida humana é essencialmente e não mera causalidade, convivência. [...] 
Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, que são 
seus semelhantes, e se unicamente por eles é o que é, então a sua definição 
última não é a de indivisibilidade e unicidade primárias, mas, outrossim, a 
de uma participação e comunicação necessárias com os outros. Mesmo 
antes de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se com os 
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outros antes de se referir explicitamente ao eu (Horkheimer & Adorno, 
1973, p. 47).        

 

De acordo com os autores, o indivíduo forma-se em relação com os outros e com o 

meio, ou seja, pela convivência. Diferente dos outros animais, a ontogênese do homem não é 

determinada pela natureza da espécie, mas pela condição humana que, por sua vez, diz 

respeito a tudo que possibilita a ele individualizar-se. Por isso, é função social da escola na 

sociedade contemporânea, além da transmissão de conhecimentos, proporcionar momentos 

que permitam a individuação dos sujeitos, de modo a auxiliar na formação da sua 

personalidade. O desenvolvimento não precisaria ocorrer apenas de modo evolutivo e 

crescente, mas pelo exercício da adaptação e antecipação de possibilidades proporcionadas 

por atividades e interações com as quais a criança se depara. Nesse sentido, o 

desenvolvimento ocorre num vaivém dinâmico, simultâneo, desafiador e articulado – de 

modo dialético. Todo esse processo acontece de maneira articulada entre avanços e 

retrocessos, em um movimento complexo de ir e vir.  Com base nesse conceito de 

desenvolvimento, a presente pesquisa entende que a educação infantil possui especificidades 

em relação a outras etapas de ensino, visto que lida com crianças pequenas que estão em um 

processo ainda inicial de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de suas 

potencialidades; leva-se em consideração que as ações das crianças correspondem a certos 

padrões relacionados a seu estágio de desenvolvimento.  

A arte pode, então, ser uma atividade que possibilita o processo de individuação 

(distinção eu–outro) do homem. Segundo os autores da teoria crítica, a arte expressa 

conteúdos culturais que auxiliam as experiências formativas do homem e, por isso, possui 

uma função educativa. Tal compreensão deriva do caráter de não-identidade e não-

imediaticidade da arte com a realidade, uma vez que estes elementos exigem do indivíduo 

esforço (atenção, memória, imaginação, associação de idéias)  para a compreensão da obra, 

isto é, a relação estabelecida com a obra de arte requer níveis de apropriação de sua lógica 

interna e da lei formal que a produziu, por isso os autores criticam a visão, muito difundida, 

de que a arte é contemplativa e passiva.  As obras de arte proporcionam um espaço para a 

imaginação do espectador, podendo tornar-se, assim, uma forma de resistência à 

racionalização extrema. Destarte, por meio do esforço estimula-se o pensamento próprio e a 

consciência de si e do outro, premissas fundamentais para a formação de um indivíduo crítico 

e, portanto, autônomo. 
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Tal esforço, contudo, é difícil para os indivíduos por causa dos produtos culturais 

veiculados no contexto da sociedade de massa, dado que tais produtos têm por característica 

principal a identificação imediata, por isso; os autores mencionados puderam afirmar que “os 

produtos da indústria cultural podem ter a certeza de que até mesmo os distraídos vão 

consumi-los alertamente” (Horkheimer & Adorno, 1985, p. 105).  A partir desse 

entendimento, os autores realizam suas críticas à indústria cultural.18 Esclareça-se que a 

crítica aqui apresentada não visa relegar a importância dos benefícios que o processo de 

industrialização proporcionou à vida das pessoas. Pretende-se, apenas, apontar para as 

conseqüências e mudanças decorrentes da industrialização, em especial, da indústria cultural, 

uma vez que essas transformações determinam alterações relativas à constituição da 

subjetividade dos indivíduos.    

Conforme Horkheimer e Adorno (1985), a indústria cultural não visa à democratização 

da arte, inserindo as massas nas áreas de que antes estavam excluídas; o que realmente 

acontece é a socialização de uma cultura degradada e padronizada imposta às massas. O 

processo de massificação cultural não expressa conteúdos culturais como um procedimento 

civilizatório, uma vez que não tem por alvo o indivíduo. O alvo da indústria cultural é a 

redução da obra de arte a um objeto de consumo, ou, de acordo com o pensamento marxiano, 

a arte incorpora um valor de troca, como qualquer outra mercadoria.  Vale destacar que a arte 

como mercadoria não é um fator novo em si. O que é novo, de acordo com os autores, é a 

redução da arte ao seu caráter estritamente de valor de troca. Os produtos da indústria 

cultural não são obras de arte transformadas posteriormente em mercadorias; são, na 

realidade, desde o início de sua produção, mercadorias.   

A indústria cultural, mediante o processo de produção e reprodução do sistema social, 

produz um embrutecimento e conseqüentemente a regressão dos sentidos dos indivíduos.19 

Destarte, a massificação cultural, além de impor aos indivíduos uma cultura degradada, os 

obriga a se relacionar com a própria cultura de modo superficial. A forma com que as obras 

de arte têm sido dispostas ao público favorece predominantemente ao consumo das 

                                                 
18 Para Horkheimer e Adorno o termo cultura de massa pode supor um componente de expressão popular oriundo das 
massas. Por esta razão, em Dialética do esclarecimento (1985), optaram por utilizar o termo indústria cultural a fim de 
incluir o caráter manipulativo da cultura imposta às massas.  
19  O termo sentido não tem por finalidade apenas expressar os sentidos naturais dos indivíduos como, por exemplo, o tato, 
a visão, a audição, o olfato e o paladar. A regressão dos sentidos significa também o deslocamento da relação entre sujeito e 
objeto, na qual, certas capacidades eram estimuladas: esforço, concentração, atenção e imaginação. O modo como os 
objetos estão dispostos aos sujeitos não favorece o desenvolvimento dessas capacidades, permitindo, assim, o 
estabelecimento de  relações superficiais.  
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manifestações culturais, sem que suas qualidades específicas sejam compreendidas (Adorno, 

1986).  

Em decorrência das questões acima mencionadas e de outros aspectos determinantes da 

sociedade industrial, o processo de formação cultural (Bildung) permanece em crise. 

Segundo Adorno (1971), tal crise não ocorre somente por causa das insuficiências do sistema 

educacional ou dos seus métodos de ensino, antes, ela decorre de diversos aspectos 

determinados pela relação da educação com a própria estrutura social existente. Além disso, 

de acordo com Adorno (1971), a estrutura social impede os indivíduos de se apropriarem de 

um modo vivo dos bens culturais, pois o que ocorre de fato é uma assimilação instrumental 

do conhecimento, deflagrando um falso processo de formação, denominado pelo autor de 

pseudoformação (Halbbidung)20. A pseudoformação fornece aos homens uma forma de 

pensamento que se ajusta à adaptação, encerra a falsa promessa de formar o sujeito 

integralmente e de proporcionar-lhe autonomia  e criatividade. A impossibilidade da 

realização de tais promessas e a perpetuação  de tais compromissos transforma-se em 

ideologia, visto que os indivíduos permanecem iludidos acreditando que existe a 

possibilidade de desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da formação integral sem a 

necessidade de mudanças estruturais na sociedade. 

Há no conceito de ideologia duas implicações: falsidade e verdade. A primeira 

manifesta-se na tentativa de expressar como real o que ainda era ideal, ao passo que a 

segunda é a possibilidade de expressão dessa contradição. A ideologia ou a naturalização das 

relações sociais ofusca as determinações dessas relações. Tal noção se vê alterada, pois, 

atualmente, predomina a mentira manifesta que não se pretende mais ser acreditada, em vez 

de ideologia como falsa consciência.  

Os conceitos de formação e pseudoformação estão ligados ao conceito de experiência.  

Somente por meio da experiência viva é possível realizar a formação – “apropriação 

subjetiva da cultura” (Adorno, 1971, p. 234).  

A experiência, que é a continuidade da consciência no presente, é substituída por um 

estado informativo pontual e efêmero. A importância da experiência como elemento 

fundamental na formação dos sujeitos foi também discutida por Benjamin (1994). Para ele as 

condições sociais da modernidade não favorecem a experiência, na medida em que a 

organização da sociedade, com seus mecanismos de comunicação e os meios de objetivação 

                                                 
20 No Brasil, Halbbidung também é traduzido por semiformação. Ver Pucci (1994). 
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dos homens, privilegia predominantemente a vivência. A experiência (Erfahrung) permite 

integrar “na memória, certos conteúdos do passado individual, com outros do passado 

coletivo” (Benjamin, 1994, p. 107); a modernidade favorece mais as vivências (Erlebnis), 

isto é, impressões fortes que precisam ser assimiladas às pressas, produzindo efeitos 

imediatos.   

Do que se expôs, a formação das crianças fica justificada, pois, “conforme os 

ensinamentos da psicologia profunda, todo caráter, inclusive daqueles que mais tarde 

praticam crimes, forma-se na primeira infância. A educação que tem por objetivo evitar a 

repetição precisa se concentrar na primeira infância” (Adorno, 2000, p. 121). Para isso, 

Adorno (2000) aponta alternativas para que educação não exerça somente a função de 

adaptação, discutindo o modo com que esta pode contribuir para a formação de indivíduos 

emancipados e não somente adaptados.  

Em um plano geral, a atenção dada à educação para a emancipação decorre da 

autonomia como um pressuposto da sociedade moderna, isto é, da liberdade como premissa 

da ação consciente do sujeito. A autonomia, segundo o mesmo autor, é a possibilidade de que 

cada indivíduo decida servir-se do entendimento, sem a orientação de outra pessoa, uma vez 

que o outro já está internalizado. Nesse sentido, a emancipação é a expressão da consciência 

individual, fruto da diferenciação entre o eu e o outro. Tal processo não é definitivo, mas, 

uma categoria dinâmica em constante formação, que realiza movimentos complexos de ir e 

vir. 

A emancipação ou autonomia do sujeito tem relação tanto com as experiências 

individuais dos sujeitos, quanto com as condições sociais que favorecem ou desfavorecem 

essas experiências, manifestando-se, por isso, como uma categoria socialmente construída. 

Nesse sentido, conforme Adorno (2000), mesmo que a organização social não leve o 

indivíduo à autonomia, dado que nenhuma pessoa pode viver apenas de acordo com suas 

próprias determinações, a educação poderia ter como função o despertar da consciência em 

relação aos condicionantes sociais que se manifestam permanentemente.  

Voltada à emancipação, a educação escolar não precisaria se restringir apenas à 

instrução, mas também ao desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Entende-se que a 

adaptação é uma condição indispensável para que cada indivíduo desenvolva qualidades 

necessárias para a vida social. A adaptação é um dos aspectos do desenvolvimento da 

emancipação dos sujeitos. Em outros termos, a adaptação é o prelúdio da autonomia.  
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Adaptar a criança ao convívio social é função de instituições tais como a família e a 

escola; o questionamento a ser feito é se a escola somente cumpre esta função ou 

desempenha também outras funções, de modo a proporcionar a emancipação dos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Compreende-se que formar as pessoas para 

o convívio social significa adaptar os sujeitos e possibilitar a contraposição à mera adaptação. 

Assim, a educação, ao adaptar e promover situações educativas que favoreçam a formação da 

autonomia, efetiva a sua finalidade. Nas palavras de Adorno:  

 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 
adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. 
Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada 
além de well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em conseqüência do 
que a situação existente se impõe precisamente no que tem de pior. Nestes 
termos, desde o início existe no conceito de educação para a consciência e 
para a racionalidade uma ambigüidade. Talvez não seja possível superá-la 
no existente, mas certamente não podemos nos desviar dela (Adorno, 2000, 
p. 143).    

    

 

Como se depreende, o autor afirma que, de um lado, a função social da escola esteja 

alicerçada em práticas educativas que garantam a adaptação e, de outro, que essas práticas 

não devem se restringir à simples adaptação. A educação deve promover condições que 

permitam aos indivíduos, adultos e crianças, refletir sobre as condições reais, a fim de 

superar a própria adaptação.  

Adorno também discute a respeito da relevância de momentos espontâneos para a 

formação dos indivíduos. Para ele, a espontaneidade pode ser entendida como algo que não 

foi previamente programado. Assim, por exemplo, quanto à música, ele pondera que: 

 
[...] Experiências musicais na primeira infância a gente tem, por exemplo, 
quando levado a deitar na cama para dormir, acompanhamos desobedientes 
e com os ouvidos atentos à música de uma sonata para violino e piano de 
Beethoven proveniente da sala ao lado. Mas se adquirirmos essa 
experiência mediante um processo, ele próprio por sua vez ordenado, 
torna-se duvidosa a mesma profundidade da experiência (Adorno, 2000, p. 
147).  

 

 

Da observação acima pode-se concluir que os momentos espontâneos podem qualificar 

as experiências dos sujeitos, visto que podem proporcionar a apropriação viva dos bens 
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culturais de modo não meramente instrumental, entretanto, se uma pessoa não tem a 

oportunidade de viver uma experiência em relação à arte de modo não-programado 

previamente, fora do âmbito escolar, por exemplo, em seu ambiente familiar ou de convívio 

social, a arte na escola manifesta-se como uma garantia de transmissão do bem cultural e 

como oportunidade da apropriação da cultura produzida pelo homem no decorrer da história. 

O conceito de espontaneidade é entendido como um momento da educação, no qual a criança 

pode ter a livre escolha de utilizar os conhecimentos que assimilou, tendo a si mesma como 

referência.  

Para finalizar, os conceitos extraídos do referencial teórico contribuem para esta 

pesquisa na medida em que apontam para a atual função social da escola e da arte e para as 

possibilidades e dificuldades  de realizar a formação por meio da arte nos tempos atuais. 

Nesse sentido, deve-se levar em consideração um elemento de fundamental importância: a 

indústria cultural, que realiza no momento contemporâneo a mediação entre a cultura e o 

indivíduo, embaçando a realidade manifesta. As orientações oficiais referentes às práticas 

educativas, às finalidades da educação infantil e da arte na formação dos sujeitos  tornam-se 

um elemento importante nesta constelação, qual seja, a relação da arte e a educação, uma vez 

que permitem a compreensão dos interesses e definições dos poderes públicos no que se 

refere à formação dos indivíduos.   
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II. A arte na educação infantil  

 

Este tópico visa descrever e analisar os documentos selecionados como fontes de 

pesquisa. Optou-se por começar pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (1999), em virtude de tal documento possuir um caráter normatizador daquilo que 

deve ser a proposta educativa para as crianças brasileiras. 

  A essa discussão inicial segue-se a apresentação e a análise do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998) e, por fim, os Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para a Educação Infantil (2006).  

 

a) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foram propostas e 

formalizadas pelo Parecer CNE/ CEB nº 22/98.21 Tais diretrizes foram elaboradas pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Como consta no 

documento, a Câmara de Educação Básica (CEB) recebeu, para a redação final, contribuições 

do Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação Fundamental (SEF) e 

da Coordenadoria de Educação Infantil (COEDI), sob o argumento de que esses órgãos 

mantinham diálogo com diversos segmentos responsáveis por essa etapa da educação 

básica.22   

As DCNEI foram aprovadas em 17 de dezembro de 1998. Em 22 de março de 1999 

foram homologadas, sendo publicadas no Diário Oficial da União em 23 de março de 1999, 

por meio da Resolução CNE/ CEB nº 1, de 7 de abril de 1999.  Tais diretrizes são destinadas 

a todas as instituições que atuam na primeira etapa da educação básica. As propostas 

pedagógicas das instituições de educação infantil devem ter como base os princípios 

norteadores do referido documento.   

                                                 
21 A relatora do Parecer 22/98 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil foi Regina Alcântara 
de Assis. O presidente da Câmara de Educação Básica, à época da realização das DCNEI, era Ulysses de Oliveira Panisset e 
o vice-presidente Francisco Aparecido Cordão.  
22 A Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no exercício de suas atribuições definidas pela Lei 
9.131/95 teve como uma de suas responsabilidades elaborar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A 
CEB do CNE elabora pareceres, que, após serem preparados, resultam em Resoluções, isto é, estabelecem normas a serem 
seguidas pelos sistemas de ensino. Estas Resoluções seguem para o Ministério da Educação, que, por sua vez, pode 
homologá-las ou devolvê-las para o CNE reexaminá-las. Se homologadas, as Resoluções passam a entrar em vigor após a 
data de publicação no Diário Oficial da União.    
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Antes de apresentar as diretrizes curriculares, registre-se que o Parecer 22/98 contém 

um relatório acerca das políticas nacionais para a infância, tais como o direito à educação 

básica consagrado pela Constituição Federal de 1988, a integração da educação infantil no 

âmbito da educação básica aprovado pela LDBEN 9.393/96, além de discutir a cisão entre 

cuidar e educar na educação infantil, o desenvolvimento infantil versus preparação para a 

escola, formação de professores, noção de criança e avaliação.  

Toda a exposição é realizada com o intuito de cobrar um tipo de atendimento para as 

crianças que não separe o cuidar e o educar. Segundo o documento, no Brasil, desde o século 

XIX, as iniciativas públicas voltadas para a educação infantil eram assistencialistas, 

propondo uma educação para a saúde, higiene e nutrição, não promovendo práticas 

educacionais emancipatórias. Disso decorre que as DCNEI criticam as práticas educacionais 

assistencialistas e propõem práticas pedagógicas que devem favorecer o desenvolvimento da 

autonomia da criança.  

As diretrizes discutem os seguintes aspectos: 

I - Fundamentos norteadores. 

II – Identidades. 

III - Concepção de criança. 

IV – Conteúdos básicos. 

V – Avaliação.  

VI – Formação mínima. 

VII – Gestão democrática. 

VIII – Propostas pedagógicas e regimentos.  

Para esta pesquisa, têm destaque as diretrizes I, III e IV  expostas a seguir:  

  
“I – As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem 
respeitar os seguintes fundamentos norteadores:  
A. Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade 
e do Respeito ao Bem Comum.  
B. Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício 
da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática.  
C. Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da 
Qualidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais” 
(BRASIL, 1999, p. 17).  

 

Como se vê, os fundamentos são apresentados sob a forma de princípios éticos, 

políticos e estéticos. Tais fundamentos visam, por meio de princípios éticos, uma educação 
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rumo à autonomia; mediante os princípios políticos, uma educação que tenha como objetivo 

a formação do sujeito para o convívio em uma sociedade democrática; e por meio dos 

princípios estéticos  a transmissão dos bens culturais a fim de desenvolver a sensibilidade e a 

criatividade. Em termos gerais, propõem como objetivo a democratização da cultura e do 

conhecimento, apoiando-se em fundamentos do humanismo, no qual busca-se definir com 

base na razão, as noções éticas, políticas e estéticas.  Ressalte-se que a separação desses 

princípios, apenas, pode ocorrer de modo meramente explicativo, pois na prática tais 

princípios estão todos interligados, uma vez que o desenvolvimento da autonomia (princípios 

éticos) está intrinsecamente ligado ao exercício da criticidade (princípios políticos).  

Dos princípios ético e político, observa-se a relação entre autonomia e adaptação, uma 

vez que o princípio ético tem como uma de suas finalidades o desenvolvimento da autonomia 

e o princípio político expressa como um de seus objetivos a ordem democrática. Tal relação 

nem sempre precisa estar em um estado de tensão, sendo a principal variável o 

desenvolvimento da criticidade do sujeito.     

Do princípio estético é possível perceber uma certa confusão bastante característica do 

pensamento contemporâneo: o conceito de cultura torna-se sinônimo de consciência, 

sensibilidade e, portanto, de liberdade. É relevante notar que essa noção, nos termos 

apresentados, decorre da pseudoformação, visto que desconsidera as relações sociais que 

medeiam as idéias. Não basta transmitir apenas o conhecimento, de modo instrumental; é 

necessário realizar uma reflexão em relação ao conhecimento a fim de esclarecer as relações 

sociais que medeiam ou mediaram a produção desse conhecimento e a realidade dada. Como 

mostra Adorno (1971), a educação que busca libertar o homem, ao negar a realidade, termina 

por fazê-lo prisioneiro de sua própria erudição, visto que a cultura acaba sendo descolada da 

realidade social que a produziu.  

A idéia, difundida desde o século XIX, de que a cultura é o repositório dos valores 

elevados do homem, se perpetua. Assim, neutraliza-se a cultura transformando-a em algo 

independente, externo à sociedade e livre de suas restrições. Por isso, é possível determinar, 

como se observa no princípio estético, a ligação imediata entre cultura e sensibilidade. Visa-

se apontar, aqui, que não é somente por meio da apreensão dos bens culturais e do 

conhecimento que a consciência e a sensibilidade se manifestam. Existe, nesse movimento de 

apropriação da cultura, uma constelação de fatores que desembocam na possibilidade de 

efetivação da sensibilidade, assim como na formação para a autonomia.   
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Mediante tais princípios, o referido documento almeja que “as crianças e suas famílias 

sejam incluídas em uma vida de cidadania plena” (BRASIL, 1999, p. 10).  Destaque-se que 

não basta uma boa educação para que um cidadão possa gozar de seus plenos direitos. Para 

tal, são necessárias mudanças nos aspectos sociais, políticos e econômicos.   

A respeito das práticas pedagógicas, o documento afirma que: 

 

 
“III – As instituições de educação infantil devem promover em suas 
propostas pedagógicas práticas de educação e cuidados, que possibilitem  a 
integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, 
lingüísticos, e sociais da criança, entendendo que a criança é um ser 
completo e indivisível” (BRASIL, 1999, p. 17). 

 

 

Da citação depreende-se que a educação e os cuidados constituem um todo indivisível 

para crianças similarmente indivisíveis, por isso, as propostas pedagógicas das instituições de 

educação infantil devem ter como objetivo o desenvolvimento dos aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais, dado que somente mediante o desenvolvimento 

entrelaçado de todos estes aspectos formam-se os sujeitos. Portanto, é importante verificar o 

conceito de criança presente no documento.  

 

“IV – As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, ao 
reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e a 
conviver consigo próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira 
articulada e gradual, devem buscar  a partir de atividades intencionais, 
momentos de ações, ora estruturadas, ora espontâneas e livres, a interação 
entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, 
contribuindo assim com o provimento de conteúdos básicos para a 
constituição de conhecimentos e valores” (BRASIL, 1999, p. 17 – grifos 
meus). 

 

 

A criança é considerada como ser íntegro, mas, o que se quer dizer com isso, visto que 

o termo íntegro além de referir-se à idéia de inteiro e completo, também é sinônimo de 

julgamento moral, ou seja, íntegro é sinônimo de honestidade. A noção de que as crianças 

são boas e honestas, remete-nos à idéia romântica do século XVIII, especialmente, à noção 

de criança pura de Rousseau. Contudo, vale lembrar que a noção de criança pura foi 

fortemente abalada, já no final do século XIX, mediante as teorias de Freud. Para ele a 
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criança não é um ser puro, como afirmava Rousseau, mas sim, um ser libidinoso que deseja 

possuir a mãe e destina agressividade ao genitor, que foi tomado como obstáculo à posse do 

objeto sensual.  

Outro ponto que merece destaque é a preocupação quanto à antecipação de atividades 

do ensino fundamental para a educação infantil. Em outras palavras: “Ao planejar  propostas 

curriculares para a Educação Infantil, é muito importante assegurar-se de que não haja uma 

antecipação de rotina e procedimentos comuns às classes de Educação Fundamental, que não 

seriam aceitáveis para crianças mais novas” (BRASIL, 1998, p. 6).  

Assim, ao organizar a rotina escolar, as instituições de educação infantil devem 

proporcionar atividades movimentadas e tranqüilas, evitando-se a monotonia e o exagero de 

atividades disciplinadoras, visto que as instituições de educação infantil são lugares 

privilegiados para a transição entre a vida familiar e a escola, ou seja, é uma instituição de 

ensino que se distingue da escola.  

As práticas pedagógicas  devem ser pensadas conforme as especificidades das idades. 

Para crianças de  0 a 3 anos de idade deve-se privilegiar o desenvolvimento de suas 

potencialidades por meio de brincadeiras, e para as crianças de 4 a 6 anos deve ser pensada 

uma articulação entre momentos de ludicidade e escolarização (BRASIL, 1999). 

Ao enfatizar as especificidades das faixas etárias, propondo diferentes práticas 

pedagógicas, o documento trata do importante conceito de desenvolvimento. Adequar as 

práticas educativas conforme a idade das crianças não significa necessariamente cercear 

experiências formativas; antes, permite focalizar as possibilidades de apreensão da própria 

experiência. Ou seja, ao considerar que as ações das crianças correspondem a certos padrões 

relacionados a seu estágio de desenvolvimento, os professores podem atuar de forma a 

favorecer a aprendizagem delas. Compreende-se esta posição e, em certa medida, concorda-

se com ela, entretanto, ressalte-se que a aprendizagem dos conhecimentos não deve estar 

estritamente limitada ou conformada ao desenvolvimento da criança, visto que a 

aprendizagem antecipadora, aquela aprendizagem que antecede certas possibilidades de total 

entendimento de determinado conhecimento, favorece a apropriação dos conteúdos, em razão 

de propiciar à criança a realização de um esforço em relação ao conhecimento. 

Para finalizar, ao afirmar que “a educação infantil deve ser pensada na própria natureza 

dos afetos, sentimentos e capacidades” (BRASIL, 1999, p. 7), o documento enfatiza a noção 

de que no período da infância predomina o aspecto afetivo em relação ao racional. Identifica-
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se, assim, uma valorização quanto à formação da personalidade da criança, pois, tal 

personalidade forma-se na primeira infância (Adorno, 2000), além de uma preocupação no 

que se refere à democratização da cultura. Vale ressaltar que a mera transmissão da cultura 

não necessariamente favorece o desenvolvimento da autonomia; a cultura, conforme as 

demandas do mundo produtivo contemporâneo, adquiriu um caráter meramente utilitário, isto 

é, a apropriação cultural torna-se um elemento que favorece a adaptação de acordo com as 

novas demandas da sociedade moderna, uma vez que tal apropriação possibilita a 

sobrevivência dos indivíduos em um meio social extremamente concorrente e hostil. A 

cultura com seu “valor” de utilidade não favorece o desenvolvimento da autonomia em razão 

de não proporcionar ao homem uma distância fundamental entre o conhecimento e a 

realidade, de modo a favorecer o desenvolvimento da consciência. A cultura útil serve apenas 

ao imediato. Nesse sentido, o conhecimento torna-se útil para que os homens se insiram nas 

disputas do mercado de trabalho. Tal inserção social não favorece o desenvolvimento da 

consciência dos indivíduos, pois o trabalho conforme as condições dadas é trabalho alienado, 

isto é, uma atividade econômica que tem por finalidade a autopreservação do homem e não a 

sua realização. Assim, a idéia de inserção social como efetivação da cidadania é falsa, dado 

que o trabalho conformado à economia vigente não favorece a consciência dos homens, e, 

portanto, a sua autonomia, mas apenas a sua alienação – sua adaptação às condições sociais.23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Marx (1987) considera que por meio do trabalho o homem se objetiva, isto é, o conceito de trabalho elaborado por Marx 
tem como configuração a afirmação da própria essência humana na medida em que possibilita transformar-se a si mesmo e 
ao mundo de forma intencional e consciente. Nesse sentido, o trabalho é atividade vital, especificamente humana, 
permitindo ao homem exercer a sua liberdade. O trabalho alienado é exterior ao homem, visto que ele está destituído de sua 
condição dialética – transformar simultaneamente a natureza e o homem.  
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b) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil   

 

O RCNEI, publicado em 1998 pelo MEC,24 pela Secretaria de Educação Fundamental, 

tem como finalidade ser um material de caráter instrumental e didático, ficando a critério das 

instituições de educação infantil adotá-lo na íntegra ou associá-lo a outras propostas. O 

Referencial é composto de três volumes, com os seguintes subtítulos: volume I - Introdução; 

volume II - Formação Pessoal e Social, e volume III - Conhecimento de Mundo.25  Para 

facilitar a compreensão do leitor, elaborou-se um organograma, a fim de ilustrar a estrutura e 

a organização do RCNEI. O organograma foi extraído do próprio documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Antes de o RCNEI chegar à versão final, passou por uma versão preliminar que foi encaminhada a especialistas da área 
para que após análise conduzissem pareceres ao MEC. O texto preliminar do RCNEI foi enviado a 700 pareceristas: 
profissionais de educação infantil, administradores e pesquisadores. Destes, 230 responderam ao MEC. Conforme Cerisara 
(2005), os pareceristas tiveram o tempo de um mês entre receber a versão preliminar do RCNEI e a necessidade de emitir 
pareceres individuais ou institucionais. Segundo Kuhlmann (2005), a proposta do RCNEI foi modificada com base nos 
pareceres, mas sem um processo mais amplo de discussão. Para maiores informações a respeito da versão preliminar do 
referido documento, ver ANPEd (1998) e Educação Infantil Pós - LDB: rumos e desafios (2005).  
25 Segue a ficha técnica do RCNEI com o nome dos coordenadores, elaboradores, assessores, revisores e os 
agradecimentos. Coordenação – Ana Amélia Inoue, Gisela Wajskop e Silvia Pereira de Carvalho. Elaboração – Aloma 
Fernandes Carvalho, Ana Amélia Inoue, Anamélia Bueno Buoro, Damares Gomes Maranhão,  Gisela Wajskop, Izabel 
Galvão, Maria Paula Vignola Zurawisky, Maria Priscila Bacellar Monteiro, Teca Alencar de Brito, Maria Virgínia Gastaldi, 
Regina Lúcia Scarpa Leite, Silvia Pereira de Carvalho, Vinício de Macedo Santos. Assessoria – Ana Teberosky, Antonia 
Terra, Delia Lerner de Zunino, Cecília Parra, Gilles Brougère, Jean Hebrard, Izabel Galvão, Maria Clotilde Rosseti –
Ferreira, Maria Cristina Ribeiro Pereira, Marisa Pelella Mélega, Nélio Bizzo, Ricardo Brein, Rosa Iavalberg, Telma Wesz e 
230 pareceristas. Tabulação de Pareceres – Andréa Bueno Buoro, Eike Frehse, Fraya Frehse. Preparação de texto – Lílian 
Jenkino. Revisão de texto e copidesque – Ana Maria Viana Freire, Lílian Jenkino e Maristela Félix de Lima. 
Agradecimentos – Andréa dos Santos Vianna, Aparecida Maria Gama Andrade, Beatriz Cardoso, Célia M. Carolino Pires, 
Cisele Ortiz, Claudia Lemos, Edna Thomazella Cartaxo, Fátima Camargo, Gilda Portugal Gouveia, Heloysa Dantas, 
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Fonte: Extraído do RCNEI.  

 

 

 

 

Quadro 1. Organograma RCNEI.  

  
    Objetivos Gerais      
            
            
                   

Formação Pessoal e Social   Conhecimento de Mundo   
             
                

      Movimento   
Linguagem Oral e 

 Escrita 
              

Identidade e Autonomia  Música  Natureza e Sociedade 
              
      Artes Visuais   Matemática 
              
                
              
             
    Idéias e Práticas Correntes      
       
         
          
               
             

  

Crianças de zero a  
três anos    

Crianças de quatro 
a 

 seis anos    
             
  Objetivos   Objetivos    
             
  Conteúdos   Conteúdos    
            
     Orientações

 Didáticas 
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O volume I é constituído de 103 páginas. Nele são encontradas discussões a respeito 

das creches e pré-escolas no Brasil, além das concepções de criança, do perfil do profissional 

de educação infantil e os objetivos da educação infantil. Dispõe também de informações a 

respeito da própria organização do documento, definida por dois “âmbitos de experiências: 

Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo” (BRASIL, 1998, I). Segundo o 

documento, tal organização possui caráter instrumental e didático, “devendo o professor ter 

consciência de que na prática educativa os conhecimentos se processam de maneira 

integrada” (BRASIL, 1998, I, p. 46).  

O volume II possui 85 páginas. Contém uma introdução que registra a concepção 

adotada pelo referido documento a respeito dos processos de fusão e diferenciação, 

construção de vínculos, expressão da sexualidade, aprendizagem, imitação, brincar, 

linguagem e apropriação da imagem corporal. Seguem registros dos conteúdos a serem 

ensinados para as crianças de 0 a 3 anos de idade e para as crianças de 4 a 6 anos de idade. 

Sobre a identidade e autonomia são discutidos para crianças de 0 a 3 anos de idade os 

seguintes conteúdos: auto-estima; escolha; faz-de-conta; interação; imagem; cuidados; e 

segurança. Para crianças de 4 a 6 anos de idade os conteúdos são: nome; imagem; 

independência e autonomia; respeito à diversidade; identidade de gênero; interação; jogos e 

brincadeiras; e cuidados pessoais. Seguem-se orientações para o professor, tais como: os 

jogos e as brincadeiras, a organização do ambiente, a alimentação, o banho, troca de fraldas, 

o descanso das crianças e a organização do tempo. Por fim, discute-se a respeito da 

observação, do registro e da avaliação formativa, afirmando que a avaliação não é em relação 

às crianças, mas sim referente às situações de aprendizagem que foram oferecidas a elas. 

Já o volume III possui 269 páginas, sendo dividido em seis capítulos, que 

correspondem aos eixos de trabalho: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e 

Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Este volume termina com uma extensa 

bibliografia, disposta em 23 páginas, que contém a indicação de diversos documentos oficiais 

brasileiros, propostas curriculares internacionais, tais como da Argentina, Canadá, Cuba, 

Espanha, entre outros, e indicações de obras sobre a área da educação.  

A apresentação dos capítulos, em quadro, segue a ordem definida pelo documento, com 

descrições gerais referentes aos capítulos. O capítulo sobre Artes Visuais, brevemente 

mencionado a seguir, será descrito posteriormente de modo mais detalhado.   

 



 

 49

Quadro 2 - Descrição dos capítulos presentes no RCNEI 
 

 
 
Capítulos  

 
 
Descrição dos capítulos 

 
Capítulo 1- 
Movimento 

Contém uma introdução seguida de uma discussão sobre a presença do movimento na 
educação infantil. Seguem-se considerações sobre a relação da criança com o movimento. Em 
seguida, especificam-se os objetivos e conteúdos para as crianças de 0 a 3 anos de idade e 
para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Por fim, têm-se as orientações gerais para o professor, 
relativas à organização do tempo,  formas de observação, registro e avaliação formativa. 
 

 
Capítulo 2 - 
Música 

Contém uma introdução a respeito da presença da música na educação infantil, seguida de 
uma discussão a respeito da relação da criança com a música. Posteriormente, registra os 
objetivos e conteúdos para as crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade. Os conteúdos 
relativos à música são: o fazer musical e a apreciação musical. Por fim, seguem-se 
orientações para o professor a respeito da organização do tempo, das oficinas musicais, jogos 
e brincadeiras com músicas, organização do espaço, as fontes sonoras, o registro musical e 
avaliação formativa. Inclui sugestões de obras musicais e discografia.  
 

 
Capítulo 3 – 
Artes Visuais 

Introdução seguida de uma discussão a respeito da presença das artes na educação infantil e 
da relação das crianças com as artes. Posteriormente, apresentam-se os objetivos e conteúdos 
para as crianças de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos de idade. Os conteúdos são: o fazer artístico e a 
apreciação. Por fim, seguem-se orientações gerais para o professor relativas à organização do 
tempo, organização do espaço e dos recursos materiais.  

 
Capítulo 4 –  
Linguagem 
Oral e Escrita 

Introdução a respeito da presença da linguagem oral e escrita na educação infantil, seguida de 
uma discussão sobre a relação da criança e a linguagem, e sobre o desenvolvimento da 
linguagem oral e escrita.  Apresentação dos objetivos e conteúdos para as crianças de 0 a 3 
anos de idade. Os objetivos e conteúdos para as crianças de 4 a 6 anos de idade são 
especificados em tópicos, tais como: falar e escutar; práticas de leitura e práticas de escrita. 
Finaliza-se com as orientações para os professores relativas ao ambiente alfabetizador, 
organização do tempo, recursos didáticos, observação, registro e avaliação formativa. 
 

 
Capítulo 5 – 
Natureza e 
Sociedade 

Contém introdução a respeito da presença dos conhecimentos sobre a natureza e a sociedade. 
Registra-se uma discussão sobre a relação da criança com os conceitos natureza e sociedade. 
Apresentam-se os objetivos e conteúdos para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Os objetivos 
e conteúdos para as crianças de 4 a 6 anos de idade são especificados como: organização dos 
grupos e seus modos de ser, viver e trabalhar; os lugares e suas paisagens; objetos e processos 
de transformação; os seres vivos; e, por fim, os fenômenos da natureza. Seguem-se as 
orientações para os professores a respeito da diversidade dos materiais, das diferentes formas 
de sistematizar os conhecimentos, organização do espaço, observação, registro e avaliação 
formativa.   

 
Capítulo 6 - 
Matemática 

Introdução sobre a presença da matemática na educação infantil. Seguem-se discussões sobre: 
repetição, memorização e associação; do concreto ao abstrato; atividades pré-numéricas; 
jogos e aprendizagens de noções matemáticas. Posteriormente o RCNEI registra a relação da 
criança com a matemática e apresenta os objetivos e conteúdos para crianças de 0 a 3 anos de 
idade. Para crianças de 4 a 6 anos de idade os conteúdos especificados são: números e 
sistemas de numeração; contagem; notação e escrita numéricas; operações; grandezas e 
medidas; e espaço e forma. Por fim, têm-se orientações para os professores relativas aos 
jogos e brincadeiras, organização do tempo, observação, registro e avaliação formativa.  
 

Fonte: Elaborado com base em informações do documento RCNEI, volume III.   
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Vale destacar que de todos os documentos selecionados para a presente pesquisa, este é 

o único que está no singular. Para Kuhlmann (2005), a expressão no singular significa a 

concretização de uma  proposta que se torna hegemônica, como se fosse a única.   

Observa-se que se a organização do RCNEI em  dois volumes – Formação Pessoal e 

Social e Conhecimento de Mundo – tem como objetivo facilitar a compreensão do professor, 

tal arranjo manifestou-se confuso.   

Outro ponto que merece destaque é o uso indiscriminado do verbo construir. A título de 

exemplificação: “as crianças constroem o conhecimento” (BRASIL, 1998, I, p. 21); 

“construção de um projeto educativo” (BRASIL, 1998, I, p. 41), “construção da 

autoconfiança” (BRASIL, 1998, II, p. 30) e “construção do sujeito” (BRASIL, 1998, I, p. 

46). Para além da questão referente à terminologia, questiona-se o que se entende por 

construção do sujeito, visto que o sujeito é formado. O sujeito formado desenvolve 

pensamentos, projeta-se e objetiva-se. Compreende-se que ao afirmar a “construção do 

sujeito”, o próprio documento expressa uma das condições nas quais o homem se insere, qual 

seja, a de objeto. O próprio termo sujeito possui em si uma ambigüidade: tanto pode 

significar o indivíduo, sujeito ativo, como objeto passivo de dominação, a cuja vontade alheia 

se está sujeito. Para os autores da teoria crítica sujeito e objeto não são categorias possíveis 

de separação, nem reduzidas a condições estáveis e estagnadas. Sujeito e objeto se 

movimentam constantemente. Por exemplo, o sujeito mediante a psicanálise torna-se objeto 

de análise, entretanto, tal objeto só pode ser analisado por meio do sujeito (Jay, 1984). 

Vale ressaltar também, a aproximação de referências teóricas antagônicas em sua 

origem, como por exemplo, Piaget, Vygotsky e Wallon, que são justapostos sob o mesmo 

enfoque teórico, o construtivismo. As divergências entre os autores não são esclarecidas. Tal 

agrupamento favorece uma compreensão equivocada em relação ao pensamento desses 

autores.  

Em relação à noção de criança, consta no RCNEI que a criança é um ser social e 

histórico, “é profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o 

marca” (BRASIL, 1998, I, 21). Essa breve citação contém a idéia de um movimento 

constante entre criança e meio social e revela a noção de criança ativa, que, mesmo na tenra 

idade imprime marcas no meio social em que se insere. Ainda em relação às suas 

características, registra o documento:  
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[...] As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como 
seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas 
interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhes são 
próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço 
para compreender o mundo em que vivem [...]. No processo de construção 
do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e 
exercem a capacidade que possuem de terem idéias e hipóteses originais 
sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças 
constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com 
outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se 
constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de 
criação, significação e ressignificação (vol. I, p. 21, 22 – grifos meus).  
    

 

Dessa passagem pode-se inferir que o pensamento da criança é tratado de modo análogo ao 

do adulto, realiza-se quase que uma caricatura do modelo racional — científico para expressar o 

pensamento infantil. Sobrepõe-se a razão em relação à fantasia, à subjetividade e ao afeto 

(características predominantes na infância) reduzindo o pensamento infantil a um constante 

formular de hipóteses, termo incessantemente utilizado em todo o documento. É relevante notar 

que esse aspecto de não diferenciação, entre o pensamento infantil e o pensamento do adulto, é 

decorrente da sociedade industrial, visto que tudo se equivale no mercado, em virtude da 

transmutação de todos os valores em valor de troca. O que ocorre é a dominação do princípio da 

indiferença entre coisas e coisas, coisas e homens, homens e homens. Assim, pode-se observar 

nessa citação que a forma de pensar do adulto é transposta para o modo de pensar da criança, 

igualando o funcionamento do pensamento infantil ao do adulto.26 Outro dado importante presente 

no final da citação refere-se à noção de imitação como criação.  

Nesse sentido, ressalta a importância do ato de imitar para a formação dos sujeitos, 

apropriação de conhecimento e criação de novos saberes. Considera-se importante o espaço que o 

RCNEI consagrou a essa questão, visto que pode esclarecer um ponto obscuro, ainda, presente 

dentro das escolas, qual seja, a desvalorização da imitação. Tradicionalmente os professores 

associam imitação com falta de criatividade e carência de um pensar próprio. Segundo o 

documento “a imitação é resultado da capacidade da criança observar e aprender com os outros 

[...], é entendida aqui como reconstrução interna e não meramente uma cópia ou repetição 

mecânica” (BRASIL, 1998, I, p. 21). Tal afirmação auxilia a compreensão dos professores de que, 

por meio da imitação, pode-se favorecer  a criatividade, o desenvolvimento de novas indagações e 

                                                 
26 Para Kuhlmann (2005) o RCNEI coloca a infância dentro da caverna de Platão. “Conhecer o mundo seria ascender a uma 
realidade platônica, alcançando o mundo dos conceitos científicos: estes seriam os conhecimentos significativos a adquirir, 
distantes do mundo das sombras da subjetividade e da fantasia” (Kuhlmann, 2005, p. 59). 
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saberes. Nesse sentido vale relembrar o conceito de mímesis, apresentado anteriormente, a mímesis 

não como cópia imediata, mas como elemento mediador que permite a criança se diferenciar do 

outro.  

Desse modo, a imitação como ação que favorece um pensar próprio  nos remete também a 

uma outra discussão bastante enfatizada no documento, qual seja, a de autonomia. Sobre a 

autonomia o documento afirma que é “a capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, 

levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro” 

(BRASIL, 1998, II, p. 14).  

A autonomia na infância não deve ser pensada como algo a ser conquistado em todos os 

âmbitos da vida da criança; desse modo, a autonomia seria impossível de ser almejada. Mas, caso 

pensemos a autonomia como categoria em desenvolvimento, podemos perceber que ao 

diminuirmos os obstáculos em relação à autonomia, a infância é uma época favorável para o seu 

desenvolvimento. Kant quando perguntado se “vivemos atualmente em uma época esclarecida” 

respondeu que não, mas  certamente em uma “época de esclarecimento” (Kant, 1985, p. 112). O 

autor considera a autonomia como categoria flexível, em movimento. Com base nesse pensamento, 

a infância pode ser considerada uma época de autonomia, levando em consideração as 

possibilidades (físicas, afetivas, psicológicas e cognitivas) das crianças. Sendo a autonomia a 

expressão da consciência individual (Adorno, 2000), diferenciação eu - outro, as instituições de 

educação infantil por meio de suas práticas pedagógicas deveriam favorecer tal distinção, a fim de 

favorecer o processo de conscientização individual das crianças, para assim, posteriormente, 

possibilitar o despertar da consciência em relação aos determinantes sociais que se apresentam 

permanentemente.   

Segundo o RCNEI é função da educação infantil “tornar acessível a todas as crianças que a 

freqüentam, elementos da cultura que enriquece o seu desenvolvimento e inserção social” 

(BRASIL, 1998, I, p. 23). De tal afirmação, constata-se a ligação imediata entre conhecimento 

(cultura) e inserção social. O conhecimento é entendido como algo útil; sua utilidade é favorecer 

ao congraçamento social dos indivíduos. Assim, o conhecimento adquire um valor de mercado, 

configurando-se como um meio favorável para a sobrevivência dos homens. Pode-se evidenciar 

que o conhecimento como valor não contrapõe a situação manifesta do darwinismo social.27 O 

homem precisa estar cada vez mais adaptado (adquirir mais conhecimento) para sobreviver neste 

ambiente. O conhecimento, desse modo, proporciona a predominância da adaptação dos sujeitos à 
                                                 
27 O termo darwinismo social, utilizado aqui, visa denotar para o ambiente hostil, extremamente seletivo e competitivo que a 
sociedade contemporânea produz,  impondo a adaptação aos sujeitos, como único meio de sobrevivência.    
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lógica do mundo produtivo. Tal lógica simultaneamente incita a adaptação e impede a sua plena 

realização, visto que sua efetivação total colocaria em xeque o próprio sistema, por isso é essencial 

para a manutenção do sistema produtivo o gigantesco exército de reserva (mão-de-obra humana), 

uma vez que assim pode-se realimentar a constante ameaça da exclusão dos sujeitos. 

Diante de tal situação, paradoxalmente, uma educação que tentasse se opor à inserção social 

dos indivíduos seria, no mínimo, nefasta, dado que, desse modo, o sujeito não tem condições de 

sobreviver nesse ambiente hostil. A educação, tal como tem sido realizada, contribui para a adesão 

dos sujeitos à realidade imediata e acaba por fortalecê-la.  

Para finalizar, entende-se que a publicação do documento em pauta foi importante para 

estabelecer uma referência à educação infantil. Entretanto, deve-se atentar para suas lacunas de 

modo a esclarecer as práticas pedagógicas para que assim os professores tenham consciência de 

suas práticas.  

 

c) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:  Artes 

 

O capítulo relativo ao ensino de artes utiliza o termo artes visuais para denominar 

pintura, desenho, colagens, modelagem e construção tridimensional.  

Quanto à organização do capítulo, observa-se que tanto os objetivos como os conteúdos 

a serem transmitidos às crianças estão divididos por blocos que visam facilitar o 

entendimento do professor. Sobre a organização do capítulo referente às artes, entende-se que 

a separação por blocos tendo como critério as idades das crianças – 0 a 3 e 4 a 6 anos – 

realmente facilita a compreensão do professor, uma vez que assim tem-se a possibilidade de 

relacionar as orientações pedagógicas relativas ao ensino de artes com os objetivos e 

conteúdos para determinada faixa etária.  

No que se refere à terminologia utilizada, similarmente aos volumes I e II permanece a 

utilização excessiva de termos como o verbo construir e hipóteses, por exemplo, “na garatuja, 

a criança tem como hipótese que o desenho é simplesmente uma ação sobre uma superfície” 

(BRASIL, 1998, III, p. 92). Tal afirmativa é exagerada, uma vez que para se levantar uma 

hipótese faz-se necessária uma ação reflexiva sobre um dado problema, de modo a tentar 

explicá-lo. A criança de um ano de idade não age reflexivamente sobre o seu desenho, ela 

apenas realiza tal ação conforme suas possibilidades. Quem realiza determinada suposição é 

o adulto em relação à ação da criança, assim, mediante essa citação, pode-se observar uma 
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transposição do modo de pensar do adulto para a forma de pensar da criança, igualando tais 

pensamentos. Como já foi afirmado anteriormente, tal transposição é decorrente da sociedade 

industrial que a tudo torna equivalente.  

Em relação à terminologia sobre o ensino de artes, podemos observar termos como 

suporte ou meio. O suporte é o material que dá a base para a realização do trabalho, por 

exemplo, o papel ou a cartolina,  e o meio é o instrumento que é utilizado para tal realização, 

como pincel e lápis de cor. Esses termos são específicos da área das artes e o profissional de 

artes os conhece. Mas será que os professores também os conhecem? Tal pergunta deriva da 

preocupação em relação à compreensão dos professores, visto que não se tem uma explicação 

clara do que venham a ser.  

O professor que ensina artes na educação infantil não é especialista de determinada 

área; ele é um professor polivalente, ou seja, é formado no curso de pedagogia, que lhe dá o 

direito de lecionar educação infantil e no ensino fundamental. Conforme o documento, o 

professor polivalente deve saber “conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde 

cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do 

conhecimento”.Este caráter polivalente demanda “uma formação bastante ampla do 

profissional” (BRASIL, 1998, I, p. 41). 

 Desse entendimento destaca-se que, se a própria noção de formação está em xeque, 

visto que as condições sociais fomentam principalmente a pseudoformação (Adorno, 1971), a 

idéia de formação polivalente manifesta-se como uma redução da própria pseudoformação, 

uma vez que é quase impossível a assimilação instrumental do conhecimento de diversas 

áreas. Por isso, considera-se plausível afirmar que o professor polivalente possui apenas 

informações superficiais e diluídas do conhecimento das diferentes áreas. Além disso, no 

Brasil, o professor possui uma péssima formação em relação à sua própria área e precárias 

condições de trabalho. Em razão desta situação os documentos dirigidos aos profissionais de 

ensino devem ter uma preocupação ainda maior quanto à sua clareza.  

Ainda, quanto à clareza do documento, alerta-se que mediante a sua leitura, o 

Referencial pressupõe um professor altamente qualificado – capaz de compreender diferentes 

terminologias específicas, capacitado para adequar determinadas práticas pedagógicas à sua 

realidade e realizar reflexões sobre tais práticas diariamente, ou seja, o documento se 

apresenta distante da realidade do profissional brasileiro. A pouca qualificação dos 

profissionais se dá em razão de diversas políticas públicas que não favorecem a sua ação; tal 
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razão é histórica e ainda necessita de atenção. Diante de determinada situação pode-se acabar 

por responsabilizar relações que ocorrem no microssistema (professor / mãe / criança) por 

falhas que ocorrem no macrossistema (Palhares & Martinez, 2005).  

Além da questão organizacional e terminológica, percebe-se que no aludido documento 

realiza-se uma interpretação justaposta de determinados referenciais teóricos, mesmo sem 

explicitar claramente quais são esses referenciais, e nomear de qual autor determinado 

conceito foi extraído. Como já foi referido, por exemplo, Piaget, Vygotsky e Wallon são 

reunidos, sem distinção, sob o mesmo conceito – o construtivismo. Entretanto, cada autor 

pensa a seu modo o desenvolvimento da criança e, portanto, para esses autores diferentes 

práticas pedagógicas devem ser realizadas com a criança de modo a favorecer sua 

aprendizagem.  

De algumas afirmações e notas de rodapé pode-se evidenciar que a base teórica do 

mencionado documento é herdeira da Pedagogia da Escola Nova, uma vez que identificamos 

a noção de criança ativa e a presença do método do projeto na organização do tempo: tais 

elementos corroboram para a percepção de  tal escolha teórica.28 Em algumas notas de rodapé 

observa-se o nome dos seguintes autores: Piaget, Wallon, Vygotsky, Lowenfeld, Cizek, 

Luquet, Kellog, Read, Gardner, Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Todos eles, de algum 

modo, são herdeiros dos princípios da pedagogia escolanovista. Destaca-se que John Dewey, 

um dos principais pensadores das propostas pedagógicas da Escola Nova e do próprio 

“método do projeto”, não aparece nem na extensa bibliografia do documento.  

Na introdução do capítulo sobre artes visuais há a definição de arte como “linguagem, 

portanto, uma das formas de expressão e comunicação humana, o que, por si só, justifica sua 

presença no contexto da educação, de modo geral, e na educação infantil, particularmente”. 

(BRASIL, 1998, III, p. 85)  

Sem dúvida, a conceituação da arte como linguagem é importante, visto que há na arte 

um elemento de comunicação, entretanto, há de se reconhecer que os significados das obras 

de artes não são reduzidos a esse processo de comunicação entre produtor e receptor. Nessa 

relação de comunicação, há que exigir o esforço (concentração, imaginação, atenção) de 

ambas as partes, há que tencionar – “felicidade e sofrimento” (Adorno, 1986, p. 159) 

conforme o momento histórico em que as obras se inserem.  

                                                 
28 Dois dos grandes pensadores do “método do projeto” foram John Dewey e William Heard Kilpatrick. Para maiores 
informações a respeito do método do projeto e sobre Kilpatrick ver (Leite, 2007). 
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Nem todas as expressões artísticas são obras de arte, no entanto todas as representações 

artísticas comunicam algo aos sujeitos, por isso, o caráter de comunicabilidade de tais 

representações não deve ser o único a ser levado em consideração no que se refere à tentativa 

de conceituar o que venha a ser arte e justificar a sua inserção na educação. O ensino de artes 

não deveria se ater somente ao “como” ensinar, mas sim ao “o que” deve ser ensinado às 

crianças (Adorno, 1986) de modo a proporcionar o exercício do pensamento.  

Se, por um lado, o documento afirma que a arte é uma linguagem e, portanto, possui 

uma lógica formal própria, tal lógica, que seriam os conteúdos a serem transmitidos aos 

alunos, não é explicada aos professores. Parte-se diretamente ao “como” o professor deve 

fazer, de modo a estimular o interesse das crianças em relação às diversas manifestações 

artísticas. Ao restringir suas explicação ao “como” o professor deve fazer, o RCNEI 

manifesta –se prioritariamente um documento que acaba por enfatizar o conhecimento 

instrumental, não favorecendo assim, a reflexão do professor. Por isso, o RCNEI destina 

maior espaço à sugestão de diversas práticas pedagógicas do que à explicação do que venham 

a ser estes conteúdos de artes.  

De acordo com o documento, o ensino de artes na educação infantil apresenta um 

descompasso entre a produção teórica e a prática pedagógica existente, uma vez que tal 

ensino nessas escolas tem apenas a  finalidade de ser um “mero passatempo” (BRASIL, 

1998, p. 87), decoração das classes e comemorações festivas. Além de ser também utilizado 

como reforço para a aprendizagem de outros conteúdos, por exemplo, exercício de 

coordenação motora e memorização de letras e números. Outro ponto que merece atenção é a 

noção de que um passatempo é uma atividade com menor importância, assim, em certa 

medida, expressa um tom produtivo do documento, visto que “o próprio bobear não precisa 

ser obtuso, podendo ser beatificamente desfrutado como dispensa dos autocontroles” 

(Adorno, 1995, p. 76).  

Ainda segundo o documento, o ensino de artes deve ser embasado e articulado nos 

seguintes aspectos:  

1) fazer artístico: produção de trabalhos de arte realizados pelas crianças, a fim de 

propiciar o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal; 

2) apreciação: observação das obras, articulando tanto os elementos da linguagem 

artística quanto os materiais e suportes utilizados pelos artistas. Visa a desenvolver, por meio 
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de observação, reflexão e prazer, o reconhecimento, a análise e a identificação de obras de 

arte e de seus produtores;  

3) reflexão: considerada tanto no fazer artístico como na apreciação. É um pensar sobre 

todos os conteúdos do objeto artístico, compartilhando perguntas e afirmações que a criança 

realiza instigada pelo professor, no contato com suas próprias produções e as dos artistas 

(BRASIL, 1998). 

Com base nesses aspectos, o ensino de artes na educação infantil tem como finalidade 

formar “crianças sensíveis ao mundo e conhecedoras da linguagem da arte” (BRASIL, 1998, 

III, p. 91). Desse modo, as instituições de educação infantil devem organizar suas práticas 

pedagógicas a fim de garantir oportunidades para que as crianças sejam capazes de ampliar 

seus conhecimentos, assim como  suas possibilidades de expressão.  

Conforme o documento, o ensino de artes na educação infantil tem como finalidade 

“formar crianças sensíveis ao mundo e conhecedoras da linguagem da arte” e garantir a 

“oportunidade para que as crianças de 0 a 3 anos sejam capazes de ampliar o conhecimento 

de mundo [...] e suas possibilidades de comunicação [...]” (BRASIL, 1998, p. 95). Para as 

crianças de 4 a 6 anos de idade o ensino de artes deve ter como objetivo “garantir a 

oportunidade para que as crianças sejam capazes de interessar-se pelas próprias produções 

[...] e pelas diversas obras artísticas de modo a ampliar seu conhecimento de mundo e de 

cultura” (BRASIL, 1998, III, p. 95) 

Da citação, destaque-se que, assim como as Diretrizes, o RCNEI estabelece uma 

relação direta entre arte (cultura) e desenvolvimento da sensibilidade. Não se pretende negar 

que mediante a apropriação dos conhecimentos advindos dos bens culturais a sensibilidade 

pode ser estimulada, mas tal relação não é direta. Como já afirmamos, determinada noção 

decorre da pseudoformação, que ao desvincular a cultura da práxis, neutraliza a cultura, 

depositando nela um elemento de sagrado, ou seja, a cultura torna-se um item de fetiche. Tal 

idéia pôde ser desmentida no período do fascismo. Segundo Adorno, pessoas dedicadas aos 

bens culturais realizaram práticas assassinas em nome do nacional-socialismo (Adorno, 

1971). Nesse sentido, pode-se esclarecer a falsa relação imediata entre arte e sensibilidade.  

Outro aspecto que merece ênfase é a noção de ampliação de conhecimento de mundo. 

Primeiramente, questiona-se o que se entende por conhecimento de mundo. Se tal noção tem 

como objetivo denotar conhecimento do patrimônio cultural e científico produzido pelo 

homem, destaque-se que a apropriação da cultura faz sentido se o elemento de diferenciação  
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eu –outro  estiver igualmente presente nesse processo de apreensão, visto que, assim, não se 

abdica da autodeterminação, já que a mera socialização de tal conhecimento não significa 

consciência de si e do outro (Adorno, 1971). A socialização do conhecimento no mundo 

produtivo torna-se utilitária a partir do momento em que o conhecimento passa a significar 

um instrumento que permite melhor desempenho nas tarefas impostas no cotidiano. Por isso, 

pode-se afirmar que, desse modo, o conhecimento se presta à adaptação, visto que privilegia 

a sobrevivência do mais adaptado. Ampliar o conhecimento de mundo não significa refletir a 

respeito do conhecimento e conseqüentemente do mundo.  

Destarte a ampliação do conhecimento apresenta-se com um aspecto eminentemente 

operacional, pronto para responder às demandas imediatas. Mesmo o ensino de artes que 

poderia ter como finalidade suscitar diversos questionamentos manifesta-se em um plano 

meramente instrumental, no qual a reflexão crítica não se apresenta. Assim, o ensino de artes 

constitui-se moldado à racionalidade imediata da produção. As conseqüências de tal 

formação em um plano íntimo são muitas, por exemplo, diminuição da capacidade de 

imaginação e criatividade (Adorno, 2000). Paradoxalmente, essas habilidades humanas, ao 

mesmo tempo em que são ditas como fundamentais para o homem no que se refere à sua 

inserção no mundo produtivo, também têm dificuldade de se efetivar mediante uma educação 

que está conformada segundo a racionalidade da produção, deixando de levar em 

consideração a diferenciação eu — outro e, portanto, autodeterminação.  

Após a apresentação das finalidades gerais do ensino de artes, segue a apresentação dos 

objetivos gerais do ensino de artes para as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos:  

1) ampliar o conhecimento de mundo que possuem; 

2) manipular diferentes objetos e materiais, explorando suas características, propriedades e 

possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão 

artística; 

3) utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar 

suas possibilidades de expressão e comunicação.  

Sobre os conteúdos29 a serem apresentados às crianças de 0 a 3 anos, no que se refere ao 

fazer artístico, o documento sugere:  

                                                 
29Segundo o RCNEI (BRASIL, 1998), os conteúdos na educação infantil significam a concretização dos propósitos das 
instituições e um meio para que as crianças desenvolvam suas capacidades, a fim de exercitar a maneira própria de pensar, 
sentir e ser. Os conteúdos são instrumentos que favorecem a compreensão da realidade. De acordo com o documento, os 
conteúdos distinguem-se em três tipos: conceituais, relativos ao conhecimento dos conceitos; procedimentais, referentes ao 
saber fazer; e atitudinais, relativos às normas e atitudes.  
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1) exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de diferentes texturas e 

espessuras;  

2) exploração de meios como tintas, areia, terra, argila; 

3) exploração de variados suportes gráficos, como jornal, papel, papelão; 

4) exploração e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais, visando à produção 

de marcas gráficas;  

5) cuidado com o próprio corpo e dos colegas no contato com os materiais artísticos; 

6) cuidado com os materiais, com os trabalhos e objetos produzidos individualmente ou 

em grupo (BRASIL, 1998). 

Em relação aos conteúdos a serem transmitidos às crianças de 0 a 3 anos no que se 

refere ao momento da apreciação, o documento sugere: 

1) observação e identificação de diferentes imagens (BRASIL, 1998).  

Após explicitar tais conteúdos para crianças de 0 a 3 anos, seguem orientações didáticas 

para os professores, relativas ao fazer artístico das crianças, indicando uma série de 

atividades a serem realizadas, tais como: confecção de tintas e massas para modelagem, 

trabalhos com sucata, construção de maquetes e brinquedos.  

A fim de facilitar a visualização dos objetivos e conteúdos propostos para crianças na 

faixa etária de 0 a 3 anos, foi elaborado o quadro 3, apresentado a seguir.  

 
Quadro 3 - Objetivos e conteúdos para crianças de 0 a 3 anos, conforme o capítulo - Artes Visuais do RCNEI 

 

Objetivos do ensino de artes 
 Conteúdos: Fazer artístico 

Conteúdos: 
Apreciação  

*Ampliar o conhecimento de mundo que as  
crianças possuem. 
  
*Proporcionar contato com formas diversas 
de expressão artística. 
 
* Utilizar diversos materiais gráficos e 
sobre diferentes superfícies a fim de  
ampliar as possibilidades de expressão  
e comunicação das crianças. 
 
 
 
  

* Exploração e manipulação de materiais, como: 
 lápis e pincel de diferentes texturas e  
espessuras.  
 
 * Exploração de meios como: tintas, areia.  
terra e outros. 
 * Exploração de variados suportes gráficos,  
como: jornal, papel, papelão, parede e chão.   
 
*Exploração e reconhecimento de diferentes  
movimentos gestuais, visando à produção  de 
marcas gráficas. 
 
* Cuidado com o próprio corpo e o dos colegas. 
 *Cuidado com os materiais e com os trabalhos 
 e objetos produzidos individualmente ou  
em grupo. 

* Observação e  
identificação  de  
imagens diversas. 

Fonte: Elaborado com base em informações do RCNEI, 1998, p. 95. 
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Em relação ao ensino de artes para crianças de 4 a 6 anos de idade, o documento propõe 

que os objetivos estabelecidos para a faixa etária de 0 a 3 anos deverão ser aprofundados e 

ampliados, garantindo assim oportunidades para que as crianças sejam capazes de interessar-

se pelas próprias produções, pelas de outras crianças e pelas diversas obras artísticas 

(regionais, nacionais ou internacionais).  

Desse modo, tem-se como finalidade “ampliar o conhecimento de mundo, da cultura da 

criança” (BRASIL, 1998, III, p. 95) e estimular as crianças a produzirem trabalhos de arte, 

utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem e da construção.  

Os conteúdos a serem trabalhados com as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, 

relativos ao fazer artístico são:   

1) desenvolvimento da criatividade por meio de atividades de desenhos, pinturas, colagens e 

modelagens; 

2) apresentar para as crianças os elementos da linguagem  das artes, como por exemplo, 

ponto, linha, forma, cor, volume, espaço e textura.  

3) ensinar as crianças a explorar e utilizar alguns procedimentos necessários para desenhar, 

pintar modelar; 

4) explorar e aprofundar as possibilidades oferecidas pelos diversos materiais, instrumentos e 

suportes; 

5) explorar os espaços bidimensionais e tridimensionais na realização de projetos artísticos;  

6) organizar e cuidar  dos materiais da sala; 

7) respeitar e cuidar dos objetos produzidos individualmente e em grupo; 

8) aprender a valorizar as próprias produções, as de seus pares, bem como a produção  de arte 

em geral (BRASIL, 1998). 

Os conteúdos relativos à apreciação a serem trabalhados com as crianças na faixa etária 

de 4 a 6 anos são:  

1) conhecimento da diversidade de produções artísticas, como desenhos, pinturas, esculturas, 

construções, fotografias, colagens e ilustrações; 

2) apreciação das suas produções e das dos outros, por meio da observação e leitura de 

alguns dos  elementos da linguagem artística;  

3) observação dos elementos constituintes da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, 

volume, contrastes, luz, texturas); 
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4) apreciação de obras de arte a partir da observação, narração, descrição e interpretação de 

imagens e objetos (BRASIL, 1998).  

Nas orientações didáticas para os professores, no que se refere ao fazer artístico das 

crianças de 4 a 6 anos de idade, afirma-se que sejam criadas oportunidades para que as 

crianças possam explorar livremente diversos materiais, como lápis, giz de cera, carvão, entre 

outros; utilizando suportes de diferentes tamanhos e texturas, como papel, cartolina, lixa, 

entre outros. De acordo com o RCNEI, histórias, imagens ou fatos do cotidiano aumentam a 

possibilidade de as crianças escolherem temas diferentes para os seus desenhos, 

enriquecendo assim seus  trabalhos.  

Nas orientações didáticas para os professores em relação à apreciação das obras, o 

documento sugere que os professores elaborem perguntas que estimulem a observação das 

crianças acerca dos instrumentos, temas e materiais que os artistas utilizaram para realizar 

suas obras, de modo a favorecer a compreensão das crianças. Afirma que informações sobre 

a vida dos artistas estudados e da história das obras devem ser ensinadas às crianças. Indica 

atividades como observação de obras regionais, nacionais e internacionais; realização de 

dramatizações inspiradas nas obras com as quais as crianças tiveram contato, visitas a 

exposições, galerias e se possível a ateliês de artistas, tendo como finalidade o 

enriquecimento das linguagens artísticas, a fim de instrumentalizar as crianças como “leitoras 

e produtoras de trabalhos artísticos” (BRASIL, 1998, III, p. 104).  

Visando facilitar a visualização, foi elaborado o quadro 4 com os conteúdos e objetivos 

para as crianças na faixa etária de 4 a 6 anos de idade.  
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Quadro 4 - Objetivos e conteúdos para crianças de 4 a 6 anos, conforme  o capítulo - Artes Visuais do RCNEI 
 

 
Objetivos do ensino de artes 
 

Conteúdos:  Fazer artístico 
 
Conteúdos: Apreciação  

*Interessar-se pelas próprias produções,  
pelas de outras crianças e pelas diversas  
obras artísticas (regionais, 
 nacionais ou internacionais) com as quais 
as crianças possam ter contato, a fim de  
ampliar seu conhecimento de mundo e 
de cultura.  
 
*Produzir trabalhos de arte utilizando  
a linguagem do desenho, da pintura,  
da modelagem, da colagem,  
da construção, desenvolvendo o gosto,  
o cuidado e o  respeito pelo processo de 
 produção e criação. 

 
 

*Criação de desenhos, pinturas, 
colagens e modelagens. 
* Utilização dos elementos da 
linguagem  das artes  como: 
ponto, linha, forma, cor, volume, 
espaço e textura. 
*Exploração e utilização de 
procedimentos necessários para 
 desenhar, pintar e modelar. 
*Exploração e  aprofundamento 
 das  possibilidades oferecidas  
pelos diversos materiais, suportes e 
 instrumentos necessários para o 
 fazer artístico. 
*Exploração dos espaços  
bidimensionais e tridimensionais 
 na realização de seus  projetos  
artísticos. 
*Organização e cuidado com os 
 materiais. 
*Respeito e cuidado com os  
objetos produzidos em grupo e 
 individualmente.  
*Valorização de suas próprias  
produções, das de outras  
crianças e da produção de arte 
 em geral.  
 
 

*Conhecimento da  
diversidade de produções  
artísticas como: desenhos, 
 pinturas, esculturas,  
construções, fotografias,  
colagens e ilustrações.   
 
*Apreciação das suas 
 produções e das dos outros, 
por meio da observação  
e leitura de alguns dos  
 elementos da linguagem 
 plástica. 
 
*Observação dos elementos  
constituintes da linguagem 
 artística: ponto, linha,  
forma,  cor, volume, luz,  
contrastes, texturas. 
 
*Leitura de obra de arte a 
 partir da observação, 
 narração, descrição e  
interpretação de imagens e 
objetos. 
 
*Apreciação das artes 
 e estabelecimento de 
 correlação com as  
experiências pessoais. 

Fonte: Elaborado com base em informações do RCNEI, 1998, p. 95. 

 

Após a apresentação dos objetivos, conteúdos e das orientações didáticas, seguem 

orientações gerais para o professor referentes à organização do tempo, do espaço, dos 

recursos dos materiais, formas de observação, registro e avaliação formativa. Acerca da 

avaliação o documento informa que esta deve ser  formativa, afastando julgamentos como 

feio/ bonito e certo/ errado. Para o professor a avaliação deve fornecer informações sobre a 

adequação de sua prática, de modo a melhor estruturá-la.  

Nas orientações gerais para o professor, de acordo com o RCNEI, o interesse pelas 

artes é criado e suscitado na própria situação de aprendizagem, e, nessa medida, o professor 

deve garantir que a criança possa compreender e conhecer a diversidade da produção artística 

na medida em estabelece contato com imagens de diversas obras de arte. Deve-se possibilitar  

o uso de diferentes materiais pelas crianças. Deve-se respeitar o ponto de vista de cada 
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criança e estimular as trocas de experiências entre elas (BRASIL, 1998). Sobre a organização 

do espaço, o documento registra que os locais de trabalho de artes devem acomodar 

confortavelmente as crianças, promovendo ao máximo possível o desenvolvimento da 

autonomia em relação ao acesso e uso dos materiais.  

Para finalizar, desde já, deve-se deixar claro que a sua inserção na educação infantil 

significa um passo importante do sistema educacional brasileiro, visto que possibilita o 

contato e a apropriação do conhecimento relativo às artes por diversas camadas sociais, 

favorecendo assim maior democratização desses conteúdos, a fim de beneficiar a inserção 

desses sujeitos em determinadas discussões e reflexões. O ensino de artes pode favorecer a 

compreensão dos elementos imanentes da obra, exigindo um esforço dos sujeitos envolvidos 

nesse processo de aprendizagem. Tal esforço é fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento e da reflexão. No entanto, ressalta-se que tal inserção não necessariamente 

significa formação para a consciência, visto que é possível mesmo em relação às artes, 

transmitir certos conhecimentos de modo instrumental, que favoreçam mais a adaptação, em 

vez de proporcionar o desenvolvimento da autonomia. Nesse sentido, a própria idéia de 

inserção em determinadas práticas sociais há que ser questionada, pois as atividades 

proporcionadas pela indústria cultural têm muito mais uma função de restauração física e 

psicológica do indivíduo para que ele volte a desenvolver suas tarefas produtivas, do que 

proporcionar a reflexão propriamente dita.   

É importante destacar que se a educação infantil agora constitui a primeira etapa da 

educação básica, a ela se aplicam todos os princípios e diretrizes voltados para a educação de 

forma geral. Assim, se atentarmos para a LDB 9.394/96 podemos perceber que a idéia de 

formação para o trabalho está presente na própria lei. Por exemplo, no art.1º - “A educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (grifos meus), ou no 

art.2º- “a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  Desse modo, pode-se 

inferir que o RCNEI perpetua, mesmo na educação infantil, a noção de formação para o 

trabalho. 

Entende-se que, mesmo que o RCNEI enfatize a importância para a formação do 

homem autônomo, acaba por incentivar uma educação que favorece mais a adaptação dos 

sujeitos, ou seja, uma formação para o trabalho e não para a consciência. O conhecimento em 

artes é  tratado como algo útil visando à inserção social dos indivíduos na lógica da 
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produtividade. Tal lógica não se reduz aos momentos de trabalho, mas também aos períodos 

de descanso – “tempo livre”, visto que a maioria das práticas sociais proporcionadas pela 

indústria cultural tem como finalidade revigorar o homem para as tarefas produtivas.  

 

 

d) Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil  

 

O documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil foi lançado 

em 2006, sob a responsabilidade do Ministério de Educação e da Secretaria de Educação 

Básica, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.30 Esse documento é composto 

por dois volumes: o primeiro apresenta a definição de parâmetros, a concepção de criança e 

um breve relato da história da educação infantil no Brasil. O segundo volume possui as 

atribuições federais, estaduais e municipais do sistema de ensino e a caracterização das 

instituições de educação infantil, debatendo as práticas pedagógicas, a função dessas 

instituições e o perfil do professor.   

Apresenta em tópicos as características do sistema educacional brasileiro, afirmando 

que as instituições são: gratuitas, laicas e apolíticas. Quanto às propostas pedagógicas, as 

instituições de educação infantil devem ter como base os fundamentos norteadores das 

DCNEI, ou seja, contemplar os princípios éticos no que se refere à formação da criança para 

o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum. Considerar os princípios políticos no que se refere à formação da criança para o 

exercício progressivo dos direitos e dos deveres da cidadania, da criticidade e do respeito à 

ordem democrática. Contemplar os princípios estéticos no que se refere à formação da 

criança para o exercício progressivo da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. Após essa apresentação, os PNQEI 

expressam os parâmetros de qualidade no que se refere à ação do professor, à infra-estrutura 

das instituições de educação infantil e à gestão das instituições de educação infantil. Esse 

volume termina similarmente ao volume I, com uma extensa bibliografia e ficha técnica.  

                                                 
30 A elaboração desse documento contou com a participação de Jeanete Beauchamp – Diretora de Políticas de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, Karina Rizek Lopes – Coordenadora Geral de Educação Infantil. A equipe de coordenação 
geral de educação infantil que é composta por: Ideli Ricchiero, José Pereira Santana Junior, Magda Patrícia Müller Lopes, 
Neidimar Cardoso Neves, Nilma de Carvalho Bastos, Roseana Pereira Mendes, Stela Maris Lagos Oliveira e Vitória Líbia 
Barreto de Faria. As consultoras para a elaboração dos PNQEI são: Maria Lucia de A. Machado e Maria Malta Campos. Os 
órgãos colaboradores são: ANPEd, CNTE, Consed, CONTEE, Fiep, FNCEE, Unicef, Gife, Unesco, Omep, Mieib, 
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As recomendações sugeridas por esse documento em relação aos parâmetros de 

qualidade para a educação infantil são bastante amplas. A forma adotada, em tópicos, que os 

PNQEI  apresentam suas orientações para os professores, facilita a compreensão do leitor. 

Segundo o documento:  

 
Entende-se por parâmetros a norma, o padrão ou a variável capaz de 
modificar, regular e ajustar o sistema (Houaiss e Villar, 2001). Parâmetros 
podem ser definidos como referência, ponto de partida, ponto de chegada 
ou linha de fronteira. Indicadores, por sua vez, presumem a possibilidade 
de quantificação, servindo, portanto, como instrumento para aferir o nível 
de aplicabilidade do parâmetro (BRASIL, 2006, I, p. 8).     
 

 
De acordo com o documento, a partir do século XX o discurso sobre a qualidade tem 

ocupado espaço cada vez maior no debate educacional mundial. Muitos estudiosos como 

Enguita (1994) e Casassus (2002) vêem afirmando que a preocupação em relação à qualidade 

acaba por deslocar o foco das discussões sociais em relação à igualdade. Um exemplo claro 

desse deslocamento é que, no Brasil, as administrações municipais, ao discutirem a respeito 

da qualidade, adotaram a concepção de “qualidade social” (BRASIL, 2006, I, p. 20).31 Esses 

autores afirmam que os instrumentos utilizados para demarcar um parâmetro de qualidade, 

tal como a avaliação, incentivam e ampliam as desigualdades e a exclusão social dentro e 

fora da escola. Conforme o documento, no que se refere à educação infantil, o debate sobre a 

qualidade foi marcado por uma abordagem principalmente psicológica.32 

Conforme os PNQEI, “a qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito a 

constantes negociações, dependente do contexto histórico em que for debatido, tendo como 

base os direitos, necessidades, demandas, conhecimentos e possibilidades” (BRASIL, 2006, 

p. 24).  

Ressalta-se que não se pretende estabelecer um padrão mínimo, nem um padrão 

máximo para o desenvolvimento da criança, mas “requisitos necessários para uma educação 

infantil, que possibilitem o desenvolvimento integral da criança até os cinco anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social” (BRASIL, 2006, I, p. 8). Pretende-

se delimitar parâmetros de qualidade suficientemente amplos para abarcar as diferenças 

regionais, flexíveis para que as manifestações regionais tenham espaço para se desenvolver e 
                                                 
31 A concepção de “qualidade social” foi utilizada na pesquisa: Consulta sobre a qualidade da educação na escola (2002) 
promovida pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outro exemplo é o projeto Indicadores da Qualidade na 
Educação (2004), realizado pela Ação Educativa, Unicef, PNUD e INEP (BRASIL, 2006, I). 
32  Sobre o sistema de avaliação, especialmente,  as avaliações do ENEM,  ver (Minhoto, 2003). 
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específicos para favorecer a criação de uma base nacional comum sobre a qualidade da 

educação infantil.  

De acordo com o documento, a criança é um sujeito social e histórico que está inserido 

em uma sociedade na qual partilha de determinada cultura. Se por um lado é profundamente 

marcada pelo meio social em que se desenvolve, por outro, também contribui com ele.  

 

A criança é um ser humano único e completo e, ao mesmo tempo, em 
crescimento e em desenvolvimento. É um ser humano completo porque 
tem características necessárias para ser considerado como tal: constituição 
física, formas de agir, pensar e sentir. É um ser em crescimento porque seu 
corpo está continuamente aumentando em peso e altura. É um ser em 
desenvolvimento porque essas características estão em permanente 
transformação. O crescimento e o desenvolvimento da criança pequena 
ocorrem tanto no plano físico quanto no psicológico, pois um depende do 
outro. [...] As crianças são cidadãos de direito, indivíduos únicos e 
singulares, seres sociais e históricos, seres competentes produtores de 
cultura e indivíduos humanos, parte da natureza animal, vegetal e mineral 
(BRASIL, 2006, I, p.18).  

 

 

Da citação verifica-se uma similaridade entre o conceito de criança apresentado pelos 

PNQEI e o dos outros documentos selecionados para esta pesquisa. O documento enfatiza 

que as crianças se encontram em uma parte da vida em que dependem intensamente do 

adulto, portanto precisam de auxilio nas atividades que não puderem realizar sozinhas, sendo 

atendidas em suas necessidades físicas e psicológicas.  

Outro ponto que merece destaque é a noção de que a criança tem direito ao “tempo 

livre” (BRASIL, 2006, I, p. 10). A questão a respeito do tempo livre  remete a discussão 

sobre o tempo não livre, que é preenchido pelo trabalho.33 Se levarmos em consideração que 

na sociedade burguesa a força de trabalho tornou-se mercadoria, e, portanto, o trabalho foi 

coisificado, transformando-se em trabalho alienado, o trabalho como princípio educativo 

realizado nas instituições de educação infantil “contradiz a própria noção de educar para a 

autonomia e liberdade” (Sass, 2001), visto que não é trabalho autoprodutivo, mas trabalho 

para a adaptação. 

Por um lado, o documento enfatiza a importância do tempo livre para a formação das 

crianças; por outro, acaba por denunciar o quanto o tempo na escola é preenchido por 

                                                 
33 Segundo Adorno (1995) o termo tempo livre é de origem recente, visto que antes se dizia ócio (descanso, tempo para a 
fantasia e reflexão). 
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inúmeras atividades, dado que o tempo livre é agrilhoado ao seu avesso (Adorno, 1995). A 

indústria do tempo livre “proporciona” às pessoas diversas atividades, de modo a entretê-las 

dos momentos tediosos, dos quais não há uma obrigatoriedade do que fazer, entretanto, 

mediante tais atividades são introduzidos padrões de comportamentos similares aos do 

trabalho. Com isso, a subjetividade das pessoas tem sido totalmente determinada pela lógica 

do mundo produtivo. Para Adorno, a grande conseqüência no âmbito íntimo é a redução da 

fantasia.  

 

A falta de fantasia, implantada e insistentemente recomendada pela 
sociedade, deixa as pessoas desamparadas em seu tempo livre. A pergunta 
descarada sobre o que o povo fará com o tempo livre de que hoje dispõe – 
como se este fosse uma esmola e não um direito humano (Adorno, 1995, p. 
76). 

 

 

Da citação depreende-se que, em razão da inculcação da racionalidade produtiva, a 

fantasia, capacidade essencialmente humana de imaginar, tem se atrofiado no sujeito. Com 

isso, os homens pouco sabem o que fazer com o seu tempo livre, momento em que não estão 

trabalhando.  

 No Brasil, em decorrência do desemprego estrutural, as pessoas dispõem de grande 

tempo livre, daí as variadas atividades proporcionadas pela indústria cultural de modo a 

entreter as pessoas do tédio proporcionado por esses momentos, visto que a fantasia e a 

criatividade dos sujeitos foi atrofiada pela lógica da  racionalidade produtiva.  

Segundo o PNQEI, a partir da LDB 9.394/96, a educação infantil passa a ter uma 

função específica no sistema educacional brasileiro, qual seja, “iniciar a formação necessária 

a todas as pessoas para que possam exercer a sua cidadania” (BRASIL, 2006, I, p. 32). Para 

que a educação infantil consiga cumprir seus objetivos, o documento registra que os 

professores têm um papel fundamental, tendo como função promover o desenvolvimento e as 

aprendizagens, promover os cuidados e a educação dos bebês e de todas as crianças, 

proporcionar momentos agitados e outros calmos, organizar atividades desafiadoras que 

possam desenvolver a imaginação, a curiosidade e ampliar as capacidades de expressão dos 

bebês e das crianças. Assim, tem-se como objetivo que as crianças valorizem atitudes de 

cooperação, tolerância e respeito à diversidade. Permitindo às crianças aprender a viver em 

coletividade e “competindo saudavelmente” (BRASIL, 2006, II, p. 40).  
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A noção de competição saudável (BRASIL, 2006) é um tanto complicada, visto que a 

competição pode estar inserida na lógica da produção e, desse modo, não tem como competir 

saudavelmente, uma vez que o que está em jogo é a sua própria sobrevivência em um 

ambiente extremamente hostil – ao bem-estar do homem. Falar em competição saudável é o 

mesmo que falar em “igualdade no capitalismo” (Minhoto, 2000, p. 64) – impossível, visto 

que a desigualdade é força motriz do sistema.  

Para finalizar, vale atentar que o referido documento enfatiza o modo como os 

professores devem cuidar e educar os bebês. Tal destaque é notório, pois dos documentos 

selecionados para esta pesquisa, os PNQEI são os únicos que sugerem muitas orientações aos 

professores relativas aos cuidados e educação dos bebês, mesmo no RCNEI, que é um 

documento destinado às práticas pedagógicas dos profissionais de educação infantil, tais 

orientações são escassas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 70

Considerações Finais  
 

Estudou-se, ao longo desta pesquisa, como o ensino de artes é tratado pelas diretrizes 

curriculares para a educação infantil, tendo como foco a relação entre adaptação e autonomia. 

Procurou-se responder à pergunta principal: “A inserção da arte na educação infantil favorece 

a autonomia dos sujeitos ou é mais um elemento que corrobora para a efetivação da sua 

adaptação?”. Para isso, como base teórica de interpretação, foram referencias principais os 

estudos realizados pelos autores da teoria crítica da sociedade, principalmente as discussões 

que tratam da ideologia da racionalidade produtiva.  

A partir do levantamento bibliográfico pode-se evidenciar que, ao final da década de 

1990 houve um aumento das produções acadêmicas a respeito do ensino de artes, este fato 

pode ser decorrente da inclusão das artes como disciplina da educação básica, a partir da 

LDBEN/96 e também da publicação do PCN — artes para o ensino fundamental e médio e 

do RCNEI para a educação infantil. Entretanto, ainda, são poucos os trabalhos acadêmicos 

que visam discutir o ensino de artes na educação infantil, especialmente, pela óptica das 

orientações e diretrizes curriculares oficiais, permanecendo a necessidade de mais produções 

que aprofundem determinado debate. O tema da formação de professores apresentou-se como 

o de maior interesse entre as pesquisas selecionadas, seguido das pesquisas que visam 

discutir acerca do ensino de artes como meio para a aprendizagem de outros conteúdos.   

Além do levantamento bibliográfico, foi realizada a análise dos documentos DCNEI, 

RCNEI, PNQEI à luz do referencial teórico adotado e, com isso, evidenciou-se um paradoxo 

que é permanente da sociedade capitalista, a saber: conserva-se a ênfase no sujeito racional e 

autônomo mesmo sem a possibilidade objetiva de concretização de tais pressupostos; tais 

premissas não se realizam, tornando-se assim ideologia.  

Nesse sentido, o conhecimento transmitido, relativo às artes, ao invés de suscitar 

diferentes questionamentos e reflexões, acaba por se tornar um saber instrumental 

relacionado às demandas da sociedade atual. Os conteúdos transmitidos de modo 

predominantemente informativo apresentam-se reduzidos; a finalidade de ampliar “o 

conhecimento de mundo” e não de possibilitar a reflexão a respeito do conhecimento e do 

mundo, visando à sua transformação.   

Assim, a educação infantil transforma-se na primeira etapa de um sistema educacional 

que tem por função preparar os sujeitos para o consumo e o mercado de trabalho, 
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delimitando, desse modo, os conteúdos da arte em diversas práticas que não estimulam a 

consciência, mas, antes, a adaptação; tais conteúdos são transmitidos sem uma reflexão em si 

a respeito deles, visto que para se desenvolver o pensamento reflexivo é essencial um 

distanciamento entre conteúdo e o imediatamente dado.   

Promete-se que mediante a apropriação dos conhecimentos, as crianças poderão exercer 

a cidadania, inserção social, aquisição do pensamento crítico e conseqüentemente melhorar 

suas vidas. Entretanto, tais promessas tornam-se ilusórias, visto que até mesmo os mais 

qualificados para certos cargos podem ser facilmente descartados, formando assim, um 

imenso exército de reserva (mão-de-obra humana) que possibilita a sociedade industrial 

ameaçar constantemente a exclusão dos sujeitos. A sociedade industrial incita a adaptação e 

ao mesmo tempo impede a sua plena efetivação.  

A partir da análise dos documentos observou-se também, uma conexão imediata entre 

ensino de artes e desenvolvimento da sensibilidade e criatividade, sem, no entanto, serem 

verificadas quais as condições reais para a efetivação de tal sensibilidade e criatividade. A 

arte é considerada pelos documentos, apenas como uma linguagem visual a ser ensinada a 

criança, reduz-se assim, diferentes aspectos da arte ao seu caráter de comunicabilidade. Com 

isso, desconsidera-se que a arte medeia a realidade de forma não-imediata, e, é exatamente 

este aspecto que pode favorecer o desenvolvimento da concentração, atenção, imaginação e, 

portanto, criatividade da criança. A inserção da arte na educação infantil, ao ter como 

finalidade o desenvolvimento da sensibilidade e criatividade, não deveria deslocar a arte da 

realidade social que a produziu, pois ao realizar tal deslocamento neutraliza-se a cultura 

transformando-a em algo livre de suas restrições.  

Outro ponto que merece destaque é que desde a infância, a lógica da racionalidade 

produtiva é inculcada no pensamento infantil, promovendo um atrofiamento da fantasia e 

assim impossibilitando a real efetivação da criatividade. As hostilidades do mundo adulto, a 

exigência da adaptação ao existente e a competição, desde cedo, são impostas às crianças. O 

que ocorre é uma transposição do modo de raciocinar e agir do adulto para a forma de pensar 

e agir da criança, ou seja, as diferenças entre essas duas fases da vida do sujeito são quase 

que suprimidas. O conhecimento mediado pela lógica produtiva aniquila a fantasia e ruma a 

passos largos para a formação de sujeitos em uma condição de heteronomia permanente.  

Da análise dos documentos evidenciou-se que, as orientações relativas às artes 

sugeridas aos professores acabam por priorizar a transmissão de um conhecimento 
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instrumental. Este conhecimento possui um valor de utilidade, não favorecendo o 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

Por isso, pode-se considerar confirmada a hipótese desta pesquisa; a verificação de que 

as orientações curriculares oficiais relativas ao ensino de artes favorecem mais a adaptação 

do que a autonomia da criança.  

Outro ponto que merece destaque é que as orientações e diretrizes curriculares não 

oferecem elementos teóricos claros para a compreensão dos professores. Paradoxalmente, 

exige-se que o professor avalie suas práticas pedagógicas, cobrando assim um 

comprometimento para com a sua prática e afirmando que a intervenção é fundamental para 

o desenvolvimento da criança, por outro lado os documentos pouco esclarecem sobre certos 

conceitos, conteúdos ou mesmo no que se refere às práticas pedagógicas, ou seja, tal 

comprometimento fica em si comprometido.  

Em uma sociedade que exige a adaptação à ordem para garantir tão somente a 

sobrevivência dos sujeitos, a possibilidade de efetivação das promessas de uma educação 

para a autonomia torna-se quase paródia. Com isso, a autonomia torna-se mais um elemento 

dentro do processo de adaptação ao existente.   

Espera-se que esta pesquisa possa suscitar novos desdobramentos no que se refere ao 

caráter emancipador da arte e à extrema racionalização na infância, relacionando tais 

aspectos tanto com a necessidade de adaptação quanto com a possibilidade de autonomia dos 

sujeitos.  
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ANEXO 1  
 

PROTOCOLO  DE  LEITURA 
 
 

 
DOCUMENTO: 

ANO: VOL: 

CONCEPÇÃO INFÂNCIA / CRIANÇA: 

EDUCAÇÃO INFANTIL: 

FINALIDADE ENSINO DE ARTES:  

JUSTIFICATIVA: 

OBJETIVO DO DOCUMENTO: 

CONCEPÇÃO DE ARTES: 

CONTEÚDOS/ PRÁTICAS: 

ATENÇÃO:  

RELAÇÃO ADAPTAÇÃO / AUTONOMIA 
 
 
 
O QUE É MAIS VALORIZADO:  
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 82

ANEXO 2   
 
 
 
Quadro 5 - Descrição das fontes selecionadas para a presente pesquisa  
 

 
Documentos  

 
Ano de 
publicação  

 
Descrição 

 
Noção de criança  

 
Autonomia e adaptação 

 
Desenvolvimento 

 
Artes 

 
DCNEI 
 
 
 
 
 
 
 

 
1999 

 
18 páginas 

 
“Crianças: seres íntegros, totais, 
completos e indivisíveis, cidadãos 
em processo”.(p.1)  
  
“Crianças pequenas são seres 
humanos portadores de todas as 
melhores potencialidades da 
espécie”.(p. 6) 
 
“Criança, ser completo, total e 
indivisível”.(p. 17) 
 
“Crianças sujeitos  de direitos 
LDBEN”.(p.17) 

 
“I -  Princípios Éticos : da 
Autonomia, da 
Responsabilidade, da 
Solidariedade e do Respeito 
ao Bem Comum.” (p. 10)  
 

 
“Ao planejar  propostas 
curriculares para a 
Educação Infantil, é muito 
importante assegurar que 
não haja uma antecipação 
de rotina e procedimentos 
comuns às classes de 
Educação Fundamental, que 
não seriam aceitáveis para 
crianças mais novas. A 
Educação Infantil deve ser 
pensada na própria natureza 
dos afetos, sentimentos e 
capacidades 
cognitivo/lingüísticas, 
sócio/emocionais e psico 
/motora das crianças”.(p.7) 
 

 
“III - Princípios 
Estéticos da 
Sensibilidade, da 
Criatividade, da 
Ludicidade, da 
Qualidade e da 
Diversidade de 
manifestações 
Artísticas e 
Culturais”.(p.10)  
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RCNEI 
 
 
 
 
 
 
 

 
1998 

 
Volume I - 
Introdução – 
103 páginas 
 
 
Volume II - 
Formação 
Pessoal e 
Social – 85 
páginas 
 
 
Volume III - 
Conhecimento 
de Mundo – 
269 páginas 

 
“A criança, como todo ser 
humano, é um sujeito social e 
histórico. (...) É profundamente 
marcada pelo meio social em que 
se desenvolve, mas também o 
marca. A criança tem na família 
um ponto de referência 
fundamental, apesar da 
multiplicidade de interações 
sociais que estabelece com outras 
instituições sociais.” (vol I, p. 21)  
 
“As crianças possuem uma 
natureza singular, que as 
caracteriza como seres que sentem 
e pensam o mundo de um jeito 
muito próprio. Nas interações que 
estabelecem desde cedo com as 
pessoas que lhes são próximas e 
com o meio que as circunda, as 
crianças revelam seu esforço para 
compreender o mundo em que 
vivem, as relações contraditórias 
que presenciam e, por meio das 
brincadeiras, explicitam as 
condições de vida a que são 
submetidas e seus anseios e 
desejos. No processo de 
construção do conhecimento, as 
crianças utilizam as  mais 
diferentes linguagens e exercem a 
capacidade que possuem de terem 
idéias e hipóteses originais sobre 
aquilo que buscam desvendar. 
Nessa perspectiva as crianças 

 
“A progressiva independência 
na realização das mais 
diversas ações, embora não 
garanta a autonomia, é 
condição necessária para o 
seu desenvolvimento. Esse 
processo valoriza o papel do 
professor como aquele que 
organiza, sistematiza e 
conduz situações de 
aprendizagem.” (vol. II, p. 39) 
 
“Saber o que é estável e o que 
é circunstancial em sua 
pessoa, conhecer suas 
características e reconhecer 
seus limites é central para o 
desenvolvimento da 
identidade e para a conquista 
da autonomia.”(vol II, p.11) 
 
“As novas funções para a 
educação infantil devem estar 
associadas a padrões de 
qualidade. Essa qualidade 
advém de concepções de 
desenvolvimento que 
consideram as crianças nos 
seus contextos sociais, 
ambientais, culturais e mais 
concretamente nas interações 
e práticas sociais que lhe 
fornecem elementos 
relacionados às mais diversas 
linguagens e ao contato com 

 
“Cuidar da criança é 
sobretudo dar atenção a ela 
como pessoa que está num 
contínuo  crescimento e 
desenvolvimento, 
compreendendo a sua 
singularidade, identificando 
e respondendo as às suas 
necessidades.” (vol, I, p. 
25) 

  
“O ensino de artes tem 
como objetivo formar 
crianças sensíveis ao 
mundo e conhecedoras 
da linguagem da arte.” 
(vol III, p. 91)  
 
“A instituição de 
educação infantil deve 
organizar sua prática, 
de modo, a garantir 
oportunidades para que 
as crianças de 0 a 3 
sejam capazes de 
ampliar o 
conhecimento de 
mundo que possuem e 
ampliar suas 
possibilidades de 
expressão e 
comunicação.”  
(vol. III, p. 95) 
   
“A partir dos quatro 
anos de idade (...) 
garantir oportunidades 
para que as crianças 
sejam capazes de 
interessar-se pelas 
próprias produções, 
pelas produções de 
outras crianças e pelas 
diversas obras 
artísticas, para que, 
desse modo, ampliem 
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constroem o conhecimento a partir 
das interações que estabelecem 
com outras pessoas e com o meio 
em que vivem. O conhecimento 
não se constitui em cópia da 
realidade, mas sim, fruto de um 
intenso trabalho de criação, 
significação e ressignificação.” 
(vol. I, p. 21, 22)  
 
 
 

os variados conhecimentos 
para a construção de uma 
identidade autônoma.”(vol. I, 
p. 23) 
 
“O desenvolvimento da 
identidade e da autonomia 
estão intimamente 
relacionados com os 
processos de socialização.” 
(vol. II, p. 11) 
 
 

seu conhecimento de 
mundo e da cultura.” 
(vol III, p. 95)  
 
“As artes visuais são 
linguagens e, portanto, 
uma das formas 
importantes de 
expressão e 
comunicação humana, 
o que, por si só, 
justifica sua presença 
no contexto da 
educação, de um modo 
geral, e na educação 
infantil, 
particularmente”. 
(vol III, p. 85) 
 
“As artes visuais 
devem ser concebidas 
como uma linguagem 
que tem estrutura e 
características 
próprias.” (vol III, p. 
89) 
 

 
PNQEI 

 
 2006  

 
Volume I – 64 
páginas 
 
Volume II – 
64 páginas 

 
“A criança é um sujeito social e 
histórico que está inserido em uma 
sociedade na qual partilha de uma 
determinada cultura. É 
profundamente marcada pelo meio 
social em que se desenvolve, mas 
também contribui com ele.” (vol. 
I, p.13) 

 
“As Propostas Pedagógicas 
das instituições de Educação 
Infantil, contemplam 
princípios éticos, políticos e 
estéticos.” (vol. II, p. 31)   
 
“Contemplam princípios 
éticos, no que se refere à 

  
“Contemplam os 
princípios estéticos no 
que se refere à 
formação da criança 
para o exercício 
progressivo da 
sensibilidade, da 
criatividade, da 
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 “A criança, assim, não é uma 
abstração, mas um ser produtor e 
produto da história e da cultura.” 
(vol. I, p.13) 
 
 “A criança é um ser humano  
único, completo e, ao mesmo 
tempo, em crescimento e em 
desenvolvimento. É um ser 
humano completo porque tem 
características necessárias para ser 
considerado como tal: constituição 
física, formas de agir, pensar e 
sentir. É um ser em crescimento 
porque seu corpo está 
continuamente aumentando. É um 
ser em desenvolvimento porque 
essas características estão em 
permanente transformação”.(vol.I, 
p.18) 
    
“Crianças  são: 
- cidadãos de direito 
-indivíduos únicos e singulares 
-seres sociais e históricos  
-seres competentes  e produtores 
de cultura 
-indivíduos humanos, parte da 
natureza animal, vegetal e 
mineral.”(vol. I, p.18) 
 
“A criança tem direito: 
 
à dignidade,  respeito,  
autonomia, felicidade, prazer, 

formação da criança, para o 
exercício progressivo da 
autonomia, da 
responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao 
bem comum.” (vol. II, p. 31) 

ludicidade e da 
diversidade de 
manifestações artísticas 
e culturais.” (vol. II, p. 
31)  
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alegria, individualidade, tempo 
livre, convívio social, diferença, 
semelhança, igualdade de 
oportunidades, acolhimento e  
educação” (vol. I, p.19)  
 
 
 

Fonte: Elaborado com base em informações dos documentos DCNEI, RCNEI e PNQEI. 
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ANEXO 3 
 
Quadro 6  -  Organização e descrição do RCNEI 
 
 
 
RCNEI – 
volumes  

 
 
Descrição dos Volumes  

 
 
Conteúdo dos Volumes  

 
 
Volume I – 
Introdução  

 
O volume I é constituído de 103 páginas.  

 
Discussões a respeito das creches e pré-escolas no Brasil, noção de criança, perfil do profissional de 
educação infantil e os objetivos da educação infantil. Dispõem de informações a respeito da própria 
organização do documento: definida por dois “âmbitos de experiências - Formação Pessoal e Social e 
Conhecimento de Mundo” (Brasil, 1998, I).  
A Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem a “construção do sujeito” (Brasil, 
1998, I, p. 46), tem-se como finalidade oferecer condições para que as instituições de educação infantil 
proporcionem às crianças  uma “aprendizagem com base no conviver, ser e estar com os outros e 
consigo mesmas, em uma atitude básica de aceitação”. (Brasil, 1998, I, p. 46) Este âmbito engloba um 
“eixo de trabalho” (Brasil, 1998, I, p. 45) denominado Identidade e autonomia.  
Quanto “ao âmbito Conhecimento de Mundo” (Brasil, 1998, I), o documento designa a relação da 
criança com os diversos aspectos da cultura. Os “eixos de trabalhos” (Brasil, 1998, I, p. 45) deste  
âmbito são: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade, e 
Matemática. Segue orientações para os professores a respeito da organização do tempo (rotina escolar), 
do espaço escolar, da acessibilidade, seleção dos materiais e discussão sobre a avaliação. 

 
 
Volume II –  
Pessoal e social 

 
O volume II possui 85 páginas.  

Introdução a respeito da construção de vínculos, expressão da sexualidade, aprendizagem, imitação, 
brincadeiras, linguagem e apropriação da imagem corporal. Seguem registros dos conteúdos a serem 
trabalhados com as crianças de 0 a 3 anos de idade e com as crianças de 4 a 6 anos de idade.  
Para crianças de 0 a 3 anos de idade os conteúdos são: auto-estima; escolha; faz-de-conta; interação; 
imagem; cuidados; e segurança. Para crianças de 4 a 6 anos de idade os conteúdos são: nome; imagem; 
independência e autonomia; respeito à diversidade; identidade de gênero; interação; jogos e 
brincadeiras; e cuidados pessoais.  
Seguem orientações para o professor a respeito dos jogos e das brincadeiras, da organização do 
ambiente escolar, da alimentação, do banho, da troca de fraldas, do descanso das crianças e da 
organização do tempo.  
Discussão a respeito da avaliação formativa. Afirma que a avaliação não é em relação às crianças, mas 
referentes às situações de aprendizagem que foram oferecidas a elas.  
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Volume III -  
Conhecimento 
de Mundo 

 
O volume III possui 269 páginas. 

 
Dividido em seis capítulos correspondentes aos eixos de trabalho.  
 

Fonte: Elaborado com base em informações do RCNEI.  
 
 
 




