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Recorda-te de teu futuro e caminha até tua infância. E
então não perguntes quem és àquele que sabe a resposta,
nem mesmo a parte de ti mesmo que sabe a resposta,
porque a resposta poderia matar a intensidade da pergunta
e o que se agita nessa intensidade. Sê tu mesmo a
pergunta.
(LAROSSA, 2007, p. 56)

RESUMO
Esta pesquisa objetiva analisar as representações do desenho infantil e a produção de sentidos
delas decorrentes. A centralidade é a criança autora, de muitas infâncias e de culturas
próprias, sujeito de direitos que clama por ser escutada e compreendida em seus sentidos,
modos de pensar-sentir-viver-agir no mundo, o que demanda compreendê-las em suas
itinerâncias. Nesta pesquisa, este ser-criança é entendida como um ser de direito, sujeitohistórico, que cria linguagem e cultura e comunica através de sua representação de desenho e
sentidos produzidos ao longo deste processo. O desenho é uma linguagem de representação
simbólica da qual a criança utiliza-se desde tenra idade, uma das muitas possibilidades de
comunicar-se e de ser escutada em suas representações, ao tempo em que se constitui nas
relações dialógicas com seus outros e com o mundo, instigando a questão desta pesquisa:
como as representações do desenho infantil expressam os sentidos produzidos pela criança do
Grupo 5? Para responder esta questão, e aos objetivos propostos: conhecer os sentidos
produzidos pelas crianças na representação do desenho em situação de proposição
pedagógica; correlacionar os sentidos produzidos com possíveis ressonâncias pedagógicas,
pertinentes a este momento em que as proposições pedagógicas se dão em espaços-tempos
virtuais de interação e comunicação, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de inspiração
etnográfica crítica multirrefrencial. No tratamento e análise de informações produzidas ao
longo do processo investigativo, utiliza-se da triangulação, e por inspiração, princípios dos
núcleos de significação. No entendimento que pesquisar com a criança pequena requer
procedimento e dispositivos que nos aproxime dela e que possibilite captar em suas nuances
os sentidos produzidos nas representações de seus desenhos, opta-se pela observação através
de vídeos, áudios e entrevista. Dada a complexidade que é a criança em sua inteireza e
processo de desenvolvimento e aprendizagem, centramos o processo investigativo em torno
dos aspectos peculiares às infâncias, a construção do pensamento simbólico (semiótico) e seu
potencial imaginativo-criativo, o desenho como uma linguagem de representação e produção
de sentidos. Para tal, buscamos sustentação teórica na: Antropologia da criança, Sociologia da
criança, Psicologia e Pedagogia, trazendo teóricos que discutem a criança, sujeito-histórico e
produtora de culturas, alinhados à perspectiva sócio-histórica e cultural, que dão
embasamento para as discussões sobre a infância, criança, pensamento imaginativo-criativo,
linguagem e produção de sentidos. Os construtos desta pesquisa, nos encaminham para um
fazer pautado na multirreferencialidade que perpassa a criança da educação infantil; a
construção do pensamento e da linguagem de representação, o desenho, e produção de
sentido, reconhecendo as especificidades de cada processo, as relações, implicações e
reciprocidade de um ao outro. A educação infantil pública municipal é o espaço-tempo do
acontecimento desta pesquisa, e a criança de 5 anos de idade, autora. A pesquisa conclui,
então, que é importante garantir à criança o direito de dialogar sobre os seus feitos e partilhar
seus etnométodos e etnomeios, possibilitando ao adulto aprender com elas sobre suas
representações em seus aspectos emocionais, sociais e representação simbólica, planejando
atividades que estimulem a prática de desenho como prática de escuta das narrativas de suas
representações que são a expressão de seus sentidos.
Palavras- chave: Pensamento imaginativo-criativo. Criança. Representação de desenho.
Sentidos. Educação Infantil.

ABSTRACT
This research aims to Analyze the representations of children's drawing and the
production of meanings arising from them. The centrality is the child author, of many
childhoods and of their own cultures, subject of rights that claims to be listened to and
understood in their senses, ways of thinking- feeling-living-acting in the world, which
demands understanding them in their itineraries. In this research, this being-child is
understood as a being of law, subject-historical, who creates language and culture and
communicates through its representation of design and meanings produced throughout this
process. Drawing is a symbolic representation language that children use from an early age,
one of the many possibilities to communicate and be heard in their representations, while it is
constituted in dialogical relationships with others and with the world, prompting the question
of this research: how do the representations of children's drawing express the meanings
produced by the child in Group 5? To answer this question, and the proposed objectives: to
know the meanings produced by children in the representation of drawing in a situation of
pedagogical proposition. of interaction and communication, qualitative research of critical
multirefractional ethnographic inspiration was developed. In the treatment and analysis of
information produced during the investigative process, triangulation is used, and by
inspiration, the principles of the meaning cores. In the understanding that researching with
young children requires procedures and devices that bring us closer to them and that allow us
to capture in their nuances the meanings produced in the representations of their drawings, we
opt for observation through videos, audios, and interviews. Given the complexity of the child
in its entirety and development and learning process, we centered the investigative process
around aspects peculiar to childhoods, the construction of symbolic (semiotic) thinking and its
imaginative-creative potential, drawing as a language of representation and production of
meanings. To this end, we seek theoretical support in: Child Anthropology, Child Sociology,
Psychology and Pedagogy, bringing theorists who discuss the child, historical subject and
producer of cultures, aligned with the socio-historical and cultural perspective, which provide
the basis for the discussions about childhood, child, imaginative-creative thinking, language
and meaning production. The constructs of this research lead us to an action based on the
multi-referentiality that permeates the child in kindergarten; the construction of thought and
representational language, design, and production of meaning, recognizing the specificities of
each process, the relationships, implications and reciprocity of one another. Municipal public
early childhood education is the space-time of the event of this research, and the 5-year-old
child is the author. The research concludes, therefore, that it is important to guarantee the
child the right to dialogue about their deeds and share their ethnomethods and ethno- mes,
allowing the adult to learn with them about their representations in their emotional, social and
symbolic representation aspects, planning activities that encourage the practice of drawing as
a practice of listening to the narratives of their representations that are the expression of their
senses.
Keywords: Imaginative-creative thinking. Child. Drawing representation. Senses. Child
education.
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1

RABISCAR, RISCAR E ARRISCAR

A centralidade desta pesquisa é a criança e a representação de seu desenho, cabendo a
pergunta: como as representações do desenho infantil expressam os sentidos produzidos pela
criança do grupo 5? Analisar as representações do desenho infantil e a produção de sentidos
delas decorrentes; E por conseguinte os objetivos específicos: conhecer os sentidos
produzidos pelas crianças na representação do desenho em situação de proposição
pedagógica; correlacionar os sentidos produzidos pelas crianças com possíveis ressonâncias
pedagógicas; explicitar possíveis ressonâncias pedagógicas, pertinentes a este momento em
que as proposições pedagógicas se fazem em espaços-tempos virtuais de aprendizagem.
Desenhar é uma ação própria à criança desde a mais tenra idade, ela desenha com ou
sem motivos explicitados, desenha por prazer de ver o risco no papel, desenha para comunicar
algo, desenha por desenhar, sendo um fazer universal aos infantes em suas diferentes
infâncias.
Como intitulado, rabiscar, riscar e arriscar são ações que se coadunam no tempo da
pesquisa em concomitância ao seu desenrolar, pois o rabiscar, diz respeito ao momento em
que projetamos nossa inquietação de pesquisa com a criança, o riscar representa os caminhos
a serem trilhados, enfrentando os riscos que são sempre empreendedores de novas
descobertas.
Ao riscarmos esta pesquisa, desejante e pretenciosa, ansiamos por conhecer os
sentidos produzidos pela criança na representação de seu desenho, na educação infantil. Essa
inquietação emerge de situações observadas a partir dos fazeres infantis no espaço-tempo do
seu acontecimento e da possibilidade da escuta da criança sobre a produção, criação e ideias
norteadoras de suas experiências e representações de desenho na educação infantil, linguagem
imagética e imaginativa pela qual produz sentidos e representações do pensar-sentir-viver no
mundo.
Durante anos, a participação de muitas discussões sobre: a organização do espaço
escolar a partir das produções da criança, o desenho como possibilidade de expressão
simbólica e representação do seu pensamento, os registros escritos das crianças e seu processo
de aprendizagem/desenvolvimento, bem como as inquietações dos docentes em torno das
habilidades motoras e treino: o desenho para cobrir e colorir, desenho como referente, enfim
várias discussões sobre o fazer criança e seu potencial criativo e de aprendizagem tendo como
foco as produções imagéticas em especial o desenho, possibilitou a reflexão sobre o desenho
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infantil, deixando uma lacuna entre o aquilo que a criança representa em seus desenhos e são
interpretados pelos adultos através de seus traçados, e o que realmente essa criança de 5 anos
expressa em suas representações, não visíveis aos olhos do adulto.
Duas vivências da prática inquietaram para a pesquisa: os desenhos da criança e o seu
lugar na educação infantil e a finalidade do portfólio do desenho no processo de
aprendizagem e avaliação da criança. Elas inspiraram a buscar do dizer das crianças sobre o
desenho na educação infantil, no entendimento do seu lugar de sujeito que é capaz de criar e
de ser compreendido através dos sentidos elaborados e expressos por meio de suas produções,
constituídos na convivialidade entre pares, que pode ser com outra criança ou o adulto.
Rememorando experiências de práticas cotidianas da educação infantil, segue um
achado disparador dessa inquietação. A criança de tantos anos desenha, caprichando em sua
produção, tanto nos traçados, quanto nas cores e por fim apresenta a sua casa e vem todo feliz
mostrar a sua obra para a professora.
Então ela diz:
criança: - Olha minha casa, eu minha mãe e meu pai.
A professora viu a mãe e o pai, e então questionou:
- Seu pai e sua mãe estão aqui (apontando para o desenho), mas não vejo
você.
A criança responde: se eu estou no banheiro como pode me ver?
(informação produzida do registro de aula da pesquisadora, abril de 1987)

Parece ser óbvio para a criança, pois, enquanto ela produzia, estava imersa em seu
pensamento imaginativo-criativo, assim, pela sua experiência, não seria possível ver alguém
tomando banho no banheiro da casa, mas ainda assim estava ali representado e não visto pela
professora.
Em uma outra experiência, desta vez com a produção de desenho para a recolha
documental do portfólio, em uma atividade programada mensalmente, a professora Liv 1 ,
muito preocupada com a cópia de desenhos, o que supostamente dificultaria analisar o
processo evolutivo do desenho da criança, distribui o material no qual deveria ser realizada a
produção, dá então um livrinho de história para que as crianças coloquem entre elas, para que
não copie o desenho da outra. As crianças seguem as orientações, no entanto, seus desenhos
são bem parecidos, afinal, uma história foi contada para servir de referente à produção. Uma
criança tinha desenhado duas linhas paralelas e a outra também. A professora Liv diz:
Liv: - vocês olharam um do outro. Está igual
A criança (A) responde:
1

Nome fictício dado ao sujeito da pesquisa como procedimento exigido do comitê de ética.
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- Não é igual, o meu desenho não tem esse caminho, aqui é uma corda que
vai puxar o elefante.
A criança (B) diz:
- Aqui é meu caminho, é por onde o bichinho vai para chamar o outro.
(Informação produzida por registro acompanhamento pedagógico, setembro,
2016).

Essas ocorrências da prática são aqui exemplificadas para situar o objetivo da
investigação em pauta. Não nos cabe aqui interpretar pela criança a imagem que vemos, fazer
leituras ou inferências sobre suas representações, ou mesmo etiquetá-las como é praticado por
vezes na educação infantil, mas conhecer o sentido que essa representação de desenho
expressa, elegendo para tal à criança do grupo 5 da educação infantil, escolha que se faz em
razão da possibilidade do grupo de crianças contar com maiores recursos simbólicos, que
compõem a sua produção, e narrativa que facilitam a comunicação e expressão de sentidos ao
outro, evitando interpretações não condizentes com o seu pensamento.
De forma ilustrativa e análoga, apresentamos uma passagem da história o pequeno
príncipe no qual Saint-Exupéry (2006, p. 9-17) narra a experiência com os desenhos nº 1 e nº
2 e compreensão dos adultos sobre a sua representação, quando mostra o seu desenho aos
adultos e pergunta-lhes se este lhe dava medo, ao que respondem, por que um chapéu lhes
daria medo? O desenho era na verdade uma jiboia digerindo um elefante. Ele conclui que “a
pessoa grande tem necessidade de explicação detalhada.”
Em seu exercício de desver o mundo, Saint-Exupéry, gente grande com alma de
criança, resgata em seu dizer sobre o seu desenho número 1 e número 2 como fora
desencorajado de sua carreira promissora de pintor, pela não compreensão dos adultos sobre
os seus desenhos de jiboias abertas e fechadas. Narra ainda como foi o seu reencontro com a
retomada da experiência de desenhar. Em um encontro com o Pequeno Príncipe, personagem
da história criada por ele, é convidado a desenhar um carneiro e naquele momento ele reaviva
a lembrança de um dia ter deixado de usar essa forma de representação. Porém, movido pelo
pedido do Pequeno, retoma o ato de desenhar, ainda que duvidando da sua habilidade.
Desafiado se arriscou em seus traçados, que logo foram lidos pelo Pequeno Príncipe, figura a
figura, em cada detalhe, reaproximando-o da imagem e da imaginação antes guardadas em
pensamento.
Ao longo dessa história, um leque de outras histórias se abrem com inquietantes
desejos, sentimentos, ideias, pensamentos expressos sobre a aventura do Pequeno Príncipe ao
habitar diferentes planetas e compartilhar as experiências. A leitura desse livro nos aproxima
e nos inspira na aventura de compreender o lugar do protagonismo e autoria da criança em
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suas múltiplas produções, criações e imaginação. Abrimos aspas para os dizeres do pequeno
que pelas mãos de Saint-Exupéry vai desenhando a sua história por entre os lugares
imaginários que habita, e a cada planeta se dá um encontro com algo ou alguém, narrativas
que nos inspiram pensar a criança da escola da educação infantil em sua jornada por descobrir
a si mesma em mundos desconhecidos, itinerância que também lhe permite habitar diferentes
planetas (a família, a escola, a comunidade, redes sociais...) com seres diferentes (irmãos,
primos, pai, mãe, vizinhos, professores...) uns cativantes e outros nem tanto.
Essa relação dialógica, entre Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe e seus planetas, nos
inspira a pensar o encontro da criança com as experiências e a diversidade nas formas de
conhecer, aprender e viver, assumindo uma postura ativa, criativa, autoral, enquanto se
constitui criança-ser-sujeito das/nas relações sociais. Assim, arriscamos, através desta
pesquisa, habitar a educação infantil e conhecer os sentidos da criança expressos na sua
representação de desenho e comunicados através de suas narrativas.
O Pequeno Príncipe, personagem criança escrito pelo adulto Saint-Exupéry, pôde dizer
dos seus encontros, suas experiências, seus modos de pensar aquele momento, dando forma a
sua imaginação. O encontro com a sua única rosa, vaidosa complicada, mas a quem ele amou;
a raposa a quem cativou; o rei sem súditos, o acendedor de lampiões... Assim, somente o
Pequeno Príncipe, que fora libertado por Saint-Exupéry pôde dizer das suas experiências,
sempre singulares e dos acontecimentos que se deram em cada lugar com seus outros.
Seguindo a analogia, o mesmo acontece com a criança sujeito desta pesquisa que diz do seu
lugar de fala sobre si e sobre sua representação de desenho na educação infantil.
A busca nesta investigação é pelo sentido da criança, expresso em sua representação
de desenho, não pretendemos analisar os riscos, cores, formas, em seus vieses psicológicos,
não pretendemos descrever os processos evolutivos dos seus traçados, rabiscos, e garatujas,
que compõem graficamente o seu desenho, nem se trata de verificar as relações entre o
desenho e a evolução da escrita e/ou instrumento de avaliação.
Colocamos aqui o pensamento imaginativo e criativo da criança ao produzir suas
representações de desenho. O caráter sincrético e sua evolução ao pensamento imaginativocriativo, simbólico (Piaget, 1993), Vygotsky (1994, 2018), que permite criar não apenas as
imagens impressas em suas representações, como sentidos. Por vezes não é o que ela vê no
mundo, nem mesmo o que o adulto julga ser. Ou seja, o que está representado nem sempre
coincide com o que estamos vendo, são elaborações própria a seu pensamento e a expressão
daquilo que pensam e sentem sobre as pessoas, os objetos, os acontecimentos, enfim suas
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impressões sobre o mundo. Em Pillar (2012), encontramos considerações sobre esse olhar
gráfico do desenho da criança.
A fim de ampliar a ideia, evitando a literalidade da palavra objeto, acrescentamos a
construção e interpretação que a criança faz dos acontecimentos, eventos da sua vivênciaexperiência. Desta forma, por representação entendemos, para além dos riscos, formas, cores,
elementos que compõem suas produções, mas não são de maior relevância a esta pesquisa.
Na representação do desenho, a criança de 5 anos apresenta formas mais próximas do
que dizemos ser o real, assim desenha aquilo que está ao seu entorno e que lhe desperta
interesse, como animais, objetos, lugares, elementos da natureza. Como já utilizam da função
simbólica ou semiótica, como denomina Piaget (1999, 1993, 2020), além de trazer os
elementos motores, emocionais e afetivos ao seu desenho, são capazes de construir
representações mentais do seu mundo imaginativo-criativo. “Vou fazer a cabeça, o sorriso, o
nariz” (Menino-sonhador, informação produzida em vídeo, 2020).
Não é a boca que o Menino-sonhador vai desenhar, é o sorriso, nesse momento
desenhava a sua condição de alegria em ter um dia de sol e a vontade de andar de patins.
Expressa o seu desejo e sua vontade, utilizando-se do sorriso como símbolo da sua alegria,
diante da possibilidade de sair de casa.
O mundo previamente instituído e significado, é uma herança que a criança recebe de
seus antecessores, a criança tanto se apropria da cultura de seu grupo, como produz culturas
infantis e sentidos, conforme Friedmann (2013, 2020), Abramowicz (2010), Corsaro (2009).
Como ser de cultura, cria o seu próprio sistema de representação, utilizando-se de códigos,
gestos, desenhos próprios.
A linguagem (sistema simbólico) e a cultura são alimentos ao pensamento, como,
estando em constante processo de transformação, potencializam a criação de um sistema
simbólico amplo. Presentes na representação de desenho, a simbolização é que permite a
fluidez do pensamento infantil, avançando de uma produção alicerçada na cultura do grupo
para uma construção própria.
A representação de desenho, é pensado, nesta pesquisa, em seu caráter simbólico,
considerando os elementos da imaginação, criação, elaboração de um pensamento, ideia,
verdades, imagem da própria criança, ou seja, imaginação criativa como descreve Vygotsky
(2018, p. 37) ao expressar, comunicar o seu pensar-sentir-viver- e experimentar o mundo.
Assim, esta pesquisa centraliza-se na criança em seu pensamento imaginativo-criativo na
representação do desenho e sentidos apoiados na narrativa da criança.

21
O desenho, sendo uma representação simbólica, imaginativa, reflete como espelho a
imagem da criança por ela mesma, é como ela se pensa, se vê e se sente como pessoa neste
mundo. Imaginar, fantasiar, sonhar, desejar, são constructos da sua elaboração mental, que
por fim configuram-se nas diferentes formas de representação, dentre eles o desenho, que
expressa, narra e descreve os sentidos das crianças sobre suas experiências de produções
imagéticas.
Pensar a criança contemporânea, em diferentes contextos da sociedade, implica
retomar a infância em sua cultura própria e singularidade. Significa imergir nas possibilidades
que a criança nos oferece ao tecer e narrar sentidos em suas experiências de representação de
desenho, para nos aproximar desses “seres estranhos que já fomos um dia,” (LAROSSA 2017,
p. 232), tendo em vista conhecê-la e compreendê-la em suas infâncias, ação de “desver o
mundo” (BARROS, 2015a, p.141), e produzir sentidos, chegando perto do seu pensar,
imaginar, fantasiar, criar, enquanto constitui-se ser autoral, produtor de cultura, nas interações
que estabelece com os seus outros e com o mundo.
A educação infantil é um espaço-tempo que a criança vivencia parte de sua infância,
interagindo com a cultura do outro e produzindo cultura infantis. Nesse contexto é
apresentada a um universo simbólico intencionalmente organizado em função da ampliação
do seu processo de aprender, desenvolver e evoluir em seu pensamento, mediado por
interações e símbolos próprios a esse lugar, pela cultura de cada criança, pela cultura do
adulto, e pela utilização de múltiplas linguagens, que lhe possibilitam expressar e comunicar
sentidos.
A criança se insere em outro espaço-tempo de ação, produzindo, aprendendo e
desenvolvendo. Daí a importância de considerar os diferentes aspectos: afetivos, emocionais,
sociais, culturais, que se implicam a esses, e que são constituídos nas relações sociais que
estabelecem com o mundo previamente significado pelo seu grupo cultural, e ao recriar esse
mundo dão outros sentidos às suas experiências. Significa dizer que no espaço-tempo precisa
ser escutada nas diferentes formas de produzir sentidos, considerando que ao longo do tempo
fora ignorada, silenciada no corpo, na fala e em outras narrativas. Assim nos diz Freire (1996,
p.127), “somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele”. O tempo
presente nos convida a escutar a criança, uma escuta que se faz por meio das diferentes
linguagens e narrativas (corporais, orais, escritas, imagéticas...) e no atual contexto por meio
de dispositivos tecnológicos como proposto nesta pesquisa.
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A representação de desenho da criança e os sentidos expressos, permite esse exercício
de escuta, consideramos que ao narrar sobre a sua representação, a criança torna possível a
sua escuta. Muitas vezes a própria representação por si só pode se consolidar em fala não
propriamente dita, mas que informa, ao que Vea Vicchi (2019, p. 309), denomina de escuta
visual. No entanto, é importante destacar que não pretendemos fazer análise psicológica dessa
escuta e, sim, conhecer os sentidos da criança na representação, nos apoiando na escuta da sua
narrativa desde o instante em que a produz, escutando o dito e o não dito.
Essa pesquisa acontece em um momento em que a humanidade vivencia um evento
pandêmico, promovido pela disseminação de um vírus, gerando riscos no contato social,
transmissão do vírus e a possibilidade de morte, por isso, em todo o planeta foi necessário o
estabelecimento do isolamento e distanciamento social. Fez-se necessário habitar outros
planetas, como cita Saint-Exupéry (2006) e o seu personagem, o Pequeno Príncipe, ou seja,
reinventar estratégias para o acontecimento da pesquisa e de sua investigação,
O acontecimento é um fluxo vital, é inesperado e movente, a pandemia pelo
coronavírus nos convidou a habitar um planeta desconhecido e caminhar com o inesperado,
como preconizado por Morin (2010, p. 30). Tempo tão difícil e de outras histórias que foram
compondo as nossas experiências pessoais, profissionais e da própria pesquisa.
Distanciamento, isolamento, rostos cobertos por máscara, encontros virtuais, são
comportamentos próprios a esse momento, denominado de “novo normal”.
Nesse cenário pandêmico, fomos acometidos pelo vírus que pode ocasionar a morte do
corpo físico, afetivo e emocional, bem como o aprofundamento da perda de direitos das
crianças e das desigualdades sociais. A criança sujeito desta pesquisa perde o espaço-tempo
da educação infantil, lugar de interagir, brincar, ser cuidada e educada, a instituição na sua
estrutura física habitual, passando a experienciar uma educação infantil mediada por seus
professores em plataformas e aplicativos on-line em dispositivos de comunicação (celulares,
notebooks, tablets), o que instigou continuar o processo de investigação a partir desse
acontecimento e da maneira como se consolida. Seguimos com o pensamento freiriano, de
que “o caminho se faz caminhando”, por caminhos incertos, contudo alinhado a estratégias
metodológicas e dispositivos tecnológicos capazes de promover a pesquisa sem lhe retirar o
rigor ou validade da investigação. Nos impulsiona a seguir com a pesquisa e manter a
centralidade que é a pesquisa com a criança, por entender que o desenho é uma prática do
cotidiano da educação infantil e ainda que de forma remota é uma possibilidade que temos em

23
chegar perto de suas criações, produção e sentidos, neste momento de isolamento e
distanciamento social.
Reiteramos a importância de conhecer e de compreender os sentidos produzidos pela
criança do G5 (grupo 5) na representação do seu desenho, por ser uma linguagem própria à
cultura infantil, presente na rotina da educação infantil em sua diversidade de proposição e
produção livre e/ou espontâneo, através do qual a criança se revela produtora de cultura e de
conhecimentos próprios, exercitando o seu potencial, imaginativo-criativo e autoral. Uma
proposição que se mantém mesmo que apresentadas à criança de forma remota, por meio de
grupos organizados em plataformas virtuais e aplicativos de comunicação.
Compreender a criança em suas construções, seus etnomeios ou seja, os recursos dos
quais se utiliza, inclua-se objetos físicos e ou mentais (simbólicos) para agir/pensar sobre os
acontecimentos e experiências em seu cotidiano e, nesta pesquisa mais especificamente, nas
representações de desenho, que são ao mesmo tempo imagéticos e imaginativos (por não
separar a imagem - representação- do pensamento imaginativo-criativo da criança), implica
pensar esta criança em constante criação para então entendê-la em suas experiências, suas
construções e itinerâncias infantis. Quem busca conhecer o que é próprio à infância através de
suas representações e sentidos, além de escutar a criança, precisa saber perto, curvando-se
diante de seus modos próprios de pensar-sentir-viver-agir no mundo.
Pesquisar com a criança, é um movimento de perceber suas itinerâncias ao constituirse em seu tempo Kairós, tomada de seus etnométodos (MACEDO, 2013) e etnomeios
(construção da autora). De ignorada ao longo da história, limitada, incapaz, nesta pesquisa a
criança se apresenta no tempo presente, que é o seu tempo, falante,e em sua singularidade
própria, vivendo as infâncias, produzindo sentidos, culturas infantis, para além da criança sem
fala, como descreve a etimologia da palavra que marca esse período da vida.
Infante (infans) seria aquele que é desprovido da fala, os que balbuciam. Barbosa
(2006, p. 51) descreve uma correlação entre a palavra que denomina barbarói, e infans na
antiguidade clássica, na qual barbarói seria aquele que balbucia ou não sabe falar a sua
língua, de forma que não tem fala (infans). A fala, defendiam os antigos teóricos da infância,
é um instrumento de significação do pensar, então não fala, não pensa, não sente e naquela
época não teria razão, nem pensamento lógico, era intelectualmente pobre, incapaz.
Diferentemente dessa época, a criança do presente é um ser singular e as infâncias o seu
plural.
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Assim, entendemos a criança em suas infâncias, falante, produtora de realidade, de
culturas e saberes peculiares, cabendo nos interrogar como a criança na representação de
desenho nos informa sobre suas ideias, concepções, modos de pensar-sentir-viver em seus
sentidos próprios.
A instituição de educação infantil é espaço-tempo, em que a criança vivencia no
mínimo, entre a creche e a “escola” (denominação na legislação), seis anos, parte da primeira
infância, aprendendo com o outro e ressignificando seu pensar, seu agir, modos de produzir
culturas, saberes, e sentidos peculiares à infância e a infância na escola. Desse modo tomamos
a educação infantil como um lugar importante ao desenvolvimento e aprendizagens da criança
ao tempo em que se constitui em espaço de interação e de outras relações que somente se dão
naquele lugar.
A criança desta pesquisa é um ser-criança, que aprende e que ensina, revelando como
cuidar desta complexidade que é. Ela pensa-sente -vive a sua própria condição infantil. O
verbo Ser nesta pesquisa será desenhado em sua autoria para que de maneira sensível
dialoguemos na perspectiva de escutá-la, senti-la mais do que dizer ou direcioná-la,
tencionando conhecer os sentidos que ressoam de suas representações de desenho, condição
necessária para pensar práticas pedagógicas fundadas na liberdade, singularidade da criança
autora, que aprende a fazer fazendo, como preconiza Dewey desde o início do século passado.
O protagonismo e autoria infantil independem da nossa vontade, a criança de alguma
maneira conseguirá trazer em sua ação o seu pensamento imaginário que é a sua própria
realidade, sem pedir licença ao adulto. A mobilidade de pensamento é intensa na forma que
lida com o imaginário-real e o imaginário-virtual no tempo presente. Por vezes, o adulto tenta
atrapalhá-la, então recria os seus espaços de firmação do ser criança, sua autoria e alteridade,
[...] a sua absoluta heterogeneidade em relação a nós e a nosso mundo, sua absoluta
diferença”, conforme Larossa (2017, p. 232), e vai tecendo suas histórias, seus enredos, suas
falas, seus brincares, seus saberes, seus fazeres, suas infâncias.
Constantemente, temos perguntas inquietantes, incertezas e queremos saber da criança
e de suas itinerâncias, principalmente para encontrar formas de aprisioná-la, ela, no entanto,
sempre rompe com as forças do poder que se estabelece entre o seu mundo e o do adulto, e,
constantemente, reafirma a sua alteridade (LAROSSA, 2019), a sua condição de pessoa.
Pensando na complexidade que é a criança, como um outro, em suas múltiplas formas
de estar no mundo, esse outro constituído nas interações, compartilhamento de experiências,
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vivencias, é precisamos pensar a criança que nos questiona e nos inquieta, acrescentando
incertezas sobre o que pensamos saber sobre ela.
Para adentrarmos o universo infantil, ir criando laços e tecendo saberes sobre as
relações da criança com as suas produções imaginativas, então suas representações de
desenhos e sentidos que atribuem a estas, a partir da escuta da sua narrativa, é importante
considerar o lugar que ocupa neste espaço-tempo da educação infantil como autora em seu
processo de formação-aprendizagem.
Cotidianamente ela nos informa sobre o significado do que está posto e sobre aquilo
que faz sentido ser vivido e experimentado. Costuma narrar-se utilizando das diferentes
linguagens, sendo as brincadeiras a que mais se faz presente em suas tarefas cotidianas. É do
entendimento de criança, sujeito de direitos, protagonista, proativa, lúdica, que em suas
itinerâncias ao longo das suas experiências e vivência vai compondo a sua própria história,
seus etnométodos (MACEDO, 2013, p.121), seus saberes, fazeres, suas culturas infantis, que
constituímos o campo teórico que dará sustentação a esta pesquisa.
Por que esta pesquisa? Qual o sentido para a educação da criança da educação infantil?
Freire (1996, p. 32) nos aproxima de algumas condições pelas quais pesquisamos:
“pesquisamos para constatar, constatando, fazemos intervenções e intervindo educamos e
somos educados... Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar
uma novidade".
É nessa perspectiva freiriana de pesquisar que lançamos nosso olhar para a criança em
suas experiências (saberes e fazeres, criações, imaginação, sentidos...), próprias à cultura
infantil e instigado pela escuta de sua representação de desenho, apoiado em suas narrativas.
Trata-se de adentrarmos o espaço-tempo virtual no qual a aprendizagem na educação infantil
está sendo proposta e sentir-pensar a criança e as infâncias em suas relações com a presente,
oportunidade de interagir, aprender, criar, significar o tempo presente, produzir e expressar
sentidos, e para tal precisamos traçar caminhos metodológicos que contribuam para o
encontro, a conversa, a observação e a própria construção da pesquisa.
É do lugar da autoria que lhe é peculiar que intentamos nos aproximar deste sercriança e de aprender com ela sobre suas formas de produzir saberes e sentidos e significá-los
na Educação Infantil, o que nos direciona a prosseguir com o processo investigativo ainda que
de forma remota, mantendo a centralidade, e então a pesquisa com a criança, garantindo a sua
escuta através da narrativa de suas representações de desenho, quando há a evidência de um
evento que muda as formas de interagir com as pessoas e o com mundo, exigindo novos
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comportamentos e ações nas diferentes áreas de atuação humana, impulsionando o uso e
criação de linguagens, cultura, importantes à evolução do pensamento infantil. Esta pesquisa é
então um convite a ouvi-las e senti-las em seus sentidos com o intuito de contribuir para a sua
aprendizagem e desenvolvimento na vida e na educação infantil.
A representação de desenho da criança e seus sentidos nos aproxima do pensamento
simbólico (semiótico) e seu potencial imaginativo, nos informando como a criança vê o
mundo e como o vive, o ressignificando, ou seja, constituindo e produzindo sentidos, para
além do que a imagem por si só pode nos informar, o que poderá contribuir para o
conhecimento de um grupo de criança de 5 anos, do seu universo simbólico, e portanto, do
seu pensamento, bem como para que as proposições de atividades de desenho na educação
infantil, como prática pedagógica, avance de meras reproduções e cópias, preenchidas com
cores ou ligadas por pontos, inviabilizando comunicar-se e expressa-se por meios de suas
representações, ignorando ainda a sua condição de ser pensante, imaginativa, criativa e
autoral.
Pensamento imaginativo, a representação de desenho, e a criança da educação infantil,
constituem-se, em constructos de pesquisa. Nessa perspectiva, convém abrirmos espaço de
discussão sobre diversidade de infâncias e culturas infantis por Sarmento (2016), Corsaro
(2009), Friedman (2013,2020), Abramowicz (2010), por compreender o desenho como uma
atividade peculiar à criança em suas infâncias; Sarmento (2016), Iavelberg (2013, 2017), em
seus estudos sobre o desenho infantil e representação; Vygotsky (2018) e Piaget (1993, 2020)
ao considerar a função semiótica do pensamento infantil e Vygotsky (1994,2020) em seu
estudo sobre o pensamento imaginário, seu potencial criativo, defendendo, a influência da
linguagem, da cultura, da experiência e interações sociais na produção de sentidos, para então
empreender uma compreensão sobre o pensar-sentir-viver da criança em relação às suas
produções imaginativas-criativas, considerando neste trabalho a representação de desenho e
os sentidos expresso pela criança do G5 da educação infantil.
Experienciar a Educação Infantil é vivenciar todos os dias a multiplicidade de
infâncias e suas singularidades, é aprender com a criança as suas formas de ir sendo nos
diversos territórios da aprendizagem. O que significa escutar a criança em suas inquietações,
desejos, imaginação e criação, aguçar o olhar para suas produções e itinerâncias, sempre
singulares, ao tecer e significar saberes sobre si, os outros e o mundo.
Na educação infantil, é importante a busca incansável por vivenciar com a criança o
espaço e compreendê-la em seus fazeres como possibilidade de imergir no universo infantil,
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em suas criações, concepções e teorias, trazendo para o centro das realizações, no espaço
formativo, este ser-criança em suas experiências, culturas e sentidos.
Situamos a educação infantil em suas bases legais, pois dela emanam as orientações
que normatizam e definem a educação infantil e então os princípios, as finalidades e objetivos
próprios a esse segmento da educação básica. São as bases legais que dão sustentação à
concepção de criança, infância, educação infantil, processos pedagógicos, evidenciando os
objetivos e diretrizes que fundamentam os fazeres da/na educação infantil e da criança. Assim
para dizer do seu reconhecimento enquanto sujeito de direito, e o direito à educação tomamos
a Constituição Federal (BRASIL,1988), Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL,1990) e de forma complementar a garantia do direito a educação básica, a LDBEN
9394/96 e consequentes Diretrizes Curriculares Nacional para Educação Infantil (BRASIL,
2010) e Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018). Destacamos ainda o CNE Conselho Nacional da Educação (BRASIL, 2020), na emissão de pareceres e resoluções que
orientam a educação na vigência da pandemia.
Tratando-se de uma pesquisa com a criança de 5 anos de idade em uma educação
infantil pública municipal, na cidade de São Francisco do Conde e ciente de que a criançasujeito imersa em seus contextos cotidianos constrói valores, crenças, culturas, vivendo a
singularidade que é própria às infâncias, opta-se pela utilização de uma abordagem qualitativa
de inspiração etnográfica. Ludke e André (2014, p. 15) ao citar Spradley (1979) nos
apresentam pressupostos que dão sustentação à escolha desse caminho metodológico ao
afirmar que: “[...] a etnografia tem um sentido próprio: é a descrição de um sistema de
significados culturais de determinado grupo.”
Ademais, a etnopesquisa crítica e multirreferencial (MACEDO, 2010) se apresenta
como estratégia para a pesquisa dada a possibilidade de compreender, interpretar e comunicar
aquilo que intentamos investigar. A realidade a pesquisar implica a criança em seus contextos
cotidianos, com seus valores, crenças e sua singularidade.
É com base nesses pressupostos metodológicos que intentamos e arriscamos pesquisar
com a criança autora, a partir da escuta sensível do seu dizer e dos sentidos projetados em sua
representação de desenho em proposição pedagógica, pois aí reside a possibilidade de
conhecer e compreender suas concepções, teorias, atitudes, desejos, interesses, sentidos,
diante da produção, que é própria a cultura da criança, e de outras aprendizagens que poderão
se apoiar nessa representação e narrativas. Um engenhoso trabalho de aproximação e de
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estranhamento sobre este Ser “criança produtora de culturas infantis”, reconhecida por Cohn
(2005, p. 20) no espaço–tempo da escola da educação infantil.
Escutar a criança de 5 anos, analisar os sentidos expressos em sua representação de
desenho, interagir com elas, demanda a criação de estratégias singulares que pressupõe um
rigor outro nos procedimentos a serem adotados, conforme, Macedo, Galeffi e Pimentel
(2009, 44, 45). Nos referenciando nessa linha de pensamento, podemos lançar mão de alguns
dispositivos para dar inteligibilidade ao desenho da criança nas diferentes proposições
apresentadas pela professora, tomando por base a representação e narrativa da criança ao fazêlo, na busca e análise das informações. Para tal, utilizamos da triangulação como recurso
metodológico para o tratamento das informações desta pesquisa. O que pressupõe analisar as
representações de desenho da criança apoiados na sua narrativa e as considerações teóricas
relativas ao tema, apresentadas nesta dissertação. Posterior a essa etapa, procedemos com a
análise das informações, inspirados em alguns princípios da estratégia de criação de núcleos
de significações (AGUIAR e OZELLAS, 2006), que permitiu a análise e interpretação das
informações produzidas, considerando o dito e o não dito, o que foi observado pela
similaridade, divergências, concordâncias, nas representações e narrativas da criança.
Importa a observação, a escuta e aproximação do dizer da criança em sua ação ao
produzir desenhos em momentos, proposições e condições distintas na educação infantil.
Salientamos que, tais procedimentos metodológicos, estratégias e dispositivos utilizados no
processo investigativo.
Iniciamos desenhando na sessão 1 a pesquisa e o processo de investigação, sob o
título: rabiscar riscar e arriscar, por entendermos que é próprio ao ato de pesquisar o rabiscar,
elaborar, produzir um desenho do que intentamos com a pesquisa, como riscar o que importa
ou não a mesma e arriscar por entre caminhos construídos e outros não aventurados, arriscar ir
ao encontro do que é objeto, objetivo da pesquisa, quem é o sujeito da/na pesquisa e os
caminhos metodológicos, assim trazemos o primeiro desenho da pesquisa em pauta. Na
sessão subsequente desenhamos a trajetória da pesquisadora e sua implicação com a educação
infantil, de onde emergem as unidades analíticas que dão sustentação à pesquisa.
Quando pesquisamos, o fazemos com autores e outros pares da/na pesquisa, que nos
permite dialogar ainda que ausentes. Na sessão dois, desenhamos o campo teórico da
pesquisa. Nessa etapa, é descrito o aporte teórico que lhe dará sustentação. Entende-se que
legislação não consiste em base teórica, contudo, apoiamo-nos nela para legitimar o que seria
condição necessária e imprescindível à constituição da criança sujeito-cidadão e à
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compreensão do tempo histórico em que se fez e se faz a educação infantil. Essas legalizam a
criança sujeito de direito, descrevem as concepções de criança, de educação infantil na
educação básica, a quem atende, seus objetivos e finalidade, contribuindo para a
contextualização da criança no espaço-tempo da educação infantil institucionalizada. Por fim,
em virtude da pandemia provocada pelo Covid 19, agregamos as orientações do Conselho
Nacional da Educação (BRASIL, 2020), Decreto Estadual nº 19.529/2020 (BAHIA, 2020)
Decreto Municipal nº 2555, 2560/2020 (SÃO FRANCISCO DO CONDE, 2020) para
procedimentos adotados pelos sistemas e redes de ensino na educação.
A seção dois foi dividida em quatro subseções. Iniciamos discorrendo sobre a criança
do tempo presente: a concepção de infância, criança, sujeito de direito, cultura da infância,
autoria e os pressupostos que sustentam essas ideias na contemporaneidade. Na subseção 2,
retratamos educação infantil, em uma linha histórica, em sua finalidade e função e então
passamos à educação infantil do presente por Piaget (1999) Vygotsky (2018) e Malaguzzi
(2019). A que se segue abordamos o pensamento infantil, o ato de pensar e sentidos.
Intitulada: desenho, o imaginário e outros sentidos da criança na educação infantil, fazemos
uma breve abordagem da história do desenho, na perspectiva da arte, tendo em vista os
múltiplos referentes pelos quais podemos discutir esse construto.
Escrevendo sobre jiboias abertas e fechadas, cuidamos do que é a busca desta
pesquisa, então o desenho, tomado como uma linguagem de representação que é própria a
criança, o seu potencial imaginário e real, sua imaginação criadora e sentidos ao produzi-los,
quando na proposição pedagógicas no espaço-tempo da educação infantil, que nesse momento
histórico, pandêmico, são publicizados em ambientes virtuais de comunicação como atividade
remota. Na última subseção, fazemos um esboço das discussões e pesquisas mais atuais,
tratando dos temas desenho infantil, representações de desenho, infâncias e sentidos,
destacando aproximações à pesquisa proposta e o seu diferencial.
Passamos então a desenhar na sessão 3 o campo metodológico. Descrevendo o tipo de
pesquisa, então a pesquisa de abordagem qualitativa e de inspiração na etnopesquisa crítica e
multirreferencial, admitindo e justificando a possibilidade de sua realização em um espaçotempo diferenciado do contexto físico habitual da educação infantil, assumindo o risco de
pesquisar com a criança na produção de suas representações de desenho e sentidos, nos
espaços-tempos virtuais de aprendizagem, nos quais as interações e proposições pedagógicas
têm acontecido. Na subseção 3.1, chegado o tempo de imersão no espaço-tempo da pesquisa,
convidamos a conhecer os pares e as formas como na prática redesenhamos os caminhos da
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pesquisa em busca da resposta que inquieta, através das informações trazidas pela criança.
Para destacar a forma de pesquisar por meio da comunicação virtual, na presencialidade
remota com a criança da educação infantil, no subtítulo 3.1.2. linhas paralelas, o caminho e a
corda, a pesquisadora descrevem algumas aprendizagens, experiência-formação, ao que
transcendeu a pesquisa e seus constructos, caminho trilhado entre o que não foi posto, visto,
objetivado, e que deram forma ao processo investigativo como acontecimento experiencial.
Na sessão 3.2 nos encontramos com a segunda etapa de imersão e de realização da pesquisa,
com a olhar, a escuta, os interlocutores teóricos e as teorias própria da criança mergulhamos
no tesouro das informações produzidas. A estratégia metodológica da triangulação é chamada
ao tratamento das informações, e por inspiração, princípios do procedimento metodológico da
construção de núcleos de significação, para procedermos com a análise e interpretação das
informações. Tal escolha se fez em função da complexidade que é a criança e os diferentes
aspectos que perpassam o seu ser-pensar-viver-agir no mundo, emocionais, afetivos, sociais, e
consequente produção de sentidos que são polissêmicos.
Por fim, na sessão quatro, sob o título: considerações finais - entre-linhas pontilhadas,
um rabisco (com) sentido, buscamos descrever a pesquisa em seu acontecimento naquilo que
foi riscado, rabiscado e arriscado realizar neste processo investigativo e que por vezes entre
linhas retas, paralelas e congruentes e em outras curvas, sinuosas e bifurcadas, fomos
experimentando, conhecendo e aprendendo com as representações de desenho e sentidos da
criança. Retomamos as ideias moventes da pesquisa, os encaminhamentos dos itinerários de
pesquisa, discussões, situando cada momento do processo investigativo. Chamamos de
rabisco (com) sentido, em analogia, ao sentido de inacabamento do conhecimento, das
discussões e reflexões que por hora apresentamos, a infinidade de questões que surgem
durante e posterior ao ato de pesquisa e (com) sentido, para demarcar que foi possível
produzir conhecimento com o sentido e consentido pela criança, na leitura e interpretação das
informações disponibilizadas à pesquisadora.

1.1

DESENHO DA EXPERIÊNCIA E IMPLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Esta pesquisa tem sido gestada durante anos, consequência de vários encontros e
acontecimentos pessoais e profissionais, origina-se do entrecruzamento de muitas linhas já
traçadas, pontos de divergências e convergências sobre o tema que agora vai ganhando uma
nova forma no dizer da criança.
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Pesquisar não é um momento isolado do fazer, do pensar a pesquisa, ao seu final, tem
um sujeito presente todo o tempo, o pesquisador, na verdade a história da pesquisa é tecida
com a sua história de vida e de vida profissional, do encontro com o sujeito, a origem do
problema, o objeto, e mesmo o sentido de pesquisar. Rememorar essas histórias é salutar à
compreensão do lugar que o pesquisador fala e porque fala. Dizer de si e de suas histórias
compõe os motivos pelos quais pesquisa isso e não aquilo. Nos dizer de Larossa (2007, p. 83),
“O vivido só se torna recordação na lei da narração que é, por sua vez, a lei de sua leitura. E aí
se torna outra vez vivo, aberto, produtivo. A memória que lê e que conta é a memória em que
era uma vez converte-se em um começa!”.
Do pensar a escrita ao realmente fazê-la muitas coisas vão se perdendo e tantas outras
vão aparecendo, parece que isso que tem a ver com memória, faz lembrar Guilherme
Augusto 2 (FOX, 1995) por entre objetos, apresentando as memórias de uma velhinha que
parecia ter perdido esse bem precioso em alguns lugares. Memórias de lugares, de pessoas, de
fazeres que se misturam para contar história de vida, compartilhar saberes e criar novos
enredos. Como Augusto, começo do resgate de minhas memórias por meio de lembranças do
vivido de maneira a escrever e reescrever as diferentes possibilidades de escrita de mim
mesma na experiência com a educação familiar e na escola de educação infantil.
Em minhas memórias de desenhos de jiboias abertas e fechadas, acredito que não
tenham sido muito bem compreendidos pelos adultos do meu cotidiano, mas se não
entenderam, ao menos acolheram. Embora a escuta em casa fosse fragilizada pela questão da
disciplina, ainda assim não havia rigidez diante do dizer ou do fazer próprio a criança.
Lembro-me de sempre ter sido estimulada à realização de trabalhos manuais em família, os
recursos disponíveis na época eram de livre acesso, do papel de embrulho ao caderno de
desenho ou barro, tudo era possível, a exemplo de brincar de desenhar com pedras no passeio
de casa, servia um pedaço de tijolo, uma brita, um seixo, a casca da banana, o carvão, pouco
importava todos eram igualmente eficazes.
A liberdade de pensar de desenhar, de pintar sempre foram presentes na infância. Ao
iniciar a vida escolar na educação infantil, primeira do município (1975), encontrei o lugar
ideal para a expressão e comunicação de minhas ideias, fantasias, pensamentos... tudo isso me
permitiu viver uma infância escolar criadora e criativa. Todas as formas de representações

2

Guilherme Augusto Araújo Fernandes/escrito por Mem Fox; ilustrado por Julie Vivas. Brinque-BOOK, 1995.
O livro conta a história de um menino e sua relação com pessoas idosas, uma delas a Sr.ª Antônia Maria Diniz
Cordeiro que perdeu a memória. O menino não sabia o que era memória e, ao descobrir, utiliza objetos de acordo
com o que lhe fora dito sobre o assunto e a ajuda a recuperá-la.
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eram possíveis, não faltavam recursos e não havia impedimentos. Cantar, dançar, desenhar,
teatralizar, dramatizar, movimentar, brincar, constituíam-se em ações cotidianas daquele
lugar, o olhar do adulto limitava-se ao estímulo, valorização e reconhecimento do fazer da
criança. Como descreve Sanz (2019, p. 19), “a capacidade criadora é um potencial inerente à
pessoa, que não se mede e não se ensina, mas existem meios de estimulá-la, fazendo com que
o ser humano a explore e torne-se mais criativo”. Acredito que foi assim que descobri o lugar
da imaginação e da criação durante a infância. Nasce aqui a imagem positiva de mim mesma
e uma das unidades analíticas desta pesquisa, o fomento à imaginação, aqui traduzida pela
representação de desenho da criança e sentidos.
Brincar é uma atividade essencial à criança, a minha infância foi permeada pelo
brincar no quintal, na porta, na rua, na maré, na escola... Brincar de: roda, bambolê, corda,
gude, fura-pé, guerra de mamona, macaco, baleado... brincar com: o vizinho, o amigo, o
colega, o menino e a menina da outra rua, simplesmente brincar. Na escola esse brincar se
manteve acrescido de outros recursos, a tinta, o lápis, o papel, assim fui cativada pelo brincar
de: pintar, recortar, colar dobrar, desenhar, acompanhada pelos colegas e/ou professores, ou
mesmo sozinha, aprendendo desde sempre a amar as minhas produções, que dialogavam com
a minha imaginação e potencial criativo, pois como bem diz Sarmento (2011, p. 51): “O
desenho infantil, afinal é a expressão de uma das coisas que as crianças fazem de mais sério:
brincar.”. Assim, brincar e desenhar tomavam corpo no meu fazer sem que a preocupação da
estética desejada pelo adulto inibisse ou retirasse o prazer de fruir com essa realização, o que
importava mesmo era a possibilidade de cada um à sua forma ser capaz de realizar o proposto.
Em relação ao encontro com o desenho, tipo jiboias abertas e fechadas, no qual o
desenho torna-se ferramenta de narrativa da criança, se deu quando adolescente, professora,
me descubro no lugar do desafio de reconhecer as potencialidades da criança desde pequena
para a criação e entendimento das artes na perspectiva didática-metodológica. Percebi, na
prática docente, que o desenho poderia contar uma história pessoal ou falar de um sentimento,
conforme descreve a psicanálise (MÉREDEU, 2004, p. 62-63), que era ainda uma
representação simbólica, uma linguagem, como descreve a linguística (RABELLO, 2013,
p.62) e que evolui através dos tempos e do processo de desenvolvimento do humano como
preconiza a sociologia e antropologia (PRADO, DEMARTINI e FARIA, 2009, p. 71). Esses
teóricos apresentam em seus estudos recentes as concepções e abordagens elaborados acerca
do desenho infantil, tomados aqui para fundar as discussões neste trabalho. Embora o teórico
e o prático por vezes parecessem não dialogar, a consciência do lugar da criança como
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produtora de saberes ia dando forma à minha prática e conforme fui avançando em
experiência, construí alguns princípios didáticos e metodológicos, considerando a criança que
cria, que é autora e partícipe do seu próprio processo de aprendizagem formação, como
provocam Barbosa e Macedo (2013, p. 60) “[...] a educação desconhece, em grande parte o
que é aprender como experiência formativa.”.
Estando na educação infantil, o desenho era mais uma atividade prevista em um
momento, geralmente proposto com tema ou livre. A teoria que embasava e tornava esse fazer
importante era tomado dos estudos da psicologia, tendo como pano de fundo, as emoções ou a
própria imaginação, contudo, o que mais era orientado a planejar e presente na prática era o
acompanhamento do processo evolutivo de desenvolvimento do grafismo pela criança. O
lugar dessas produções na escola, brigava com as minhas ideias, pois desrespeitava a
imaginação, a fantasia e as produções da criança. O grupo de professores não dialogava muito
com meu pensar, alegando o sentido de belo imposto socialmente e a cobrança dos pais, já
que trabalhos fora do padrão significavam pouca aprendizagem ou domínio motor. No
entanto, as produções da criança e seu imaginário constituíram-se ao longo de minha trajetória
docente em pilares para as práticas pedagógicas. O estímulo e o respeito pela produçãocriação da criança sempre estiveram presentes nos objetivos de aprendizagem. Assim, o
brincar, o movimento, a musicalização, o desenhar, riscar, pintar, foram possibilitados às
crianças.
Mesmo quando transferida para uma escola do ensino fundamental, na qual me
constitui professora alfabetizadora, essa prática continuou impregnando o meu fazer quando
na função de coordenadora pedagógica em escolas e na Coordenação Geral da Educação
Infantil, na Secretaria Municipal da Educação (SEC) e em parceria com o Departamento de
Cultura, elaboramos um projeto em rede chamado “Eu também sei contar”, objetivava
trabalhar a identidade da criança, a partir de sua ancestralidade e da cultura de seu grupo de
pertença. As escolas se organizavam para apresentar às crianças, as pessoas, a vida da
sociedade e cultura da cidade e de cada localidade. As crianças então iriam contar as histórias
da sua forma, histórias de seu povo, sua cultura, e as suas próprias histórias. As crianças
produziam desenhos, pinturas, poesias, danças, encenações, culminando com apresentações
nas praças de cada localidade da cidade. A valorização da produção da criança e recorrente
discussão sobre a sua exposição na organização dos espaços da escola (murais, corredores e
cenários de festas) eram temas formativos nas reuniões de planejamentos. Desse pensar-fazer
emerge outra categoria desta pesquisa, o desenho infantil.
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Ao exercer a função de gerente da educação infantil na secretaria de educação do
município de São Francisco do Conde, acompanhei o processo de implementação da LDBEN
(93934/96), e posteriormente, de forma inédita, a discussão e o estudo dos Referenciais
Curriculares para Educação Infantil (BRASIL, 1998), em parceria com o Ministério da
Educação (MEC) e a Secretaria da Educação do Município de Salvador (SEC). Naquele
momento, a educação infantil passava a integrar a Educação Básica, trazendo finalidade e
objetivos próprios a esta etapa. No município, eu era a coordenadora geral do projeto, aliada a
24 diretores e 10 coordenadores, oferecemos formação a mais de 250 professores da rede,
distribuídos entre 34 escolas de educação infantil, experiência apresentada em parceria com a
Secretaria Municipal de Salvador, em um evento do MEC em Brasília no ano de 2000,
representada pela gerente geral de cada secretaria dos municípios.
Pela primeira vez, a educação infantil realizava uma formação continuada em rede,
primando pelo fazer fundado nos objetivos e finalidades próprias à educação da criança
pequena. As discussões maiores versavam sobre: conhecimento da leitura e da escrita,
conhecimento

lógico–matemático.

Sendo

uma

formação

modular,

discutimos

incansavelmente o lugar de outros componentes como o movimento, a música, as artes
visuais, primando pela articulação de um fazer que reconhecesse a criança em sua autoria e
protagonismo.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) possibilitou
aprofundar o conhecimento em torno do fazer curricular de forma consistente, instigando
pensar

o

lugar

de

cada

componente

e

sua

importância

no

processo

de

aprendizagem/desenvolvimento da criança. Dentre os componentes que fazem parte do
conhecimento do mundo: o movimento, a música, como recorte de uma das produções em
artes visuais tem-se o desenho, o desenho livre e orientado, a defesa da criação e a
importância no processo de desenvolvimento da criança, tratando-o, enquanto linguagem
artística (BRASIL,1998. p. 97-113).
Por que convido essa experiência, essa memória para compor este momento da
escrita? Porque desse lugar pude conhecer escolas e profissionais com suas diferentes
proposições para a formação da criança. Nas escolas, em sua maioria, o ambiente era
construído e preparado pelo adulto que não contribuía para que a criança se visse e se
identificasse como parte da comunidade, no momento em que tínhamos uma proposição
curricular fundada na identidade e na autonomia, visando o conhecimento pessoal e social
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(BRASIL, 1998). Era preciso evoluir nas discussões e tivemos grandes polêmicas do tipo: o
ambiente escolar e seu caráter pedagógico e o lugar da produção da criança.
Por conta de mudança de gestão e a política repressiva utilizada no munícipio, fui
afastada da educação infantil entre os anos 2001 a 2005. 2006 volto a Secretaria da educação
na função de Coordenadora da educação infantil, até setembro de 2007, quando volto na
função de coordenadora pedagógica para a unidade em que havia exercido docência. No
entanto, o ambiente era outro, composto por profissionais novos na escola e admitidos por
processo de Regime Emergencial de Direito Administrativo (REDA). Mais uma vez, iniciava
a formação em serviço, retomando pontos chaves: educação infantil preparatória e distanciada
do protagonismo infantil, avaliação através de portfólio, e escrita na educação infantil. O
lugar da fala da criança, da liberdade, da criação, do imaginário foi sendo construído em
discussões em planejamento e durante o processo.
Entre os anos de 2017 e 2018 participei de diversos eventos da educação, sempre
levando a criança, seus saberes, fazeres, brincares, destacando seu protagonismo e autoria. O
Brincar, enquanto processo formativo docente, foi apresentado em um colóquio em Portugal
no ano de 2018, Universidade do Minho, sob o título Brincatelier: brincantes nos territórios
das infâncias. Trazendo a ideia do brincar como fundante do processo formativo de
professores da educação infantil. Evento formativo desenvolvido na rede municipal da
educação do município de São Francisco do Conde nos anos de 2018 e 2019.
Como aluna especial do programa de pós-graduação em educação (PPGEDUC) no ano
de 2017.1, na disciplina Subjetividade e formação do Educador, tive a oportunidade de
discutir questões sobre o sujeito, o indivíduo e a constituição da subjetividade. Atuando com
criança pequena me reportava em pensamento a esse ser e suas formas de objetivar o mundo,
então a fantasia e a imaginação, que é inerente aos humanos e em especial à criança foi dando
forma ao objeto e problema do meu projeto de pesquisa que consequentemente me levou ao
ingresso no mestrado. O tema inicial dizia das práticas pedagógicas e significação dos saberes
e fazes da criança na educação infantil. Posteriormente, optando pelo recorte desse saber,
foquei no desenho da criança e em sua imaginação e criação própria. Ideias que
acompanharam o meu fazer discente, docente e como coordenadora.
Desenhar uma pesquisa, traçar objetivos e caminhos para que ela se consolide com os
pares quando esses são ainda sujeitos de pouca experiência, mas de saberes que são inerentes
a si mesma e ao grupo a que pertence é um fazer árduo, tanto quanto, desafiador e
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gratificante, é ousar caminhar por retas e curvas, e por vezes labirintos para o encontro com o
sujeito criança e seus fazeres sempre singulares e peculiares.
– Vamos, Visconde. Bote aí seis pontos de interrogação - insistiu a boneca.
– Não vê que eu estou indecisa, interrogando-me a mim mesma?
E foi assim que as memórias da “Marquesa de Rabicó” principiaram de um
modo absolutamente imprevisto:
Capítulo Primeiro
(LOBATO, 2020, p. 12)

Busco as memórias de Emília não para iniciar a escrita das minhas memórias sobre o
brincar, o imaginar, o fantasiar, o desenhar e projetar o mundo e /ou maneira que construí a
minha infância e profissionalidade, utilizo de suas reinações para deixar as interrogações
daqui para frente compondo outros traçados que venho fazendo na produção do desenho
imaginativo- imagético e real que é esta pesquisa com a criança, e as possibilidades que delas
irão surgir para a construção de outros aprendizados, experiências, imagens e sentidos que
ressoarão na compreensão do desenho da criança na educação infantil, na prática docente e da
pesquisadora que tende a beber na fonte dos conhecimentos da criança.

2

DESENHANDO O CAMPO TEÓRICO

Como pensa a criança aos 5 anos de idade? O que marca o seu pensamento nesse
período? Inspirados por esses questionamentos, buscamos dialogar nesta pesquisa com os
teóricos que ao longo do estudo sobre os processos de desenvolvimento, tomam a cultura, a
linguagem e o pensamento como constructos de sua investigação e, então, por meio de seus
estudos, retrataremos como se funda o pensamento imaginativo da criança e as suas relações
com a cultura e a linguagem. Discussão teórica que se aproxima das ideias de três estudiosos
interacionistas, diante do que é convergente em suas produções teóricas, destacando, no
entanto, ao que é próprio a cada um estudo. Fazemos um recorte de um momento específico
do desenvolvimento do pensamento infantil, e a representação de desenho da criança de 5
anos de idade que é a centralidade desta pesquisa.
Contribuem para esta pesquisa, teóricos que cuidaram de investigar o processo de
desenvolvimento da criança sob a influência da linguagem e do pensamento infantil, na
perspectiva de promover a compreensão do pensamento imaginativo da criança e o seu caráter
mágico, criativo, simbólico (semiótico) e consequente produção e expressão de sentidos. São
convidados a esse diálogo Vygotsky (1994, 2018, 2020), Wallon (1995) e Piaget (1993, 1999,
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2020), por se tratar de uma pesquisa fundada na teoria sociointeracionista. O viés
contemporâneo desta pesquisa evidencia-se através do entendimento da criança produtora de
cultura conforme, Friedman (2013, 2020), Corsaro (2009), Sarmento (2011), bem como a sua
escuta através da representação de desenho. Dialogamos com estudiosos do desenho infantil,
trazendo as discussões de Sarmento (2011), Iavelberg (2013, 2017), na perspectiva de uma
produção própria da cultura deste grupo, Pillar (2012), Derdyk (2020) no que tangencia as
representações de desenho da criança.

2.1

A CRIANÇA DO TEMPO PRESENTE, SUAS INFÂNCIAS, UMA LINHA
HISTÓRICA DO SEU SER-SENTIR-PENSAR-VIVER O MUNDO.

Um dia que outro eu contei para a Mãe que tinha visto um passarinho a
mastigar um pedaço de vento.
A Mãe disse outra vez: já vem você com suas visões! Isso é travessura da
sua imaginação.
É a voz de Deus que habita nas crianças, nos passarinhos e nos tontos
(BARROS, 2015b, p. 13) (grifo nosso).

No início deste desenho da criança, buscamos a origem da palavra criança para marcar
o lugar dela no cenário que vamos construindo sobre este ser, sujeito da/na pesquisa. Segundo
o dicionário Aurélio Júnior (2011, p. 265) no seu significado criança diz do “ser humano de
pouca idade, menino ou menina ou em sentido figurado, pessoa ingênua, infantil”. Nessa
perspectiva, a definição de criança se faz a partir de uma ideia de cronologia de
desenvolvimento biológico, o que a torna incapaz de atuar com a razão. Por outro lado, a
criança em sua etimologia, vem do latim creare3do mesmo radical de que derivam as palavras
criação e criatividade, sua composição criar + ança e então criança, portanto, entende-se que a
criança é um ser de criação e criativa.
É deste lugar que vemos a criança do século XXI, notoriamente já na segunda década
do milênio anterior, criança que em quase nada se assemelha a do início do século, dada as
inovações tecnológicas e científicas que provocaram transformações nas formas de
comunicação e interação entre pares. Na atualidade, o diálogo gestado face-a-face pode se dar
em ambientes chamados redes sociais, face a face (facebook), da maneira de se organizar para
o jogo, que é mais fortemente virtual, à possibilidade de dialogar sobre diferentes assuntos
bem como acessá-los em qualquer lugar a qualquer tempo, marcam as possibilidades
interativas e de interatividade da criança com o outro e com o mundo, outra mudança é que
3

Disponível em: https://pt.glosbe.com. Acessado em 07 de maio de 2020.

38
elas pedem para ser escutadas e dizem o que pensam. Enfim, os interesses aparecem sob um
outro leque de atividades e de experiências proporcionadas principalmente pelo avanço das
tecnologias e que corroboram por lhe apresentar novas formas e instrumentos, artefatos
culturais, de interação com os seus outros e com o mundo.
A criança do presente, imersa num mundo multifacetado, apresenta gostos e
comportamentos que culturalmente integraram-se à sua vida, produções culturais de seus
antepassados, próprios àquela infância, que no presente são conduzidas de uma forma mais
viva e vívida. Seu corpo ganhou mais liberdade de movimento e de exploração do espaço, e
de expressão de seu pensar, dos seus sentimentos. A sua fala começa a aparecer como um
direito, a sua curiosidade mantém-se aguçada, buscando respostas a suas inquietações sobre as
coisas do mundo. Agregam-se a isso gostos e comportamentos, outros que foram produzidos
ao longo dos anos e se incorporaram às suas experiências como: manipular diferentes
eletrônicos, celulares interagindo em diferentes espaços e pessoas não presentes através de
WhatsApp, facebook, Instagram, twiter, youtuber... conectada a mil e uma coisa ao mesmo
tempo, surpreende ensinando coisas inimagináveis aos adultos, sobre as suas próprias
produções culturais.
A criança, ao reproduzir a cultura do adulto, acaba por criar a sua própria cultura.
Corsaro (2009, p. 31) ressalta que “as crianças e suas infâncias são afetadas pelas sociedades e
culturas das quais são membros.”. Pressupomos o entendimento de que a criança e sua
infância variam de acordo com seu ambiente sociocultural. A diversidade que temos de
infância no Brasil nos apresenta um universo infantil em que nem todas as crianças têm
acesso aos direitos básicos, vivendo às margens da sociedade. Contudo, qualquer que seja o
seu território de pertença e existência, é possível uma riqueza de saber que lhe é próprio e
peculiar que vai desenhando a sua infância, o que nos faz concordar com Arroyo (2013, p.
194).
A diversidade de coletivos de origem e as diferenças nas formas de
reconhecimento, classificação, inferiorização a que foram submetidos os
coletivos diferentes-desiguais em nossa história marcam profundamente
possibilidades de vivencias das infâncias dignas ou indignas, justas ou
injustas.

Ao pesquisar a criança do presente no Brasil, necessário se faz romper com
concepções de criança, infância, educação e cuidado que foram elaboradas a partir dos
primórdios dos processos de colonização, escravagistas e de industrialização, concepção estas
forjadas na interdição do corpo, da fala, e da história dos índios e negros, sendo subjugados
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em suas formas de viver e de existir no seu contexto e grupo sociais de pertença. Se hoje
entendemos pelo dizer de Friedman (2013, p. 63) que: “A cultura infantil é um tecido de fios
diversos: da cultura da família da mãe, da cultura da família do pai, da cultura criada por cada
criança a partir da sua natureza, da cultura da escola, da cultura dos seus grupos.” Seria
interessante nos questionarmos sobre o processo de aculturação que sofreu a sociedade
brasileira nos seus primórdios e os efeitos nas produções infantis do presente. Importante
destacar que é a criança que está na escola pública da Educação infantil, em sua maioria tem
sua história forjada na luta do seu grupo de pertença pelo reconhecimento do lugar de sujeito
de direitos na nossa sociedade, que continua sendo enredado no tempo presente.
O que tem nos permitido considerar pesquisas que possam contribuir para que a
criança seja compreendida e respeitada enquanto sujeito de direitos e autora na constituição de
si e na produção de saberes. Os estudos contemporâneos, nas áreas das Ciências Humanas
como: a Sociologia da infância, a Antropologia da infância, a Neurociência, a Pedagogia, a
Psicologia, a Linguística, dentre outras, avançamos no sentido de retirar a criança da condição
de objeto nas relações que estabelecem com os diferentes espaços-tempo da sociedade,
inclusive nas pesquisas que buscam saber sobre elas, levando em conta que antes os
procedimentos de pesquisa consistiam em numerar e catalogar seus comportamento,
aprendizagem e desenvolvimento, conforme o modelo racional científico que se prolongou até
meados do século XX.
Avançamos e inovamos nas formas como chegar ao conhecimento e na dialogia que
envolve esta construção, observando-a enquanto age sobre o mundo e os objetos, escutando-a,
significando e produzindo sentidos aos seus fazeres e suas infinitas elaborações.
Assim Pensar a criança hoje demanda a compreensão da complexidade que é,
considerando os múltiplos aspectos que a constitui enquanto humano, como nos ensina Morin
(2010, p.58): O homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do delírio
(demens). O homem do trabalho é também o homem do jogo (ludens). O homem empírico é
também o homem imaginário (imaginarius) [...]”. É, portanto, compreendê-la enquanto
desenvolve, aprende, se emociona, pensa, produz saberes e culturas infantis, é afetiva,
autônoma, dentre outros aspectos humanos, iniciando um repensar a criança do lugar do ser
criança, cuidando do tempo de ser em suas peculiaridades e singularidades, dado a sua
condição de sujeito social.
Sendo um sujeito social, tem um papel a protagonizar na sociedade, então tomamos de
Abramowicz (2010, p. 52) a ideia de que: “a criança é o ator social, o ser concreto que ocupa
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o espaço social denominado infância e que produz culturas especificas de significação,
sentido e entendimento da realidade, diferentemente do adulto [...]”. Reiterando este dizer
buscamos a valiosa contribuição de Sarmento e Pinto (1997, p. 13, 24) quando sinalizam que
“criança sempre existiu desde o nascimento do primeiro homem e que a infância e uma
construção social... A criança é ainda um referente empírico que ao tentar conhecer devemos
considerar fatores como a diferenciação e heterogeneidade”.
Vygotsky (apud, REGO, 1995, p. 71) elege o contexto no qual a criança está imersa, o
espaço de interação, aprendizagem e desenvolvimento, reconhecendo-a como sujeito
histórico-social e de direitos que se constitui como tal nas interações que estabelece com o
mundo e seus outros. É pela diversidade de contexto em que cada uma se faz sujeito que
admitimos a possibilidade de termos a criança e as infâncias. Conforme esclarece Sarmento e
Pinto (1997, p.24) “a infância é um conceito heterogêneo, plural, constituindo uma categoria
geracional universal, cuja construção é social e historicamente muito diferenciada”. Entendese, portanto, que a criança do presente é um ser singular e as infâncias o seu plural.
Dessa forma, pensar a criança na contemporaneidade significa pensá-la em seu tempo
presente, seus contextos, suas histórias, seus modos de viver e de produzir culturas infantis,
protagonizando a sua existência. Para além da ideia de infância sem fala e passiva, traduzida
pela etimologia da palavra infância, buscamos compreender um ser humano proativo que
interage com os seus outros em diferentes territórios, construindo autonomias em inquietantes
narrativas de si, expressadas por meio de suas vivências corporais, falas, imitações, desenhos,
pinturas, enfim por diversas formas de expressividade e comunicabilidade. Intentando
participar desta construção sobre o sentido de ser criança atora ou sujeito social, nos
aproximamos ainda do que preconizam Oliveira e Tebet (2010, p. 39):
Pretendemos construir a ideia de que as crianças devem ser entendidas como
atores ou sujeitos sociais que interagem com o mundo, com as coisas, com as
palavras, com a arte, etc. Dessa forma, produzem culturas a partir da sua
singularidade na relação com o adulto, e com aquilo que podemos chamar de
“o fora” (entendido como aquilo que está fora da criança, o exterior).

Defendemos esse ser-criança que em suas infâncias habita diferentes territórios do irsendo, em família e na sociedade, implicando-se a estes e se constituindo como ser-nomundo. Este ser humano que é também é sócio-histórico e cultural, e, portanto,
contextualizado. Como bem diz Oliveira (2019, p. 87) “Seres humanos são sujeitos,
contextualizados que usam a sua inteligência para superar desafios, percebem o mundo, estão
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nele e o mundo os impacta e impactado por eles, desde a tenra idade. “Descreve a criança
como ser capaz e inteligente.
Essa ideia é trazida nesta pesquisa para que possamos pensar o ser criança nas
diferentes formas de ser em si mesma e nas relações que estabelece com os seus outros,
ressoando em seu pensar-sentir – viver as experiências com o mundo e então em suas
produções.
A criança desta pesquisa coincide com o perfil traçado sobre o ser criança em suas
infâncias como descritas. Este ser-criança, que aprende e que ensina ao revelar como cuidar
da complexidade que é. Aquela que é partícipe na construção da cultura do seu grupo e como
autora e criadora, firma-se enquanto ser do presente que é, saindo da invisibilidade.
O verbo Ser nesta pesquisa, não admite perspectiva de futuro por retratar a criança do
presente é conjugado no tempo e vozes da criança em seus modos próprios, para que de
maneira sensível dialoguemos com ela intencionando escutá-la, mais do que dizer ou
direcioná-la, tencionando compreender os sentidos que ressoam de suas criações, produções,
invenções, condição necessária ao protagonismo, o aprender fazendo, como preconiza Dewey
(2007, p. 74) desde o início do século passado.
Compreender a criança em suas infâncias e olhá-la na sua condição de autora que é
nos espaços- presente, é atentar pra o fato que o tempo de seu acontecimento é agora,
temporalidade esta que se multiplica em face das transformações em ritmo acelerado, das
diferentes formas de interagir com o outro e com o mundo. É deste lugar que a criança
contemporânea fala e quer ser escutada, brinca e quer ser respeitada ante este direito, pensa e
vive suas infâncias.
A Educação da criança pequena, por muitos séculos centralizou-se na primeira
instituição que é a família, existindo temas específicos que a criança deveria aprender para
torna-se educada e aceita na sociedade. Digamos que somente depois do nascimento de
Cristo, se fez a criança, tomamos esse referente cronológico pela história que nos conta que a
partir deste acontecimento é que a criança passa ser retratada, ou imortalizada em pinturas,
pelo fato de morrer muito pequena, não se despendia tempo para fazer esse registro, até então
eram invisibilizada em seus modos próprios de viver e existir, algo que é recente na história
da infância, cabia aos adultos ensinar-lhe a vestir-se e portar-se, seus cuidadores a depender
do seu grupo e de sua cultura, eram os mais velhos ou os serviçais, quando nobres.
Da roda dos excluídos de onde nasce a educação infantil institucionalizada, ou como
um lugar próprio para receber criança abandonadas e sob os cuidados de outros que não a
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família, ao tempos atuais, percebemos mudanças significativas no entendimento do que é ser
criança, sujeitos de direitos, (ABRAMOVICZ, 2010), (FREIRE, 1996) (SARMENTO, 2011),
que tem fala (FRIEDMAN, 2020), (MALAGUZZI, 2016, 2019) e que é capaz (PIAGET,
1993, 2020), (VYGOTSKY, 1994) que tem direito, dentre eles a moradia, educação,
determinada em leis, que delega quem como e de que forma, os garantirão, sem lhe retirar a
condição de sujeito ativo da sociedade e partícipe de diferentes grupos sociais. Então a
contemporaneidade nos apresenta uma criança cidadã, para além daquele sem fala, infans,
encaminhando para uma educação dentro e fora do âmbito da educação institucional,
responsáveis por cuidá-la e educá-la, para além da tutela, do guardar e do prover, na direção
de promover a educação da criança em suas peculiaridades infantis.

2.1.1

Criança: sujeito de direitos na educação infantil

Admitindo que a criança é um ser histórico, imersa em cultura, partícipe de seu grupo
e produtora de culturas infantis, conforme alerta Vygotsky (1994,2020) reconhecemos que
vivendo em sociedade sofre e/ou recebe orientações conforme as regras que definem as
convivências em espaços diversos, os espaços educativos e consequentemente a educação
infantil. Em destaque, três leis de base que regimentam tais relações sociais da criança e seus
direitos, focalizada aqui na garantia do direito à educação temos documentos norteadores que
dão sustentação para que tais direitos sejam de fato colocados em práticas, tais como: A
Constituição Federal de 1988 (CF), descreve o que é o sujeito de direito, dentre esses, o
direito da criança à educação básica, Em seus desdobramentos, temos o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA 8069/90), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN
9394/96) que finalmente inclui a educação infantil na Educação Básica, e reafirma o direito e
a obrigatoriedade de sua oferta à criança de 04 e 05 anos e 11 meses em instituições públicas
(12.796/2013), nesta perspectiva a criança ganha um lugar de sujeito, pessoa viva na
sociedade com demandas de cuidado e educação específica.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil inspirada em educação
infantil que traga a criança para o centro do fazer, dialogando com a perspectiva
sociointeracionista, define qual é a criança a quem se dirige:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brincam
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
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constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.
(BRASIL, 2010, p.12).

Façamos um breve histórico sem ser prolixo do pensamento de Froebel no século
XVIII a Malaguzzi no século XXI, no remonte histórico da educação infantil. As ideias
nascentes de uma educação para a criança pequena em espaço específico e adequado a ela
marca o pensamento de Froebel, ele reúne as ideias de alguns teóricos que o sucederam como
Rousseau e Pestalozzi. Em sua filosofia, toma a criança como um ser criativo, propondo a
educação pela autoatividade e pelo jogo, fundamentado na perspectiva do desenvolvimento
humano. Com ele surge o primeiro jardim-de-infância, o famoso Kindergarten, ideia que
posteriormente foi utilizado em diversos países. A criança começa a aparecer como ser de
criação, promovendo um outro olhar acerca da educação da criança pequena. O cuidado e o
brincar são tomados como essências ao processo educacional e às práticas educativas,
devendo contribuir para o exercício da cooperação e ajuda mútua. Princípios ainda vigentes
na educação infantil.
Jonh Dewey, rejeita o propósito educativo que considere a criança um ser em
miniatura que será preparado para a vida adulta e inaugura uma nova forma de pensar a
educação da criança pequena baseada na filosofia empirista, no conhecimento através da
experiência, seguindo uma linha construtiva, inteligente e libertadora, possibilitando a
ampliação da compressão inicial dos fatos e valores sociais. Defende que a criança “aprende a
fazer fazendo”, (KISHIMOTO E PINAZZA, 2007, p.65), portanto, as práticas educativas
deverão ser organizadas em função deste fazer. Apresenta o trabalho pedagógico proposto e
realizado por meio de projetos voltados para os interesses e experiências infantis. Chama
atenção, para o que atualmente nomeamos de formação continuada do professor, ao propor
que o professor participe da construção de saberes científicos da prática educativa.
Em um recorte histórico mais aproximado do tempo presente, a educação para a
criança pequena é pensada, no final do século XX, por causa do advento da industrialização e
o ingresso da mulher no mercado de trabalho, além de intermitentes lutas das mulheres e de
movimentos populares em prol de direitos trabalhistas. Assim, é forjada a garantia do direito
da creche para as crianças, acrescente-se filhos de operárias. Nasce ligada a projeto social
intitulado Creche Casulo, pelas mãos da Legião Brasileira de Assistência (LBA,1977), com
fins de tutelar e guardar as crianças e desvinculada da ação do educar.
As ideias de Dewey, Vygotsky e Wallon, teóricos, cujo pensamento se alinham ao
tempo histórico do século XX, firmam-se na história da educação brasileira e em especial a
infantil, no final da década de 80 e início dos anos 90. O que ocorre por força de grandes
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movimentos de cunho econômico, político e social em função de um regime governamental
democrático.
Atualmente 1.8 milhões de crianças no Brasil (UNICEF, 2017) estão fora da creche,
sendo crianças em idade entre 1 e 3 anos de idade contabilizando 55,8% por falta de vagas ou
acessibilidade, não dispõe de escola próxima, dos quais 28,7% estão concentrados nos estados
do nordeste. Em relação as crianças em idade escolar entre 4 e 5 anos 44,4% (196 mil) não
frequentam a escola por dificuldade de acesso, seja por falta de vaga (24,6%) ou inexistência
de escola na localidade de moradia (19,8%).
É importante destacar as intermitentes lutas em prol ao reconhecimento de políticas
públicas de garantias dos direitos da criança, tomamos aqui aquelas oriundas de organizações
autônomas como: UNICEF ( Fundo das Nações Unidas para a Infância), OMEP (Organização
Mundial para Educação Pré-escolar), MIEIB (Movimento Interfóruns da Educação Infantil do
Brasil), movimentos das Universidades Federais e seus grupos de estudos e pesquisas, a
ANPED (Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação) que cuidam de discutir a
educação, e a educação infantil. Aliados a estes os estudiosos da educação infantil no Brasil
como: Kramer, Oliveira, Rosemberg, Silva, Barbosa, dentre outros, contribuíram para a
legitimação da Educação Infantil com fins em si mesmo, e como resultado apresentam a
resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI, 2010) determinando os princípios, concepções,
fundamentos e objetivos para a construção de propostas curriculares. Esse documento
considera as peculiaridades e singularidades inerentes à criança e os eixos norteadores das
práticas pedagógicas que deverão compor a proposta curricular que são: as interações e
brincadeiras. Momento histórico e de ganhos para a educação infantil.
Nesse momento histórico, a criança a criança é reconhecida ao menos legalmente em
seus direitos de educar-se e de ser cuidada pela escola numa perspectiva diferenciada de
outros momentos, agora a educação infantil precisa discutir os princípios que regem suas
propostas curriculares adequando-se as necessidades educativas especificas da criança
pequena, sem fins preparatórios como já previsto anteriormente em estudos e nas bases legais
que não eram nem citadas.
Ao considerar que a criança é um ser social, de cultura, de direitos, e embasada na
teoria sociointeracionista, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2010, p.12) traz
para as propostas curriculares desse segmento da Educação Básica a concepção de criança,
este “ser histórico e social que pensa, experimenta, brinca, questiona, produz cultura, à
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medida que vai perfilando a sua identidade social e coletiva”. Estamos cientes, no entanto,
que documentar e legalizar os fazeres da educação é relevante enquanto estatuto, mas ganha
vida ou não, se qualifica ou não, no interior da instituição creche e escola, o que demanda
outras lutas.
Recentemente, a Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), documento
normativo das propostas curriculares para a Educação infantil e Ensino Fundamental, instituiu
referências curriculares norteadoras para a elaboração dos currículos para essas etapas da
educação básica, as proposta curriculares terão por finalidade o desenvolvimento de dez
competências gerais que pretendem assegurar como resultado o processo de desenvolvimento,
aprendizagem e a formação humana integral da criança, visando uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
Parte integrante deste percurso formativo, a Educação Infantil contemplará seis
objetivos de aprendizagem fundados nos eixos estruturantes, interações e brincadeiras,
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2010) e com base neste são
estabelecidos cinco campos de experiências para garantir o desenvolvimento e consolidação
das aprendizagens da criança de acordo com cada faixa etária determinada. A criança que irá
se desenvolver e aprender está dividida entre: bebês, crianças muito pequenas e crianças
pequenas. Sendo numericamente distribuídos os objetivos de aprendizagens por campos de
experiências para cada grupo delas. Ao assumir este formato de organização e distribuição da
criança no espaço-tempo da instituição e escalonar objetivos de aprendizagem para cada fase
de vida da criança, denuncia a sua função assistencialista e preparatória, ainda que o
documento faça considerações contrárias a essas duas proposições curriculares históricas da
educação infantil.
Os avanços em torno dos direitos da criança e principalmente a educação tem
agregado ganhos e possíveis perdas para a criança e suas infâncias. Direitos conquistados nem
sempre são garantidos, muitas crianças ainda vivem em situações de risco, violência
(UNICEF, 2017) e sequer têm direito à vida quanto mais à educação escolarizada. O Sercriança é negado de todas as formas e a infância comprometida, os recortes de idades,
situação secular, a compreensão deste Ser que é autor e que se autoriza a viver a sua própria
experiência, ainda tenta levantar voo.
Entre o final dos anos 90 e nas últimas décadas muito tem-se produzido sobre a
criança e a educação infantil. Estudos e pesquisas acadêmicas, grupos de estudos dos cursos
de pós-graduação, organizações autônomas, deram visibilidade a esta etapa da educação
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básica e contribuíram para a compreensão da criança, das suas infâncias, seus fazeres, saberes,
desejos e necessidades, as formas de ser e de se sentir criança-humano nos diferentes
contextos de vivência.
Legalmente, o sujeito de direito chegou até a instituição, educação infantil,
considerando o fato de ter o direito a estar nesse espaço, ser educado e cuidado, conforme
preconizado pelas leis que regem a educação escolar. No texto das Diretrizes Curriculares
nacional, é clara e relevante a construção das propostas, respeitando as singularidades da
criança, a diversidade de infâncias e grupo de pertença. Decorrente desta, temos a Base
Nacional Curricular Comum (BNCC), que embora apresente equívocos, é um documento
inovador na educação infantil, pela sua inexistência para o este segmento da educação básica,
ainda que seja discutível, a sua necessidade. É um documento normativo para a construção da
proposta curricular, ainda assim não é o currículo, podendo ser adequado aos propósitos das
necessidades locais e regionalidade, estando respaldado na LDBEN 9394/96, que diz ser a
Base a norteadora dos currículos e propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas em
âmbito nacional.
Entre o teórico e o legal, percebemos o quanto os estudos ao longo do tempo
transformaram a concepção e compreensão do ser criança, das infâncias e da sua educação e
cuidado dentro e fora das instituições. Na esfera educacional, esses estudos corroboraram para
a construção de projetos e políticas públicas para a criança em suas infâncias nos diferentes
aspectos que envolve o seu desenvolvimento, seja ele físico, socioeconômico, históricocultural.
As discussões e teorias trazidas a este trabalho têm um alinhamento do ponto de vista
filosófico, científico e político, comungando de ideias e pensamentos democráticos e
libertários, fundadas na criança em seus processos de desenvolvimento, aprendizagem e
constituição pessoal, histórica e cultural ao longo da história da educação e da educação para
a infância.
Nos documentos descritos percebemos ideias e concepções que dialogam com os
teóricos de base sociointeracionista ou sócio-histórico, reconhecemos no texto o interesse pela
escuta da criança, pelo reconhecimento do seu saber, o acolhimento as diferenças, a sua
cultura, enfim estão presentes, ainda que suscetíveis a críticas diante de algumas distorções, o
dizer de alguns estudiosos da criança, da infância e da educação infantil. No entanto, não há
leis e teorias perfeitas aplicáveis a todos em todos os lugares, as leis são feitas no geral para
atender a especificidades, assim lacunas vão aparecendo demando acompanhar e continuar em
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busca de conhecimentos sobre a criança com a criança, a fim de contribuir para a educação do
presente e sua formação com/para a vida
Vivemos um momento histórico, marcado pela pandemia, provocada pelo Covid 19, a
qual tem nos impulsionado a novas práticas e/ou velhas práticas com uma nova roupagem, no
reinventar e/ou rearranjar caminhos para uma educação infantil que funcione de forma
remota, de ordem da prática, da estrutura e funcionamento da educação infantil.
Assim, diante da pandemia, acrescemos a este aporte legal as diretrizes de orientações
do processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica e Ensino Superior neste tempo de
isolamento social, definida pelo CNE (Conselho Nacional da Educação) e CP (Conselho
Pleno) de nº 5/2020 aprovada em 28 de abril de 2020 e homologada pelo MEC (Ministério da
Educação e Cultura) em 29 maio de 2020. Diante da incerteza do tempo de sua ocorrência da
pandemia e do retorno a educação em sua modalidade presencial, esse documento orienta que
gestores da educação infantil busquem uma aproximação virtual dos professores com as
famílias, estreitando o vínculo e sugerindo atividades às crianças, aos responsáveis e pais,
reitera ainda que a criança aprende e desenvolvem brincando em complementariedade a esta
orientação temos o decreto do Conselho Estadual da Educação do Estado da Bahia - CEE
19.529/2020, resolução CEE nº 27 de 25 de março de 2020 e os decretos municipais de nº
2555 e 2560/2020, do município no qual esta pesquisa se realiza, regulamentado pelo CME
(Conselho Municipal da Educação).
Do entendimento de que teorias e legislações dialogam antes mesmos de se consolidar
como práticas nos espaços educativos institucionalizados e tomando a educação infantil como
um espaço-tempo de aprendizagem e desenvolvimento, no qual a criança experimenta outras
formas de interagir, não presente na família ou outra instituição da qual faz parte, ao
estabelecer a condição de pensar a criança desse lugar, necessário se faz trazer o aporte legal
que a estrutura, orienta e regimenta para a composição do quadro teórico.
Traçamos este histórico do surgimento da educação infantil no Brasil e o acesso da
criança a esse direito, por entendermos que é sujeito dentro e fora da educação infantil, mas
neste lugar ela experiencia as interações com um outro grupo, dialoga com diversos
conhecimentos, utiliza-se de diferentes linguagens, cria cultura, representa e comunica
sentidos, podendo tanto falar quanto ser escutada. Ao ignorarmos essa condição de sujeito da
criança, e a sua inserção e imersão no grupo educação infantil, praticamos uma educação do
assujeitamento, ignoramos seus pensamentos, concepções, ideia, representadas de diferentes
formas e que expressam os sentidos, e então a cultura infantil da qual faz parte e atua.
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2.1.2

A educação infantil da criança do presente por Piaget, Vygotsky e Malaguzzi

Que espaço-tempo é esse da educação infantil da criança de 5 anos de idade? Quem o
habita? De que forma?
Precisamos deixar claro, que tomamos a nomenclatura educação infantil, para
evitarmos alguma aproximação do entendimento que se tem nesta pesquisa sobre escola e
escolarização da criança. Demarcamos aqui educação infantil institucionalizada, com
finalidade própria, sem, no entanto, trazer o nome escola e sua associação à escolarização.
Ressaltamos que nesta pesquisa, dizemos de uma educação infantil para além das estruturas
físicas e/ou recursos, falamos de um espaço-tempo no qual a criança vivencia e experiencia, e
que tem finalidades e funções específicas, centrada na criança, que tem o direito de estar neste
espaço-tempo, interagindo, brincando, sendo cuidada e educada.
Para nos aproximarmos da educação infantil do presente, feita com criança e para a
criança, trazemos esses teóricos que cuidaram de conhecer como elas pensam, o que
influencia o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, possibilitando aos interessados
pelo estudo da criança e/ou com a criança, uma leitura mais ampliada.
Piaget (1999) nos apresenta um ser cognoscente, que pensa e produz conhecimento e
sentidos. Informa sobre a criança que evolui em seu pensamento, representações e
significações sobre o mundo. Vygotsky (1994,2020) contextualiza, a criança, afirmando ser
um sujeito histórico, que se produz como tal nas interações sociais, sem perder a sua essência
infantil. Wallon (1981) revela uma criança que desenvolve em diferentes aspectos e não
somente no que concerne ao cognitivo, considera uma relação tripartite entre cognição,
motricidade e afetividade como propulsores do desenvolvimento da criança.
Malaguzzi (2019) para dizer de uma criança sujeito de direitos, concepção que se
alinha ao pensamento de Vygotsky, centraliza suas ideias na criança, e em escutá-la. Quando
o assunto é linguagem, considera que a criança possui muito mais do que cem, o que
pressupõe o entendimento que ouvimos e entendemos pouco a criança, e que precisamos fazer
o exercício de busca pela compreensão destas linguagens e consequente ressonâncias, para
sua formação humana e social. Esse autor reporta uma educação infantil que deve trazer
alegria tanto para a criança quanto para o professor. A base da proposta escolar para a criança
é a diversão. Em sua organização retrata os princípios de uma escola, aqui dizemos educação
infantil, democrática, polifônica, situando o direito de alunos, pais e educadores, e
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polissêmica pela maneira como destaca a multiplicidade de linguagem da criança. Malaguzzi
(apud, FARIAS, 2007, p. 288), nos reporta sobre a criança direitos
[...] as crianças devem ser reconhecidas como sujeitos de direitos
individuais, jurídicos civis e sociais, como: portadoras e construtoras de suas
próprias culturas... participantes ativas que são na organização das suas
identidades, autonomias e competências que vão se constituindo através das
interações que mantem com os colegas de mesma idade, adultos e eventos
reais ou imaginários de mundo comunicante.

Articulamos dessa forma uma criança que pensa, produz conhecimento, sujeito
histórico e de direitos que do seu lugar próprio de ser criança e do seu grupo de infância, nos
apresenta as suas formas de pensar-viver-sentir, representar e dar sentidos às suas
experiências com o outro e com o mundo. Localizamos aqui a criança da educação infantil em
experiências com as diferentes linguagens, destacando nesta pesquisa, o desenho, atividade
peculiar à infância (cultura de grupo), e as possibilidades que oferece à criança em comunicar,
expressar, ser escutada através de suas representações e expressão de sentidos, que poderão
ressoar em novos olhares, usos e práticas ao configurar-se em ação da criança.
Passamos à próxima subseção, fazendo uma descrição reflexiva sobre a construção
pela criança do pensamento imaginativo-criativo, da linguagem e produção de sentidos,
correlacionando a sua memória, experiência e expressão de sua realidade. Dada a densidade
do tema e de abordagens, centralizamos aqui a discussão no pensamento imaginativo-criativo,
da criança de 5 anos, e o seu caráter simbólico (semiótico), por ser construto desta pesquisa a
representação de desenho, (que é mediado por símbolos) e expressam os sentidos da criança,
conforme podemos apreciar abaixo e que será mote de análise mais adiante.

2.2

PENSAMENTO INFANTIL: INVENCIONICES E TRAQUINAGENS DA
IMAGINAÇÃO CRIATIVA DA CRIANÇA.
[...]Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra!...
Já vem você com suas visões!
Porque formigas não têm joelhos ajoelháveis...
Isso é traquinagem da sua imaginação...
(BARROS, 2015b, p. 141)

No pensamento da criança, cabe uma formiga ajoelhada, a ela é possível ver, descrever
e até dialogar com a formiga enquanto ela permanece ajoelhada. Sabe-se lá o que poderá ser
tema desse diálogo, isso porque o seu pensamento é imprevisível, nada aprisionável e um
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tanto quanto poético. O poeta Manoel Barros, em suas poesias brincantes, nos coloca diante
desse pensamento imaginativo e criativo da criança, dominado pelas suas invencionices.
Manoel de Barros (2015b) e suas formigas ajoelháveis, poderia sustentar um diálogo
fictício com Jean Piaget, que diria que a formiga ajoelhada na pedra seria possível no
pensamento sincrético e mágico da criança, Lev Vygotsky, diria que formigas ajoelháveis é
próprio do pensamento imaginativo e criativo da criança, que emergem das relações que
estabelecem com os seus pares e o mundo, e que é a sua própria realidade. Henry Wallon que
é um pensamento movido pela afetividade e que se transforma em gesto motores, mobilizando
uma nova ação reelaborada pela criança. Assim como para o poeta é possível dizer de
formigas ajoelháveis em sua poesia, é também para Wallon (apud GALVÃO,1995) Piaget
(1993,1994, 1999) e Vygotsky (1994, 2018,2020), dizer que são invencionices e traquinagens
da imaginação, que formam o seu pensamento sincrético, intuitivo, imaginativo-criativo da
criança.
O que é o ato de pensar, considerando a criança pequena? Como pensa a criança? Qual
a base do seu pensamento, aos 5 anos de idade? Qual a relação entre o seu pensamento e a
representação de desenho na expressão de sentidos? Fazemos aqui algumas considerações
importantes sobre o pensamento infantil, a partir de Piaget (1993, 1994, 1999,), Vygotsky
(1994, 2020), e não menos importante, Wallon (apud, GALVÃO, 1995), mas de forma menos
aprofundada na sua teoria, então utilizamos de uma leitura por Rego de sua teoria da pessoa
completa, como referência para esta pesquisa. A escolha dos teóricos se faz em razão das
proximidades entre seus estudos, que por vezes pode ser utilizada de forma complementar,
possibilitando uma maior compreensão da temática tão rica quanto ampla. Em suas
abordagens teóricas, o desenvolvimento biológico e as interações sociais são fundantes do
processo de constituição do pensamento e da linguagem, muito embora sejam processos
distintos, implicam-se ao longo do desenvolvimento infantil e humano. Não se trata de criar
referências comparativas em relação às teorias, cada teórico será chamado a contribuir com o
que é peculiar aos seus estudos, contudo convergentes ao defendido nesta pesquisa.
Salientamos que a criança de 5 anos de idade, tem algo de muito especial e inquietante, pois
encontra-se numa fase transitória em relação à evolução do pensamento, ou seja, entre o que o
caracteriza como sincrético ou como informa Vygotsky (2020, p. 31), “está entre a lógica do
sonho, e a lógica do pensamento”. E como não há um medidor evolutivo, são elas que
informam os seus processos. Desta forma trazemos o pensamento sincrético e o pensamento
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simbólico como referências para a compreensão de como pensa a criança na idade entre os 5
anos e 8 meses, e 5 anos e 10 meses que participam desta pesquisa.
Piaget (1993) apresenta a criança como um ser cognoscente, portanto capaz de pensar
e de construir conhecimentos. Os estudos de Piaget, buscam entender o que é o conhecimento
e os processos pelos quais são construídos pelos sujeitos. Descreve que o conhecimento não é
intrínseco nem ao sujeito nem ao objeto, que é resultante da interação do sujeito com o meio.
Diz ser a ação que o sujeito exerce sobre o objeto a apropriação que faz deste. A criança é sua
principal parceira no desenvolvimento de suas ideias, relevantes contribuições para o pensar
os modos próprios da criança evoluir no processo de apropriação da fala, a utilização da
linguagem e dos símbolos, a linguagem interior, o egocentrismo próprio a faixa etária, o
brinquedo, as operações cognitivas implicadas a cada fase do desenvolvimento humano, ou
como pensa a criança a cada etapa da sua vida. Tais considerações piagetiana nos interessam
por contribuir para o conhecimento de como este ser-criança, cognoscente, constrói o seu
pensamento, interagindo e agindo sobre os objetos na construção do real e consequentemente
representa no plano simbólico, produzindo e expressando sentidos.
Piaget nos reporta sobre uma criança que cria, constrói conhecimento, na relação que
estabelece com o meio que a cerca. Preconiza como esta apropriação vai se dando ao longo do
desenvolvimento cognitivo da criança, sendo que o diferencial da concepção piagetiana,
conforme Palangana (2015, p. 72) incide no entendimento de que: “as experiências vividas
não desempenham o principal papel na construção das estruturas cognitivas, dado que elas
não existem na consciência do sujeito, e sim no seu comportamento operatório”. Piaget
promove o encontro com a criança capaz, um sujeito cognoscente, que constrói conhecimento
e a atividade infantil como propulsora da aprendizagem e do desenvolvimento.
Mecanismo da atividade psíquica da criança que transita entre o pensamento autístico
(de dentro, subjetivo) e o pensamento lógico, motriz entre os avanços desta lógica volta-se
não para a adaptação a uma realidade, mas para a satisfação dos desejos e sonhos da criança.
O egocentrismo é ponto chave do estudo de Piaget (1993, 1999), sobre o desenvolvimento da
linguagem e do pensamento da criança. Piaget descreve o egocentrismo Como a incapacidade
da criança perceber as coisas, objetos e eventos para além do seu ponto de vista, sendo a base
de constituição da lógica do pensamento infantil e uma característica peculiar que perpassa
todas as etapas de desenvolvimento infantil, agindo de forma diferenciada e progressiva no
avanço da linguagem e do pensamento. Etapas essas marcadas por uma lógica propriamente
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infantil, avançando de uma à outra conforme interage com o ambiente social e desenvolve
suas estruturas mentais, variando de criança a criança. Diz Piaget (1993, p.57-58):
[...] as relações da criança o seu meio social, também influem, naturalmente,
nas variações do coeficiente de egocentrismo... relações com os
contemporâneos e os adultos. De maneira geral, pode se dizer que dois
fatores contribuem para diminuir o coeficiente de egocentrismo, ainda que
de maneira bem diferente: a comunidade de interesse da criança com seis
companheiros e o intervencionismo adulto [...].

O egocentrismo é fundante da lógica da criança e o sincretismo é o mecanismo que se
estende a todas as outras peculiaridades, a todas as outras manifestações do pensamento
egocêntrico, conforme Piaget (1999, p. 31). Desta forma, ao voltarmos à narrativa da formiga
rezando, nos deparamos com o pensamento sincrético e mágico, que transforma a imaginação
em realidade, assim a criança atribui sentimentos, emoções, desejos aos objetos físicos e ou
fenômenos naturais. Esse pensar tem características peculiares como o animismo e o realismo
presentes na narrativa da formiga ajoelhada rezando. O pensamento é guiado pela sua
imaginação e ainda pelo poder mágico de realizar seus desejos, necessidades e sonhos.
Aos 5 anos de idade, a criança insere-se na etapa descrita por Piaget (1999) como préoperatória, quando por meio do avanço da linguagem a criança vai trocando os objetos que
dirigem a ação na elaboração do seu pensamento pelas representações simbólicas. “[...] é o
estádio da inteligência intuitiva, do surgimento da linguagem, do desenvolvimento da função
semiótica (ou função simbólica), dos sentimentos interindividuais espontâneos e das relações
sociais de submissão ao adulto” (PIAGET, 1999, p.15). Nota-se uma diminuição do
egocentrismo, já que é capaz de descentralizar a ação do objeto, substituir uma ideia por
símbolo, seu pensamento é intuitivo, livre e de muita imaginação. Presentes a esse pensar, o
sincretismo e o pensamento mágico, que tangenciam e projetam os seus sonhos, desejos e
fantasias, é exteriorizado pela fala e outras representações como: o jogo simbólico, o desenho.
Ocorre, portanto, uma descentralização da criança sem que ela se perca de sua imaginação.
Essa capacidade de pensar, organizar e comunicar uma situação diante do que percebe,
imagina e cria, é própria do pensamento simbólico que produz esquemas de representação,
imagens mentais e símbolos, esse esquema poderia ser exemplificado pelo jogo simbólico
implicado a esta narrativa, que ainda resguarda o egocentrismo, mas avança por meio da
representação de uma realidade que é possível à criança, em sua fala, utiliza recursos da
percepção e de sua imaginação para responder à situação. Aqui acontece um dos saltos mais
qualitativos e dinâmicos do pensamento infantil, pois a criança torna-se capaz de transformar
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a ação dirigida do objeto em representação simbólica, ao construir imagens mentais sobre ele
e dizer sobre o acontecimento de forma mais explicativa, ainda que pautada em sua
imaginação.
A contemporaneidade nos apresenta uma diversidade de representações simbólicas
que estão à disposição da criança: a linguagem oral, a imitação diferenciada, o jogo simbólico,
o desenho, dentre outras, que coexistem a estes a partir do advento tecnológico e que, por
vezes, se apresentam como desenhos e imagens em interatividade. Nesta investigação o
desenho produzido pela criança é tomado como um constructo de pesquisa neste processo
investigativo, por entendermos que é uma maneira pela qual a criança comunica e expressa
sentidos sobre essa representação. Quando uma criança de 5 anos desenha, substitui o objeto
por imagens e pensa, relacionando a um conjunto de imagens. O que significa dizer que opera
mentalmente sobre os objetos, utilizando-se dessas imagens e ou algo que possa substituí-lo,
que é por ela nomeado. A própria imagem mental, configura-se enquanto símbolo. No que se
refere à relação pensamento, imagem e o caráter simbólico, Piaget (1999, p. 79), afirma:
[...] a imagem, como se sabe hoje em dia, não é um elemento do pensamento
propriamente dito, nem continuação direta da percepção: é o símbolo do
objeto... A imagem pode ser concebida como imitação interiorizada: a
imagem sonora é apenas a imitação interior do som correspondente e a
imagem visual é o produto de imitação do objeto e da pessoa, seja pelo corpo
inteiro, seja pelos movimentos oculares, quando se trata de forma de
pequenas dimensões.

O pensamento da criança nesta etapa em que opera mentalmente é marcado pela
representação imagística e seu caráter simbólico. O jogo simbólico, a imitação diferenciada, o
desenho, são ao mesmo tempo, fonte de representações individuais, cognitivas e afetivas, e de
esquemas representativos individuais.
Retorno a Barros (2015a, p. 117) para ilustrar por inspiração poética o poder da
representação por imagem, e o seu caráter simbólico, assim ele poetiza: “Hoje eu atingi o
reino das imagens, o reino das despalavras... Daqui vem que todas as coisas podem ter
qualidades humanas.”. E aí se inclui uma formiga ajoelhada e até mesmo rezando na
percepção, imaginação e criação da criança pequena, nesse processo de simbolização
individual que pode ser comunicada pela fala, desenho, pintura, dentre outras formas de
representação. Então Vygotsky encontra-se com a mesma criança que observa a formiga e
passa também a observar a formiga. Em dado momento a criança pergunta para ele:
- O que está fazendo?
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- Estou aqui observando o que acontece com essa formiga. E a criança
indaga: - E o que ela está fazendo? Ele responde:
- Ainda não sei. Você sabe?
- Sei, ela está ajoelhada na pedra rezando.
- Mesmo? E as formigas têm joelhos ajoelháveis e ainda rezam?
- Sim. Olha aqui (aponta para o local do joelho).
- Minha casa tem doce, você gosta?
(Diálogo fictício, construído pela pesquisadora,)

Vygotsky diria para si mesmo tal qual a mãe que dialogava com Barros (2015b) em
sua poesia: “isso é traquinagem da sua imaginação” e acrescentaria o caráter imaginativo e
criativo da criança, que “é haurido de sua realidade” em tese é a sua própria realidade. “A
imaginação sempre se constrói de elementos hauridos da realidade”, (VYGOSTKY, 2018, p.
23). Assim uma formiga ajoelha-se na pedra, já que está sobre ela, e o ato de ajoelhar-se se
relaciona ao rezar na experiência da criança. Pouco importa se para o adulto a formiga não
tenha joelhos ajoelháveis, a criança segue uma lógica específica dela. Para o estudioso (2018,
p.130): “[...] a criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo
contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições
situacionais [...]”. Portanto, fator preponderante no avanço do pensamento da criança.
A linha do pensamento sincrético da criança, segundo as teorias psicogenéticas e
interacionistas, é marcado por um pensamento aparentemente confuso, e “sem lógica”, no
qual a criança mistura temas e não conclui sua narrativa, na percepção do adulto. Na teoria
vygotskyana, a memória é a característica predominante do pensamento infantil. Ao tratar
sobre o que é pensar para a criança pequena, Vygotsky (1994, p.66, 67) afirma: “o ato de
pensar na criança muito pequena é, em muitos aspectos, determinado pela sua memória... para
a criança, pensar significa lembrar [...]”. O que nos encaminha à compreensão de que a
criança lembra do objeto, do acontecimento, apoiada na memória e na experiência que teve
com ele, contudo o que ela comunica não é a experiência em si, mas o que ficou fortemente
marcado nessa relação. Quanto maior e diversa seja a experiência da criança, maior atividade
da imaginação criadora.
Mas, a criança não tem tanta experiência vivida, então, como surgem essas memórias e
pensamentos? Sobre o que elas pensam, e são conteúdo do seu pensamento, o autor citado
pontua: “O conteúdo do ato de pensar da criança ... É determinado não tanto pela estrutura
lógica do conceito em si, como é pelas suas lembranças concretas e em seu caráter ele é
sincrético e reflete o fato de o pensar da criança depender, antes de mais nada, de sua
memória.”
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Nessa perspectiva, o pensamento infantil constitui-se da memória, em princípio e da
experiência. Assim, a criança lembra porque experimentou, viveu, e então imagina, cria e
representa a sua própria realidade. Diante da pouca experiência, a criança tem uma capacidade
de imaginação menor que o adulto, mas a sua confiança a deixa fluir, apresentando os
produtos de seu pensamento com muita simplicidade e originalidade. Embora os adultos lhe
apresentem situações que serão imitadas e tomadas como referentes culturais, suas ações são
sempre dirigidas à sua compreensão sobre dada realidade, a imitação é diferenciada pelo
pensar próprio da criança e o seu processo singular de internalização do vivido.
A imaginação da criança se apoia na memória e o ato imitativo é o modo de
significação da vivência, da experiência, tomando o outro como referente, mas não é uma
reprodução ou cópia do que anteriormente foi realizado pelo seu grupo. Pimentel (2007, p.
234), considera: “[...] Imitar a realidade não significa copiá-la integralmente, mas interpretá-la
como uso da imaginação, adicionando, unindo, selecionando elementos de uma criação nova e
original para a própria criança”. Portanto, o outro, a experiência, a memória e lembrança são
constituintes do pensamento imaginativo da criança e consequentes representações sobre si e
o mundo.
Sans (2009, p. 28), estabelece uma definição e diferenciação entre memória e
imaginação ao defender a memória como “a capacidade de evocar imagens mentais em graus
diversos de claridade e imaginação a capacidade de relacionar e de estabelecer combinações
de tais imagens, seja no processo de pensamento, seja no de sentimento”.
Tanto o comportamento da criança quanto o seu pensamento são formados nas
interações que estabelecem com o meio social. As interações com os pares e a cultura do seu
grupo são elementos mediadores na constituição do seu pensamento. Essa perspectiva
interacionista Vygotskyana é descrita por Rego (2014, p. 62):
[...] ao internalizar as experiências pela cultura, a criança reconstrói
individualmente os modos de ação realizados externamente e aprende e
organiza os próprios processos mentais. O indivíduo deixa, portanto, de se
basear em signos externos e começa a se apoiar em recursos internalizados
(imagens, representações mentais, conceitos, etc.).

Desta forma, o outro, seja o adulto, ou outra criança, tem um papel fundamental, em
mediar, assim como os símbolos, o desenvolvimento de suas funções mentais, sejam de base
cognitivas, afetivas, sociais.
A conquista da linguagem, na teoria citada é o marco do desenvolvimento do
pensamento humano, ela habilita a criança a construir instrumentos (signos, palavras,
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símbolos) que servirão para auxiliar na organização de seu pensamento, planejar, solucionar
problemas, e expressar. A linguagem permite ainda que a criança internalize os padrões de
comportamento do seu grupo, servindo de instrumento ao pensamento, tanto serve para
organizá-lo, quanto para expressá-lo.
A criança, aos cinco anos de idade, mergulha no universo simbólico da representação.
Nesse período da vida, transita entre o pensamento movido pela afetividade, emoções,
experiência imediata e o simbolismo. Seu pensamento é mágico, criativo, porque ela está
aberta à imaginação. Movida pelos seus desejos, satisfação de necessidades emoções,
protagoniza a criação de seu próprio sistema de representação simbólica, inspirando-se no
acervo simbólico do seu grupo e de outras culturas, de maneira a ampliar o seu repertório
simbólico e modos de interagir, comunicar e expressar ideias, desejos, sonhos, vontades... A
fala, o jogo simbólico, a imitação, a brincadeira, o desenho e a escrita, são exemplos de
algumas das possibilidades que a criança utilizar para simbolizar e representar seu
pensamento.
Em relação ao processo de desenvolvimento da simbolização pela criança, Pimentel
(2007, p. 231) descreve: “[...] no desenvolvimento da simbolização, alterar e criar novas
relações de significados com objetos e as ações substitui a realidade objetiva por uma
realidade ficcional, alicerçada pela descontextualização, ainda que originária de objetos
concretos ou de ações reais.” Essa ideia dialoga com o que a pesquisa vem defendendo sobre
as representações simbólicas da criança, no caso o desenho, trazerem elementos da realidade
vivida, mas que não são a sua cópia fiel, conforme costumamos pensá-los, significá-los e até
mesmo nomeá-los pela criança.
O universo simbólico potencializa as traquinagens da imaginação, invencionices ou o
pensamento imaginativo da criança, que são criações própria, individuais, ainda que
produzido no coletivo, que lhe permite experimentar lugares, ser igual e diferente de alguém
ou algo, ser livre em suas escolhas e desejos, representar diferentes papéis, quando em suas
brincadeiras, pode trocar de lugar, sendo polícia, bandido, mocinho. Criar e imaginar
realidades inimagináveis ao adulto. Esse potencial imaginativo evolui a cada etapa da vida da
criança, seguindo o desenvolvimento de estruturas mentais e das experiências, existindo uma
relação de reciprocidade entre a imaginação e a experiência. Segundo Vygotsky (2018, p. 27),
“a imaginação se apoia na experiência e a experiência se apoia na imaginação”. Esse autor
esclarece que:
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[...] Quanto mais a criança, viu, ouviu e vivenciou mais ela sabe; maior é a
quantidade de elementos da realidade que ela dispõe em sua experiência;
sendo as demais circunstâncias as mesmas, as mais significativas e
produtivas será a atividade de sua imaginação[...]. (2018, p. 25).

E o que seria a imaginação? Piaget (1999, p. 141-142) nos reporta a imaginação como
um jogo simbólico, e Vygotsky (1994, p. 122-123) descreve a imaginação como um processo
psicológico novo na criança, uma atividade consciente, e conceitua a partir da psicologia “a
imaginação ou fantasia como a atividade criadora baseada na capacidade de combinação de
nosso cérebro, Como base da atividade criadora manifesta-se em todos os campos da vida
cultural, científica e a técnica.”. Nesse sentido, a imaginação ou fantasia não é sinônimo de
algo que não é real ou que não mantém relação com a realidade.
No processo de desenvolvimento psicológico da consciência, a linguagem tem um
papel importante desde a tenra idade na perspectiva Vygotskyana. A linguagem, as interações
face-a-face, as relações que estabelecem com o meio sócio-histórico e cultural são propulsoras
desse desenvolvimento. A constituição da linguagem pela criança é um marco divisor entre o
sincretismo e o simbolismo. Ao desenvolver a sua capacidade de simbolizar, o pensamento da
criança evolui para o que chama de pensamento por complexo ou complexo por
pseudoconceito (VYGOTSKY, 2020, p.190). A criança conceitua próximo ao que o adulto
tem com um conceito verdadeiro, mas o pensamento da criança não opera com essa verdade e
sim com o modo próprio pelo qual se estrutura em algum momento de sua vida, por isso é
nomeado de pseudoconceito.
Não podemos esquecer que o desenho é uma linguagem de representação simbólica,
atividade peculiar à infância, portanto os processos aqui descritos, não vinculam-se apenas a
desenvolvimento da linguagem oral ou escrita, como costumamos entender, mas que implicase aos modos da criança simbolizar, produzir e expressar sentidos sobre o que pensa-sentevive e representa em seus desenhos, na lógica própria a seu pensamento infantil, e esses
muitos pensamentos e representações da criança não devem e não podem passar despercebido,
ou configurar-se para o adulto como um dizer ou fazer qualquer, sendo ignorados ou
descartados por não corresponder a uma lógica do pensamento do adulto. Atento a essa
situação Vygotsky (1994, p. 134) chama atenção: “[...] No mundo da criança, a lógica dos
desejos e o ímpeto de satisfazê-lo domina, e não a lógica do real [...]”. Não coincide com a
lógica do adulto. No entanto, como vimos, não é um pensar sem lógica e ou sem fundamento,
os produtos e obras do pensamento imaginativo-criativo da criança é expressão pura de sua
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realidade, é o que ela pensa-sente-vive em seu cotidiano infantil, considerando o seu contexto
social e as interações que estabelecem com o seu grupo.
Seu pensar é livre, ela cria suas invencionices, impressiona pela autenticidade e pela
propriedade que as defendem, pois enquanto para os adultos são traquinagens da imaginação e
até mesmo, para alguns, bobagem da infância, para ela é seu viver, seu ser, é sentir que tem
poderes especiais, tal qual, quando em pensamento movem objetos de um lado para o outro
sem tocar, transformam bruxas muito más em boazinhas, dentre outras qualidades fantásticas
do seu pensamento. Ela é autora, é a sua obra, o seu narrar e produzir sentidos, força motriz
do seu pensar. Encontramos, sustentação ao que acabamos de dialogar em um recorte da
narrativa da Menina-mágica, autora desta pesquisa, que tem 5 anos e 8 meses de idade.
Ela diz: “Pró, você quer ver uma mágica? Dá para fazer uma casa totalmente reta!”.
(Informação produzida pela Menina-mágica, em entrevista, novembro de 2020, na plataforma
Google Meet).
A menina segue desenhando, a casa reta, a mágica, no entanto, é utilizar da parte
circular do cabo de sua tesoura, para desenhar-se. Ela cria uma expectativa e: “Tchamram!”
Apresenta a sua mágica. Essa é a sua lógica, entre casas retas e tortinhas, ela nos apresenta o
seu pensamento imaginativo-criativo, em um passe de mágica.
O Desenvolvimento do pensamento infantil, e utilização da linguagem pela criança nas
perspectivas teóricas com as quais dialogamos nesta pesquisa, com os teóricos
socionteracionistas e sócio-históricos, convergem para o entendimento de que esses processos
decorrem da interação entre os aspectos biológicos e culturais, ou seja, diz respeito à
maturação biológica da criança que é influenciada pelas interações que estabelecem com o
outro em um contexto histórico e cultural. Entende-se que o outro oferece os elementos já
construídos pelo grupo e cultura, que passa a ser imitada pela criança e a cada tempo
evolutivo deste processo a sua ação vai incidindo de forma gradual e projetiva, alternando
entre a interiorização, exteriorização da ação na constituição do pensamento. Vygotsky (1994,
p. 132), pondera: “[...] as ações internas e externas são inseparáveis: a imaginação, a
interpretação e a vontade são processos internos conduzidos pela ação externa...”
O papel do outro nesse processo se destaca pela ação mediadora, traduzida pela
imitação, fio condutor e estruturante na construção da ação e consequente avanço do
desenvolvimento em seus múltiplos aspectos: culturais, sociais, afetivos, emocionais,
cognitivos. A imitação não seria a cópia de modelos de comportamentos, mas como nos
reporta Rego (1999, p. 111), ao descrever o pensamento de Vygotsky: “é a reconstrução
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(interna) daquilo que o indivíduo observa externamente...é um instrumento de compreensão
do sujeito.” Funciona, assim, como mediadora entre a ação e a representação.
Os teóricos também enfatizam o papel da imitação no desenvolvimento da ação e do
pensamento infantil. Segundo Wallon (apud Galvão 1995, p. 72) “é por meio da impregnação
perceptiva que a criança torna-se capaz de reproduzir determinadas cenas após tê-la
presenciado, ou seja imitar, e que é uma forma de atividade que revela, de maneira
incontestável, as origens do ato mental.” Nos diferentes estágios evolutivos do
desenvolvimento humano, Piaget (1999, 24-25) confere um lugar de atuação da imitação em
diferentes momentos do desenvolvimento da criança com atuação também diferenciada, a
capacidade imitativa da criança a fará evoluir da imitação diferenciada, para o jogo simbólico,
representação cognitiva. De forma complementar, apresentamos o que defendem Luria e
Yudovich (1987, p. 69): “[...] A criança quando entra numa situação complexa, pode imitar
ações que ainda não consegue fazer sozinha. E esta participação é a forma mais complexas de
atividade é o que justamente vai habilitá-la para chegar ao nível de aquisição destas ações de
maneira independente[...]”.
Ao que se refere à relação entre o desenvolvimento da linguagem e do pensamento,
tais autores coadunam com a ideia de que o pensamento “inteligente” da criança nasce ao
apropriar-se da linguagem simbólica, não que antes não o fosse, mas pela possibilidade que
essa tem de representar algo que por hora se faz ausente de seu campo visual, o que nos dá a
entender que embora ausentes continua presente na memória, sendo visíveis ao pensamento,
portanto, capacita a criança a agir no plano simbólico.
Para os teóricos interacionistas, a linguagem propicia o contato social da criança com as
pessoas e com o mundo, enquanto comunica e a faz avançar da ação primitiva, então prática,
para um pensamento simbólico, que permite pensar e organizar a sua ação. Destacam ainda o
papel da interação, cultura do grupo, e a relação de reciprocidade entre a linguagem e o
pensamento, embora transcorram caminhos diferentes em sua origem, implicam-se um ao
outro, em uma dinâmica em que a linguagem ao mesmo tempo que organiza o pensamento o
exprime por meio de representações mentais e simbólicas. A cultura, aliada à linguagem dá
suporte ao pensamento “[...] Para Wallon, é a cultura e a linguagem que fornecem ao
pensamento os instrumentos para a sua evolução [...]. (GALVÃO, 1999, p.41).”. Em relação
Vygotsky (2014, p. 65, 55), pontua: “[...] Ao interagir e dialogar com os mais experientes de
sua cultura “a criança aprende a usar a linguagem como instrumento do pensamento e como
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meio de comunicação. Os processos de funcionamento mental do homem são fornecidos pela
cultura, através da mediação simbólica.”
Tais considerações sobre a dinâmica do pensamento infantil, e a estreita relação entre
o papel da linguagem e a sua constituição pela criança, são importantes por contribuir para a
compreensão de seu pensamento imaginativo-criativo, singulares e de muitos sentidos,
fenômenos presentes em suas representações nas diferentes formas de comunicar, expressar e
suas ideias, desejos, necessidades, seja através do desenho, da oralidade ou de outras
linguagens.

2.2.1

Sobre formigas ajoelháveis e outros sentidos

[...] Cada vez que digo uma coisa filosófica, o olho de D. Benta, fica parado
e ela pensa, pensa...
- Ficam pensando o que Emília?
- Ficam pensando que entenderam. (LOBATO, 2020, p.15)

Essa é Emília personagem do escritor Monteiro Lobato em diálogo com Visconde,
enquanto escreve as suas memórias. Uma boneca com alma de criança, se considera uma
filósofa, é incansável na defesa do seu saber, curiosa e de muita imaginação
Inspiradas na boneca gente Emília e na criança, buscamos tratar da questão da
significação e sentidos produzidos pela criança em suas representações, essas que expressam a
sua compreensão sobre o seu ser e estar no mundo, e, portanto, a sua realidade. Para criança,
assim como para a boneca Emília, tudo é possível, e elas tem a certeza daquilo que
expressam, é a sua forma de ver, significar e viver-sentir e representar o mundo e expressar os
seus sentidos.
A pedra, a formiga ajoelháveis, ou a filosofia de Emília, ilustram o pensamento da
criança, são as significações e sentidos possíveis a criança em seu pensamento e tão valiosos
quanto a do adulto O jogo simbólico, carregado da experiência afetiva, emocional, social e
cultural presentes nesses diálogos fictícios que trouxemos, é uma forma de descrever como
pensa-imagina-cria a criança seguindo uma lógica própria.
A criança, centralidade desta pesquisa, aos cincos anos de idade encontra-se em um
dos períodos mais ricos do processo de desenvolvimento global e de seu pensamento,
transitando em todas as perspectivas teóricas aqui delineadas, entre suas possíveis limitações
egocêntricas, sincréticas, intuitivas, que ao mesmo tempo é o divisor de águas na construção
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de seu pensamento pré-lógico, categorial, inteligente como afirmam os estudiosos da
psicogênese e do interacionismo.
A criança já nasce inserida em um grupo e partícipe dele, as pessoas mais experientes
lhe apresentam o mundo culturalmente instituído e significado, a língua falada, os alimentos,
as vestimentas, o lugar que ocupa na casa, a rotina, em seus primeiros anos de vida recebe do
adulto as informações que servirão de acervo para a sua interação com o mundo. Aprendem a
falar, a andar, a gesticular, dentre outras habilidades, é apresentada ao mundo dos objetos, das
ações e de seu significado, assim ao apontar para o copo o adulto sugere que é água, da
mesma maneira se evocar “a”, e apontá-lo, será água. Quando avança em seu
desenvolvimento será a vez da criança agir sobre os objetos e produzir suas próprias ações
significando os objetos e a própria ação.
A descoberta do símbolo é que confere o maior avanço do pensamento, poder usar o
símbolo, ou pensar sobre algo que não está presente, lhe permite mergulhar em um universo
simbólico, tão rico quanto a sua atividade imaginativa e criadora. O sistema simbólico aguça a
tríade imaginação, criação e sentidos para um fazer liberto das amarras objetais e imitativas
reprodutivas. Ao longo da história e na contemporaneidade o uso de signos, códigos, e
sentidos, constituem-se em mediadores simbólicos capazes de comunicar e estreitar o diálogo
em grupo e no tempo presente em rede. Embora distantes, a criança mantém-se conectada a
uma cultura simbólica híbrida, ao mesmo tempo peculiar e global. Neste mundo de imagens,
tanto se apropriam, quanto produzem seus campos simbólicos, interagindo e experimentando
os recursos palpáveis nas mãos de forma presencial e/ou na virtualidade, o que amplia o seu
acervo simbólico, campo de significação e construção de sentidos.
Ao utilizar-se do sistema de simbolização como mediadora na construção de seus
pensamentos, a criança conquista um amplo campo de possibilidade de representar as suas
ideias e pensamentos e então de produzir significações e sentidos diversos. Uma formiga
ajoelhável, ou que conversa é possível à criança como experiência perceptiva, já que tem uma
imagem, o acontecimento, e através desses verbaliza o que percebe para além do campo de
visão, ou seja, o que vê com os olhos de sua imaginação. No entrelaçamento da percepção
com a imagem mental ressignificada, o pensamento torna-se mais complexo. Da ação sob o
objeto ao pensamento pré-conceitual/simbólico, alarga-se o campo semiótico e, portanto, de
construção de significação e sentidos na representação do seu pensar.
Piaget (1999, p. 352-353) nos reporta que com o surgimento da função semiótica, no
jogo simbólico, na fala, no desenho, a criança é capaz de diferenciar o significante (Objeto)
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do significado (representação). Refere-se a um avanço nas relações entre pensamento motor e
o pensamento mediado por símbolos. Importante destacar que a função simbólica não
necessariamente é um código visual que encaminha a significados, mas insere-se também na
categoria do não visível, não está somente nas coisas, na ação, mas na imaginação e criação
(brincadeiras, jogos simbólicos...) e representação (fala, no desenho, pintura,). Toda ação da
criança é permeada pela função simbólica, o falar, o andar, dramatizar, jogar, imitar,
desenhar... Essa função amplia o repertório de conteúdos presentes na memória, a imaginação,
criação e representação do mundo.
A representação nasce, portanto, da união de "significantes" que permitem
evocar os objetos ausentes com um jogo de significação que os une aos
elementos presentes. Permitem evocar os objetos ausentes com um jogo de
significação que os une aos elementos presentes. Essa conexão específica
entre "significantes" e "significados" constitui o próprio de uma função
nova, a ultrapassar a atividade sensório-motora e que se pode chamar, de
maneira muito geral, de "função simbólica". (PIAGET, 1999, p. 352-353)

Significado e sentidos caminham lado a lado, mas diferem-se pelo caráter social do
primeiro e individual do segundo. A significação diz respeito a algo instituído socialmente, a
exemplo de uma denominação do objeto ou ação, ideia que passa a ser compartilhada com
todos, é uma construção social, o objeto ou ação, terá aquela denominação, em qualquer lugar
em que se apresente. O sentido é mais individual, incide sob as particularidades e
peculiaridades forjadas na relação entre o sujeito o objeto e/ou ação. Baseada na teoria
Vygotskyana, Pimentel (2000, p. 229-230), descreve essa distinção:
Significação, não é totalmente independente das propriedades dos objetos...
Inicialmente o significado surge como uma das propriedades do objeto...
evoluindo através do jogo para um significado liberto da qualificação
objetal. Pressupõe-se então que o sentido é esse que liberta.

A teoria sócio-histórica, entende a criança enquanto ser histórico e cultural que se
insere em um mundo previamente significado por aqueles que a sucedeu e que cria uma
cultura própria ao seu grupo. A toda construção social que a criança vai interagindo, se
apropriando e internalizando, imersa nesse campo de significação que é o seu grupo históricosocial, porém como é um ser de cultura, que participa ativamente do mundo, através de sua
ação, seja no jogo, na imitação, no falar, a criança recria essas significações previamente
instituídas pelo seu grupo, cria suas próprias referências, ao que denomina de sentido pessoal.
A palavra é o campo semântico, é tomado como fonte de análise desta produção, mas não
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necessariamente se resume a ela, como é possível perceber nas considerações que faz sobre o
jogo simbólico e brincadeiras da criança.
Pensamento e linguagem em seu movimento de reciprocidade, protagonizam e
dinamizam o processo de desenvolvimento da criança. O mundo socialmente instituído
apresenta ao sujeito histórico cultural o universo simbólico, que também é móvel e evolui
tanto quanto aqueles que o produz. A criança vive-sente-pensa o mundo em sua inteireza e de
forma global. É, ao mesmo tempo, emoção, movimento, cognição, afetividade, ao tempo em
que se constitui produtora de culturas infantis. Em suas ações é capaz de cantar, dançar,
desenhar, pintar, correr, saltar, pular, imitar, falar, concomitantemente, sem se dar conta das
particularidades de cada ato. Quem nunca viu uma criança falando e movendo o corpo todo?
Batendo a mão na mesa, cantando e /ou falando e desenhando ao mesmo tempo? É nesse
emaranhado de ações que produz e dá sentido às suas produções, sempre singulares, embora
nutrido pela cultura de seu grupo.
O sentir, o viver, o estar no mundo com o outro, incidem na produção de sentidos pela
criança. Ao agir, a criança toma de empréstimo o que é do outro, do seu grupo, significando,
mas elas não assimilam de imediato o mundo adulto em seus sentidos, “[...] recebe um
produto que é semelhante ao produto do adulto, porém obtido por intermédio de operações
intelectuais inteiramente diversas e elaborado por um método de pensamento também muito
diferente-pseudoconceito [...]” (VYGOTSKY, 2020, p.193). Essa teorização toma a palavra
como significante para a análise, acreditamos, no entanto, que do mesmo modo que expressa
por meio da palavra seja oral ou escrita operando com os pseudoconceitos, assim também o
faz quando se utiliza de outras linguagens de representação.
O sentido cumpre uma função simbólica e mediadora do pensamento, sendo
organizado e expresso por meio das linguagens em suas múltiplas representações. Assim o
simbolismo do pensamento da criança perpassa toda e qualquer ação por ela realizada, se
revela em atividades motoras, afetivas, cognitivas, permite-lhe verbalizar, desenhar, projetar,
planejar, resolver conflitos, imaginar, criar, e comunicar... Ao que chamamos de sentidos
sentido refere-se a necessidades, que, muitas vezes, ainda não realizaram, mas que
mobilizaram o sujeito, constituem o seu ser, geram formas de colocá-lo na atividade. O
sentido deve ser entendido, pois, como um ato do homem mediado socialmente (REY, 2003),
ao que Bakhtin (2017, p. 41) diz: “aquilo que não responde a nenhuma pergunta não tem
sentido para nós”. Ele chama de sentidos às respostas a perguntas.
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Tanto Vygotsky (1994, 2020) quanto Piaget (1999) consideram a relevância da
mediação (organismo e meio) ou interação (dentre pares, com a cultura do grupo, com os
instrumentos cotidianos...) nas formas como o sujeito desenvolve, pensa, cria os seus
conhecimentos, significa e/ou produz sentidos. Vygotsky nos apresenta a teoria históricocultural ou interacionista, um sujeito-histórico que na interação com os outros e o mundo é
capaz de produzir linguagem e cultura, ferramentas que contribuem para o seu
desenvolvimento e aprendizagem. Ele afirma ser o “desenvolvimento humano socialmente
constituído” (apud. REGO, 1995, p. 56). A criança é pensada por ele como aquela que possui
um conhecimento e que vai evoluindo a partir das interações que estabelece com o meio e os
outros. O grupo ao qual pertence exerce papel preponderante nesse processo. Reconhece que a
criança aprende desde que nasce, e que a aprendizagem promove e impulsiona o
desenvolvimento.
Dialogando com esses princípios, Galvão (1995, p. 32) nos informa que Wallon em
sua teoria da pessoa completa, vê a criança como tal e afirma: “homem é um ser
geneticamente social, descreve o desenvolvimento infantil numa perspectiva dialética,
sugerindo que afetividade, cognição e a motricidade são estruturantes deste processo e que
alternam entre si em dados períodos da vida da criança, em uma construção progressiva.
Como Vygotsky, recorre também ao estudo da criança contextualizada, elaborando a
psicogênese da criança completa.
Na apresentação de sua teoria nos aproxima da criança na construção de si mesma e o
processo de diferenciação e individuação em relação ao outro. A linguagem e o pensamento
infantil têm um lugar de destaque em seus estudos, nos informando sobre a reciprocidade
entre estes. O pensamento discursivo é o estruturante de seus estudos sobre a inteligência. Ao
descrever o dinamismo do pensamento infantil, o faz distinguindo o pensamento sincrético e
categorial, em relação ao primeiro diz ser um pensamento que se liga a tudo e que se
aproxima mais de associações livre da poesia do que da lógica formal, impregnado de
subjetividade, enquanto o pensamento categorial que como o nome já explicita, permite
formar categorias e objetivar o real. Revela uma criança que desenvolve em diferentes
aspectos e não somente no que concerne ao cognitivo, considera uma relação tripartite entre
cognição, motricidade e afetividade como propulsores do desenvolvimento da criança.
Malaguzzi (2019), transforma discurso em prática ao inspirar uma educação
libertadora, democrática, pensada para a criança e feita por criança. Projeta um espaço-tempo
da educação infantil onde a criança em sua ação própria protagoniza a sua existência,
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experimenta e constrói saberes, com as cem mãos que possui. Para ele a criança tem mais de
cem linguagens, quem tem mais cem linguagens, imaginemos quantas formas não possuem de
representá-las e de expressar sentidos tem, mesmo que lhe roubem noventa e nove? Por isso,
precisamos escutar as narrativas da criança nas diferentes linguagens possíveis, para que
possamos compreender como descobre, inventa, pensa, compreende o mundo na qual se
insere, participa, e é autora.
Aqui temos uma linguagem de representação que é visual, que pressupõe a escuta
visual e da narrativa da criança na expressão de sentidos. Rinaldi (2019, p. 236) ao responder
sobre a questão do que é escuta, ela defende: “A escuta deve reconhecer as muitas linguagens,
os muitos símbolos e códigos que as pessoas usam para se expressar e comunicar.”. Ao
escutarmos a criança, legitimamos a sua fala, suas histórias, e passamos a compreender
melhor como se entende neste mundo e nesta aproximação fazemos a revolução necessária na
mediação em seus processos de aprender e desenvolver em um contexto libertário e
democrático.
Se o pensamento imaginativo-criativo da criança “é haurido de elementos da
realidade” e são constituídos da cultura de seu grupo, é importante a escuta das narrativas da
criança em seus sentidos sem lhe roubar nenhuma possibilidade de representação e expressão.
Parafraseando Malaguzzi (2019, p.29) se a criança tem cem linguagens, devemos atentar para
que não lhe roubemos nenhuma, pois todas são a expressão não de cem mais de milhares de
sentidos.

2.3

REPRESENTAÇÃO DE DESENHO, O IMAGINÁRIO E OUTROS SENTIDOS DA
CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
“Hoje eu desenho o cheiro das árvores”
(BARROS, 2015a, p. 84)

Barros nos inspira, com esse dizer, a imaginar, visualizar o desenho do cheiro das
árvores, abrindo possiblidades de narrativas e sentidos sobre o seu desenho e o próprio
sentido atribuído por ele enquanto autor da obra, promovendo um encontro de sentidos, o que
nos leva a concordar com Bakhtin (2017, p. 41-42) ao afirmar que “o sentido só existe para o
outro sentido, isto é, ele só existe com ele.”. Sendo composto por muitas vozes, o que lhe
confere o polifônico e polissêmico.
O desenho, seja ele o desenho cheiroso de Barros, as jiboias abertas e fechadas de
Saint-Exupéry e o da criança da educação infantil cada um deles em sua representação
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singular e subjetiva, produz impressões, percepções, narrativas e sentidos em si e desperta a
quem o contempla. O desenho infantil é uma linguagem de representação simbólica que
comunica e expressa sentidos, cheirosos, aventureiros, emotivos, libertários, afetivos,
emocionais...
Sabe-se que o desenho é a atividade humana presente desde a pré-história. Conta
Proença (2002, p. 10-11) que naquele período os homens os produziam com riscos utilizando
argilas e as mãos em negativo. A prática de colocar as mãos sobre um papel e fazer o seu
contorno ou redor sobrevive ao tempo, ainda hoje recorremos a ela. Essa técnica consistia nos
primórdios em soprar um pó colorido extraído de rochas, por sob a mão. Desse fazer nasce a
pintura rupestre nas cavernas, retratando a natureza e os animais e aquilo que viam,
materialmente ou em suas imaginações, os caçadores desenhavam. De suas experiências e
vivências cotidianas àquilo que se passava em sua mente, utilizando-se de materiais como
ossos carbonizados, carvão, vegetais, sangue de animais. A arte tinha um poder mítico à
medida que eles acreditavam que ao pintar a imagem do animal morto, conseguiria matar o
animal verdadeiro.
A arte de desenhar, continua o autor, evoluiu e na tentativa de tornar seus desenhos
leves e ágeis, o homem começou a traçar linhas mais finas em sua composição, do qual se
origina a primeira escrita, a pictográfica. Os desenhos iniciais da criança podem até se
assemelhar a esta fase do desenho do homem primitivo, sem perspectiva ou profundidade
produzem traços, rabiscos e garatujas em suas representações, contudo, recentes estudos
contestam que tais semelhanças sejam a repetição dos desenhos daquele período, dada a
cultura na qual a criança atual se insere (MÈREDIEU, 2014, p. 99,100). Mas é uma verdade
que a História nos conta que desde os primórdios o humano utiliza-se dessa arte, que através
dos tempos constituiu-se em desenhos iconográficos: ícones, símbolo, códigos e escrita, que
são ferramentas de representação do mundo, mediadoras das relações entre pares e de
comunicação dos fazeres em sociedade.
Esses desenhos se fazem presentes na vida do homem como arte, linguagem e objeto
de subjetivação do mundo, recebe várias definições, dentre as quais destacamos por alinhar-se
às ideias e concepções que fundamentam esta pesquisa a de Oliveira e Tebet (2010, p. 51). “O
desenho representa uma forma de interação e significação do mundo, constituindo-se numa
forma de expressão simbólica das crianças, a partir da qual aprende regras e valores de uma
cultura”. Entende-se que o desenho propicia a criação, interação e produção de uma realidade,
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em que simbolicamente estariam impressas suas experiências nas relações que estabelecem
com o mundo.
Arte ou linguagem, o desenho é considerado uma “atividade criadora” (VYGOTSKY,
2018, p. 61), uma realização universal e própria à cultura infantil, por meio do qual a criança é
capaz de comunicar, inventar, imaginar, criar e produzir sentidos. Em conformidade com
Sarmento (2011, p. 39)
[...] Tudo se passa como se a criança procure no seu desenho não
propriamente representar um real exterior ao desenho, mas, desenhando-o, o
inscreva como o real da representação, válido em si próprio, interpretável no
quadro de polissemia tolerada pelos códigos em que foi desenhado [...].

Assim o desenho da criança é prenhe de conteúdo imaginário e de sentidos. Um todo
da sua experiência e da sua vivência, no plano do real-imaginativo é contemplado em sua
representação de desenho, tal qual ela vê o mundo e se vê no mundo. Ao desenhar a criança
mobiliza seu pensamento em torno de experiências e vivências. Segundo Vygotsky (2018, p.
25) a imaginação origina-se exatamente desse acúmulo de experiências:
[...] quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe assimilou;
quanto maior é a quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em
sua experiência; sendo as demais circunstâncias as mesmas, mais
significativa e produtiva será a sua atividade de imaginação. Toma a
imaginação como um modo de funcionamento especificamente humana, mas
não presente na criança muito pequena.

O que nos instiga a uma outra pergunta de pesquisa: será que a criança muito pequena
não tem imaginação, sendo sua ação especificamente prática? Mas a discussão que trazemos
do estudo de Vygotsky é a formação e o conteúdo da imaginação e suas contribuições para o
pensamento imaginativo, representação de desenho e sentidos da criança do G5 da educação
infantil.
Tendo pouca experiência, o conteúdo da imaginação na representação de desenho da
criança muito pequena, pode ser pouco visível aos nossos olhos, não significa, no entanto, que
não desenhe. É possível que por volta de um ano e meio, em média, ou até antes ou depois
desse período, já produza seus riscos, rabiscos e garatujas, ainda que a criança, supostamente,
não tenha pretensão. Sanz (2009, p. 67) sinaliza que “considera-se desenho como qualquer
forma gráfica, colorida ou não, de formas.”. E isso elas já fazem com suas garatujas e
rabiscos.
Na ação de desenhar, a criança põe em jogo seu potencial imaginário, criativo e
autoral, bem como comportamentos que lhes são próprios naquele momento como: utilizar
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todo o corpo, gesticulando, dialogando com os desenhos em voz baixa, olhando contidamente
para sua produção, elaborando uma narrativa enquanto o realiza, o que ocorre de forma
natural, dando a impressão de que ela, a criança, toma o lugar do desenho e o expressa através
de suas posturas. Ao que Mèredeu (2014, p.6) chama de prazer do gesto: “[...] Na criança, o
desenho é antes de mais nada motor; a observação de uma criança pequena desenhando
mostra bem que o corpo inteiro da criança sente prazer nesta gesticulação”. Destacamos a
ideia de narrativa, justamente porque é o modo que a criança oralmente nos apresenta os
sentidos expressos em sua representação, muito embora elas sejam compostas de formas,
linhas e outros elementos gráficos que se assemelham a algo que é do conhecimento do
adulto, não coincidem na maioria das vezes com o que o adulto pensa ser o sentido da criança.
Imaginação, produção de sentidos e de conhecimento na criança pequena se dá pela
experiência, por meio de experiências sensíveis como explica Santos (2015, p. 236): “[...] ao
se pensar a experiência infantil, deve-se conceber a criança como corpo sensível, que aprende
e apreende o mundo à sua volta por meio de experiências sensíveis, isto é, por intermédio de
todo o corpo.”. A criança então em suas experiências, articula suas emoções, ideais,
concepções, sentimentos necessidades, que se mantêm indissociáveis do corpo motor. Existe
uma ação motora quando a criança produz suas representações e o faz com todo o corpo,
sentindo, vivendo.
As experiências infantis resultam da combinação da cultura da família, do seu grupo,
da escola, e da maneira singular como lida com o mundo. Conforme Benjamin a experiência
infantil caracteriza-se pela repetição, “a criança volta para si o fato vivido, começa mais uma
vez do início” (BENJAMIN, 1984, p.75). À continuidade das suas experiências, que são
sempre singulares, são influenciadas por aquelas que são marcas culturais de seu grupo, sendo
ressignificada em seu repertório. A ressignificação do que herdou com o que experimenta no
presente, promove uma continuidade em um recomeço, uma repetição que não se esgota. Esse
movimento de ressignificação do que é do seu grupo, contribui para a constituição de sentidos
próprios.
O desenho é uma atividade própria à criança, então uma experiência peculiar a esse
tempo de ser criança, uma experiência que promove a ampliação do pensamento imaginativocriativo e do conhecimento. Conforme Ferreira Gullar (1982): “o desenho estabelece a ligação
entre o mundo objetivo e a imaginação, entre a realidade e o sonho”. O que lhe confere um
lugar especial no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.
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Apoiada em suas experiências, sociais, culturais, afetivas e emocionais, motoras, a
criança utiliza-se de narrativas como a falas, os gestos, a pintura, o desenho para representar
expressar, comunicar, interagir, produzir e compartilhar seus sentidos sobre o mundo
imaginário e real de onde provêm seus saberes. O desenho é uma dessas formas que permite
ser narrado, dando acesso a outros sentidos da criança, a narrativa imagética, uma mostra
original do seu pensamento imaginativo. Diríamos, portanto, que o desenho enquanto uma
representação do mundo imaginativo da criança é uma imagem única e de outros sentidos.
A criança do presente, impõe uma experiência que ao longo da sua história do ser
criança foi negada, a experiência autoral, um lugar para dizer de si mesmo, um lugar de fala e
de outras narrativas. A autoria é algo que se insere numa relação dialógica, que é de sentido.
Trazemos a esta pesquisa o ser autor e autoria por Kramer (1993, p.83) ao que diz:
Ser autor significa dizer a própria palavra, cunha nela a marca pessoal e
marcar-se a si e aos outros pela palavra dita, gritada, sonhada, grafada... ser
autor significa resgatar a possibilidade de “ser humano”, de agir
coletivamente pelo que caracteriza e distingue os homens...Ser autor
significa produzir com e para o outro [...].

Inquieta nesta pesquisa conhecer quem, ou que seriam esses outros representados pelas
crianças em seus desenhos, o que significam para ela em sua experiência e em sua autoria.
O desenho infantil, e o primeiro registro escrito da criança, fora do que inscreve com o
seu corpo muito antes de traçar, é uma possibilidade da criança narrar-se e narrar o que está
acontecendo ao seu entorno. É uma ação autoral, que envolve a sua capacidade motora,
afetiva e simbólica na composição de sua representação e decorrentes sentidos.
A partir da elaboração de teorias, concepções em diferentes campos da ciência
humana, dentre as quais destacamos: Psicologia, Antropologia, Sociologia, Pedagogia,
Neurociência, foi possível particularizar cada vez mais o estudo da criança, da linguagem da
criança, do brincar, da constituição da criança leitora, dos processos próprios de aquisição da
leitura e da escrita, da sua capacidade de imaginar e criar suas próprias artes e de representar o
mundo. Podemos avançar no sentido de reconhecer que a criança possui mais de cem
linguagens, é o que nos reporta Malaguzzi (2019) e que através delas se apropriam e
comunicam o mundo. Suas ideias centradas na criança nos seus modos próprios de sentirpensar-viver-agir no mundo como ser autoral, são moventes para o olhar sensível e
responsável do adulto e dos professores para com a criança, de maneira a não lhe roubar
nenhuma das possibilidades de linguagem que possui, e então de interação, comunicação e
expressão. Das cem linguagens da criança, uma delas é o desenho, uma linguagem universal e
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própria a criança, importante, a qual temos em estudo e nos encaminha a convidá-lo, para essa
reflexão:
[...] A criança tem cem linguagens
cem mãos
cem pensamentos...
Mas roubaram-lhe noventa e nove...
Dizem a criança:
Que o jogo e o trabalho,
A realidade e a fantasia
A ciência e a imaginação,
O céu e a terra,
A razão e o sonho,
São coisas que não estão juntas
E assim dizem à criança
Que as cem não existem.
A criança diz:
De jeito nenhum. As cem existem.

Malaguzzi (2019, p. 21)

2.3.1

A representação de desenho da criança: é sobre desenhos de jiboias abertas ou
fechadas

As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias
abertas a fechadas... Meu desenho não representava um chapéu, representava
uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jibóia, a fim
de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre
necessidade de explicação detalhadas ... (EXUPERY, 2006 p.9- 10)

O desenho é uma ação própria e singular da criança, cabendo investigar como a
representação de desenhos expressam os sentidos da criança do G5 da Educação infantil,
intentando conhecer os sentidos produzidos pela criança na representação de desenho. Uma
maneira de contribuir para a compreensão da criança em seu processo de desenvolvimento e
de seu pensamento, tomando o desenho para além das interpretações de linhas, cores e
formas, impressões que dão formas ao registro gráfico, indo em busca do conhecimento de
como a representação de desenho expressa os sentidos da criança do G5 da educação infantil,
nos permitimos metaforizar, e dizer que investigamos outras linhas, cores e formas, que são
desenhadas de seus pensamentos e sentidos, que por sua vez implicam-se à sua experiência e
atuação no mundo.
É essa forma particular que o desenho possui ao comunicar e expressar as ideais,
concepções, sentimentos, emoções da criança por meio de representações, de maneira peculiar
e singular, o seu modo próprio de imersão no mundo por meio de representação de desenhos e

71
expressão de sentidos, que nos interessa nesta pesquisa. Na busca, apoiamo-nos em Derdyk
(2020 p. 37), ao declarar “Desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções, ideias são
tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se”. Demarcamos
assim a importância do desenho enquanto representação e expressão de sentido da criança do
grupo 5.
Tema de interesse de diversas áreas, o desenho infantil, tem sido estudado e
perspectivado nas últimas décadas: como obra de arte da criança, ferramenta de escrita,
instrumento de expressão de sentimentos, linguagem de representação, o que requer um olhar
multirreferencializado, e ao mesmo tempo considerar o fiozinho da linha que traça esse
constructo de pesquisa nesse emaranhado de possibilidades, afim de delimitar, objetivar e
produzir um conhecimento a mais, contemplando a criança em seu fazer e na fruição de seu
pensamento imaginativo-criativo e autoral.
Nesta pesquisa, investigamos o desenho enquanto representação, expressão de
sentidos da criança. Chamamos de representação tudo aquilo que de alguma forma pode
substituir um objeto, acontecimento, por uma imagem mental e/ou símbolo. Em conformidade
ao que defende Piaget (1999, p.79) ao considerar a função semiótica e formação do símbolo
pela criança, e Vygotsky (19994, p. 32,33,38) ao defender o signo e as interações que a
criança estabelece com o outro, seja outra criança ou adulto, como mediadores do
desenvolvimento das funções intelectuais. O autor nos traz a ideia de signo como substituto
do objeto, eventos, acontecimentos. Em uma teoria mais voltada para o significado da palavra,
Vygotsky (2020, p. 191) retrata que na idade pré-escolar a criança em seu pensamento opera
por complexos, o qual nomeou de pensamento por pseudoconceitos. “Conceitos
aparentemente semelhantes aos verdadeiros, são revelados de forma diferente na ação”. Essa
informação é importante, para não nos perdemos diante do que está posto pelo adulto, seus
conceitos, verdades, certezas ao pensar essa representação do desenho da criança, sendo mais
uma motivação para escutar os sentidos da criança no momento que os produz.
Nos interessa a representação da criança como expressão de sentidos, a simbologia
própria ao seu pensamento imaginativo e criativo. Não faremos leituras evolutivas de seu
fazer gráficos, nem análises psicológicas de seus traçados, uso de cores. Apoiando-nos em sua
fala em relação a sua representação e sentidos, nos interessa saber o que comunica sobre o seu
pensar-viver-sentir sobre o mundo da qual participa ativamente produzindo culturas infantil.
Nos aproximando um pouco mais dos estudos sobre a representação de desenhos,
buscamos contribuições de Pillar (2012, p. 43), que entende ser o “desenho um trabalho
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gráfico da criança não resultante de uma cópia, mas da construção e da interpretação que ela
faz dos objetos, num contexto sociocultural em uma época.” E nessa perspectiva que tomamos
a representação de desenho da criança nesta pesquisa, aliando representação simbólica,
expressão de pensamento imaginativo e sentidos de um grupo específico, chamado criança.
O desenho é uma representação própria à cultura da criança, utilizada na produção e
comunicação de sentidos, que são polissêmicos. Segundo alguns estudiosos, esse fazer a
acompanha desde a tenra idade. Há quem afirme que o desenho infantil é anterior à sua fala, a
exemplo de Sarmento (2011, p. 28), que explica:
O desenho infantil insere-se entre as mais importantes formas de expressão
simbólica das crianças. Desde logo, porque o desenho precede a
comunicação escrita (na verdade, precede mesmo a comunicação oral, dado
que os bebés, rabiscam antes ainda de articularem as primeiras palavras .

Contudo, a produção de desenho pela criança pode ser desencorajada de forma
progressiva à medida que essa aumenta a idade, em casa ou na educação infantil, devido a
visão adultocêntrica e até mesmo psicologizada na interpretação de suas produções. Como nos
alerta Yavelberg (2013, p. 12):
[...] os desenhos da criança são formas de expressão e construções
simbólicas... observando o desenho como linguagem, evitamos invasões ao
mundo interno que pertence à criança. Olhar o desenho na perspectiva dela é
procurar a atribuição de significados que cada criança dá aos seus desenhos e
os significados que recebe na leitura pelos pares...O desenho da criança abre
mundos para ela mesma. Cabendo-lhe definir formas e cores bem como
atribuir valores e significados à sua criação.

Na educação infantil, a proposição de atividades de desenho perpassa todos os
campos de experiência. A BNCC (BRASIL, 2018, 44, 49,50) citado com objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento diferenciados, um não menos importante que o outro, dada
a importância dessa representação da criança na educação infantil. No campo de experiência
Traços, Sons, Cores, Formas, no objetivo EI03TS02, lê-se – “Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais
e tridimensionais.
Nesse contexto e não menos importante, o desenho é tomado como uma manifestação
artística, em sua importância indiscutível para o conhecimento e a expressão da arte e da
cultura, e aumento do repertório artístico da criança. Oportunidade para a produção e
expressão pessoal, da sua sensibilidade, criatividade. No campo de experiência, O Eu, outro, e
o nós, não temos nenhum objetivo explicitado, embora saibamos que as relações que
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perpassam esse campo, são expressas através das representações de desenho, o mesmo
ocorrendo com o campo Corpo, gestos e movimentos. Ao tratar do campo Espaços, Tempos,
Quantidades, Relações e Transformações, o desenho é tomado como registro de observações,
manipulações e medidas.
Coadunado ao objetivo de aprendizagem e desenvolvimento EI03TS02 (2018, p. 49),
do campo de experiência Traços, sons, cores, formas, em que o desenho e as outras
representações artísticas são tomados como forma de livre expressão destacamos um campo
de experiência que muito nos interessa nesse diálogo que é o da Escuta, Fala, Pensamento e
Imaginação, objetivo de aprendizagem e desenvolvimento (EI03EF01) , onde lê-se
:”Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Objetivo
relevante às discussões que trazemos sobre a representação de desenho da criança, sentidos e
o pensamento imaginativo. Defendemos nesta pesquisa a representação de desenho como uma
linguagem por meio da qual a criança produz sentidos e culturas infantis, expressando o seu
pensamento imaginativo-criativo próprio a este período de sua vida, cinco anos de idade.
Por sua proposição na educação infantil, elencamos os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimentos em destaque. Trazemos desse último campo, a ideia de que, o pensamento,
a imaginação e fala e escuta dão formato às representações de desenho da criança. No
pensamento imaginativo, imersa na cultura do grupo, experimenta, memoriza, internaliza
comportamentos, ações, ativando a construção de seus sentidos próprios, avança no campo
simbólico da representação e expressão, comunicando como pensa-sente-vive o mundo, ao
tempo em que se constitui como ser de criação, ser autoral. Sim, através dessa representação
abrimos possibilidade para não somente ver as produções da criança como escutar o que elas
nos falam, e conhecer a criança naquilo que é, que deseja, que necessita, e não no que
pensamos ser.
A criança em sua autoria e produção de sentidos ao tomar por referente representações
e simbologias da cultura do seu grupo de pertença e de seus pares, outros infantes, produzindo
suas próprias representações simbólicas, o faz em uma relação de troca, onde apropria-se
deste universo instituído e recria pensamentos e sentidos sobre suas representações, que são
sempre originais. Ou seja, imergem no dialogismo próprio à construção de sentidos. Admitese, portanto, que o que ressoa de seus fazeres e dizeres resultam de uma relação que é
mediada com o outro em uma polissemia de vozes e sentidos, uma relação dialógica, no
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entendimento Backtiniano, “[...] No diálogo existe uma potência de sentido.” (BAKHTIN,
2011, p. 381), ao que complementa:
‘Não pode haver “sentido em si” – ele só existe para o outro sentido, isto é,
só existe com ele, não pode haver sentido único (um só). Por isso não pode
haver o primeiro nem o último sentido, ele está sempre situado entre os
sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única que pode ser real em sua
totalidade.’ (2017, p. 41).

Desta forma ponderamos que os sentidos produzidos pelas crianças do G5 da educação
infantil e expresso em suas representações de desenho, poderão ressoar como norteadores das
práticas pedagógicas dirigidas às proposições deste fazer na Educação Infantil. Acolhemos o
que nos revela Bakhtin (2011, p. 332) sobre sentidos e dialogia, “A própria compreensão
integra o sistema dialógico como elemento dialógico, e, de certo modo, lhe modifica o sentido
total.” A busca pelo professor por compreender a criança em suas itinerâncias formativas
requer a observação, o diálogo, a escuta em seus sentidos, ressoam como princípios que
fundamentam as práticas pedagógicas da educação da criança pequena. Em sustentação a
maneira de entender as relações dialógicas de sentidos e consequentes ressonâncias justifica
Bakhtin ( 2011, apud, ALMEIDA, 2014. p.32) :
A ressonância dialógica é, então, constituída pela diversidade de sentidos
gerada pelo encontro de diferentes enunciados na cadeia da comunicação
verbal, porque todo enunciado, além de gerar uma reação do ouvinte, faz
com que este se torne um locutor e, em algum momento, o seu discurso
subsequente será enunciado com ecos do discurso precedente.

Ainda Almeida, ao tratar da metodologia que cria para o processo investigativo de
pesquisa com a criança, denominada de flagrantes ressonantes, descreve: “ [...] O Flagrante
Ressonante está associado a duas condutas: a de se afetar pelos dizeres das crianças, e assim
flagrar suas atitudes responsivas, e a de perceber os sentidos de seus dizeres e construir
ressonâncias para a Educação Infantil, prossegue afirmando que são mediadores necessários
para interpretação dos dizeres das crianças que podem ressoar na Educação Infantil e, assim,
contribuir para a construção de práticas dialógicas a partir dos sentidos atribuídos por elas.”
(2014, p.82). Nos impulsionando e inspirando a pensar esses atos enunciativos da criança,
seus dizeres e/ou narrativas, como planejadores de práticas pedagógicas que considerem a
escuta da criança, aqui realizada através do desenho.
Entende-se que as práticas dialógicas, consideram, portanto, o dizer da criança, e as
muitas possibilidades de sentidos, emergentes da criança, da criança com o fazer, da criança
com outras crianças, a criança com o contexto, a criança e o professor... Embora, não
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utilizemos os flagrantes como estratégia nesta pesquisa, eles ocorrem de forma natural na
criança, e é tão imprevisível quanto ela, tratamos de aliar o desenho em concomitância com a
narrativa da criança, então temos uma representação gráfica e oral e de muitos sentidos, que
se complementam em um ato enunciativo e possível de escutar a criança.
Em outra leitura inspirada em Bakhtin, Almeida (2014, p. 33), afirma o que importa
em uma ressonância dialógica: “o dizer procede de alguém e se direciona a outro alguém. Este
outro pode ser afetado por este dizer e emprestar sentido ao que fora flagrado para ressoar
como atitudes que podem afetar ou não outras pessoas e outros espaços.
E então, a escuta sensível e atenta a polissemia de sentidos produzidos e expressos
por meio da representação de desenho da criança e narrativas, poderão ressoar nas práticas
pedagógicas do professor, professora, de forma inspiradora e geradora de conhecimentos
sobre o ser criança em seus sentidos e possíveis possibilidades de compreendê-las em seus
etométodos e etnomeios próprios de pensar-sentir-viver-agir no mundo, em suas itinerâncias
formacionais, ao que Macedo ( 2013, p. 120), preconiza:
“[...] Entendemos, a propósito, que a dialética e a dialógica existem para
destruir pontos e portos seguros e para possibilitar totalizações
desreificadoras. São dispositivos que devem contribuir para a compreensão
do devir humano[...]para compreender como a criança inteira se movimenta
em seus processos formativos.

Por fim entendemos por ressonâncias pedagógicas, o conjunto de elementos que
atravessam o diálogo, os sentidos das crianças em suas narrativas e fazeres próprios, e nesta
pesquisa, mais propriamente aqueles emergentes do seu pensamento imaginativo na
representação de desenho e expressos em suas narrativas, podendo ser constituintes e
fundantes das práticas pedagógicas da educação infantil.
Tomando o desenho como fazer próprio da criança, sabemos que em qualquer tempo e
lugar ela desenha, no entanto, desenhar na escola difere e muito, do desenhar em casa não só
por conta do ambiente. Desenha-se em casa por lazer, diversão, passatempo, brincadeira... Na
escola o desenho se apresenta com objetivos e finalidades para: desenha-se para desenvolver a
coordenação motora, para ilustrar uma história, para representar uma situação de festividade,
dentre outros, mesmo quando dizemos que não há intencionalidade, o olhar pedagógico se faz
presente.
Neste espaço configura-se em tempos distintos de realização, sendo atividades de:
artes, linguagem, brinquedo, enfim são componentes curriculares, presentes na rotina e no
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cotidiano da escola. Diz Sarmento ao considerar a influência da cultura escolar na produção e
reprodução do desenho:
A cultura escolar é o espaço de formalização do desenho infantil; mesmo
quando ele é promovido como “desenho livre”, não deixa de constituir uma
tarefa escolar, condicionada pelo seu caráter compulsivo, pela estrutura do
espaço-tempo em que se realiza, pelo tipo de materiais utilizados etc. [...].
(2011, p. 47).

Ao tratarmos infantil, o seu potencial imaginários, representações e sentido da criança,
nos inserimos numa discussão de grande complexidade, pela multiplicidade de referentes e
aspectos que o envolve: a linguística, a semiose, a cultura do grupo social e etária, a
subjetividade infantil, autoria, que não nos permite fazer recortes desconsiderando ou
sobrepondo um aspecto a outro.
Ao longo do que tratamos aqui, percebemos que as discussões sobre o desenho
infantil, vêm se firmando há algum tempo no mundo acadêmico, contudo, tais discussões, por
vezes, não se apresentam na educação infantil. Nas proposições pedagógicas ainda vigentes,
há casos em que é “seguro”, para o professor, as vezes por temer julgamentos de sua ação,
utilizar-se de produções prontas, cópias, traçados para cobrir, pintar com tal cor, etiquetar.
Essas práticas são recorrentes, fruto de uma formação que nos orienta a não acreditar no
potencial da criança e admirar o belo, que no caso é a estética do desenho visto pelo olho do
adulto e distanciado do pensamento imaginativo-criativo e simbólico que estrutura a ação da
criança ao desenhar. O desenho etiquetado é como jiboias abertas e fechadas, os quais, por
inferência, é o que supomos ser, ao ponto de intervirmos e nomearmos a produção da criança.
Ao etiquetarmos as produções da criança, pelo simples fato de aparecer em seu
desenho uma casa, sem, contudo, escutá-la sobre sua representação, e então seu sentido, é
possível que estejamos atropelando o seu pensamento e retirando dela a possibilidade de criar
e de avançar em suas ideias, concepções sobre a casa representada.
Para não as atrapalhá-la em seu processo de representação devemos atentar para o que
nos informa Vygotsky (1994, p.37), que “a criança muito pequena primeiro desenha e depois
o nomeia para dar tempo decidir, o que eles são, e quando maiores já têm a capacidade de
decidir previamente o que irá desenhar”. E ainda observá-la enquanto age, pois é nesse
momento que mantém um diálogo com o seu pensamento, enquanto produz suas
representações, não raro elas cantam, falam, à medida que vão desenhando, o que exige a
sensibilidade de quem a observa dialogar com ela sobre a sua representação, muito mais que
fazer-lhe perguntas que encaminhe ao óbvio ou direcione sua fala sobre elas. Sobre o ato de
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desenhar nos alinhamos e comungamos daquilo que defende Derdyk (2020, p. 33) “O ato de
desenhar impulsiona outras manifestações, que acontecem juntas, numa unidade indissolúvel,
possibilitando uma grande caminhada pelo quintal do imaginário.”.
É desse lugar que intentamos pensar a representação do desenho da criança, em seu
sentido próprio. Por muitas vezes ao propormos a experiência com o desenho na educação
infantil, buscamos uma resposta para essa ação, geralmente imediata e na tentativa de deixar
claro o que supostamente o autor teve a pretensão de representar.
Defendemos que através do desenho, a criança se revela produtora de cultura e,
portanto, de saberes e de conhecimentos, exercitando o seu potencial, imaginário, criativo e
autoral. Fato que nos impulsiona a utilizá-lo como construto de pesquisa e possibilidade de
compreender os sentidos produzidos pela criança em sua representação.
É notório que as crianças nos dão pistas e informações relativas às suas produções,
cotidianamente ela nos informa sobre os sentidos do que está posto e sobre aquilo que faz
sentido ser vivido e experimentado. Para tal, costuma utilizar-se de diferentes linguagens,
sendo as brincadeiras a que mais se faz presente em suas tarefas cotidianas, o desenho por sua
vez é uma forma de brincar. Como bem diz Sarmento (2011, p. 51), “O desenho infantil,
afinal é a expressão de uma das coisas que as crianças fazem de mais sério: brincar.”.
Podendo então exercer um potencial lúdico no processo formativo da criança. Ao mesmo
tempo é ação e pensamento como pontua Iavelberg (2013, p 29):
O desenho da criança é a ação e pensamento ao mesmo tempo. São atos
particulares que ninguém pode realizar por ela. Quando a criança desenha,
ação, percepção e imaginação atuam juntas; ela sabe fazer e ver o que
produz no desenho. Corpo inteligência e conhecimento das experiências de
desenho anteriores se encontram afinados com o que está sendo desenhado.

Desse modo chama atenção para as diferentes dimensões humanas que envolvem a
ação de desenhar, cognitiva, afetiva, corpórea implicadas as relações e interações com outras
crianças e experiências, indo além do vem sendo preconizado nos espaços-tempos da
educação infantil, ao propor a produção do desenho à criança, cujo foco por vezes, tem sido
unicamente, o aspecto motor e ou para análise categórica de suas produções como produto do
desenvolvimento e ou aprendizagem, considerando etapas.
Em complementariedade ao que defende Iavelberg, reiteramos o papel da imaginação
na representação da criança, pois essa não se distingue do que é a sua própria realidade.
Vygotsky (1998, p. 96) defende que “[...] o desenho segue a imaginação infantil, sendo
transgressora do condicionamento espaço-temporal da criança, e projeta-se como uma voz
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capaz de articular mundos distantes e desconhecidos”. Portanto, a busca por compreender os
sentidos da criança na representação do desenho requer um olhar sensível e aguçado aos
diferentes elementos (culturais, sociais, afetivos, emocionais...) que o compõe e que produz
sentidos a ele e, por conseguinte, ao outro. Jobim (1994. p. 51) pontua:
Bakhtin mostra que, em cada pessoa, há um potencial de sentido que
necessita ser desvendado. O outro precisa "chegar a ser palavra", quer dizer,
iniciar-se num contexto verbal e semântico possível para se revelar. E
complementa: Restaurar o espaço do sentido significa, portanto, devolver ao
sujeito não apenas seu discurso, mas a auto-ria da sua palavra e o lugar do
seu desejo no confronto com a realidade.

Ao produzir representações e sentidos, a criança nos empresta o seu conhecimento
para que possamos aprender com ela. O desenho igual à palavra nunca é mesma coisa em si, é
a imagem dessa coisa, já nos dizia Froebel lá no século VIII. Mèredieu (2014, p. 14)
considera o desenho como: modos de expressão próprio da criança, o desenho constitui uma
língua que possui seu vocabulário e sua sintaxe”. Mais recentemente Iavelberg (2013, p.29)
nos informa de que: “o desenho da criança é a ação e o pensamento ao mesmo tempo.”. Com
base nesses estudiosos, podemos inferir que o desenho não é aquilo que você vê ou pensa, ele
é apenas um retrato da ideia do que se pensa ser.
Mágico, imaginativo o desenho da criança exprime seus pensamentos e concepções,
enreda a suas histórias e seus sentimentos, ricos em suas imagens gráficas e em sentidos.
Parece assertivo dizer que toda criança por menor recuso disponível é capaz de desenhar. Em
cada tempo e lugar o desenho da criança, apoiada na experiência, diferencia-se por motivos
que vão dos recursos a objetivos distintos, tanto por parte da criança quanto por parte
daqueles que vivem com ela esse momento.
Consideramos a importância de conhecer como a representação de desenho expressa
os sentidos da criança do grupo 5 da educação infantil. Partimos do entendimento de que
desenhar e um ato de liberdade, um modo de falar do lugar da imaginação, da autoria, do
protagonismo, sendo importante, lançarmos um olhar sobre a forma como a criança vai
tecendo seu imaginário e o real, através do seu desenho. Significa dizer que podemos ver,
ouvir e escutar as narrativas da criança, aguçando o olhar para suas produções, seus saberes e
suas itinerâncias, sempre singulares, e da multiplicidade de relações implicadas a esse fazer
como propõe Macedo (2013, p. 109) “saber dialogar com a criança e saber como ela dialoga
consigo mesma e seu entorno [...]” (MACEDO,) para então entendê-la e suas construções e
itinerâncias infantis, o que poderá ressoar nas práticas pedagógicas na educação infantil.
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2.3.2

Esboço das discussões e pesquisas sobre o desenho Infantil

A história da educação infantil é marcada nas últimas décadas por avanços
significativos, contando com a contribuição de diferentes áreas do conhecimento. O século
XX trouxe para o hoje o contraste de uma pedagogia da infância que dialoga entre o
tradicional e o contemporâneo. De Froebel há dois séculos a Malaguzzi, nas duas últimas
décadas do século XX, cada um a seu tempo, somam inúmeras contribuições teóricas para a
educação da criança pequena. Entre ranços e avanços desenharam-se muitas ideias e
pensamentos sobre a criança, seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, a
importância da motricidade, do afeto, do outro, da cultura, de ser ouvida, de ter um saber
próprio, uma cultura própria...
Esses estudos mobilizaram as diferentes vertentes e tendências pedagógicas que se
estenderam do século XX ao século XXI. A exemplo da teoria construtivista que, baseada nos
estudos de Piaget, nos idos dos anos 90, tornou-se referência às proposições pedagógicas nas
escolas infantis ditas não tradicionais. Embora a ideia tenha tomado rumos não condizentes
com o proposto, o ganho foi o reconhecimento da criança enquanto ser cognoscível e capaz de
criar. Posteriormente a teoria sociointeracionista ganha força trazendo a criança para o centro
das discussões enquanto sujeito histórico e cultural, que cria linguagem e tem uma cultura
própria, contribuindo para a compreensão da criança em seus direitos de aprender e
desenvolver, respeitando a sua singularidade em meio as interações que estabelece com os
outros e o mundo.
A partir destes conhecimentos que tem sido elaborados na área das ciências Humanas
e da pedagogia, e mais recentemente com destaque as ideias de Freire (1996) Arroyo ( 2010,
2013) Morin (1996), Benjamin (2009 ), Kramer ( 2013), Barbosa (2006), Abromovicz (
2010), Malaguzzi (2019), Sarmento (2011), Friedman (2013 ), Cohn (2005), Corsaro (2009),
dentre outros que discutem a criança, a infância, a escola , o brincar, é que foi possível trazer
a criança para o centro do processo educativo e da sociedade como um ser que vive, pensa,
imagina sendo capaz de lidar com as coisas do mundo de forma ativa. Como consequência,
podemos avançar no sentido de algumas garantias de direito, dentre elas o da educação da
criança pequena e suas singularidades. Avançamos ainda com contribuições mais recentes da
Neurociência, da Sociologia da Infância e Antropologia da Criança, que tem se dedicado no
estudo sobre a criança e com a criança em suas infâncias e culturas própria.
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Esses estudos influenciaram os diversos segmentos da sociedade a repensar a criança
em suas necessidades e especificidades de cuidado e de educar-se em qualquer situação e
contexto. Desse entendimento é que pesquisas vêm sendo realizadas principalmente na área
da educação, tendo em vista contemplar a criança no dizer sobre si e o mundo de maneira a
contribuir para o seu desenvolvimento como ser potencialmente ativo em sua formação
humana.
Fazendo um recorte destes estudos tratando-se daqueles realizados sobre a criança e o
desenho infantil, recorremos inicialmente a Santos (2014, p. 59), que descreve como tem sido
a produção acadêmica sobre o desenho na educação infantil, faz um levantamento histórico e
legal sobre a educação infantil, sobre o processo de formação docente e apresenta através de
um levantamento feito no periódico QUALI-CAPES entre os anos de 1990 e 2003, as
discussões relativas ao desenho infantil. Descreve que a maior concentração de discussões da
época centraliza-se na região Sul e Sudeste do país.
Das discussões apresentadas por Santos, destacamos: Almeida (1990), que faz uma
análise sobre as representações gráficas das noções de espaço e tempo no desenho da criança,
destacando ainda as transformações do desenho da criança e o seu desenvolvimento
cognitivo; Sá (1991) com a representação topológica e dos problemas de egocentrismo em
crianças; Montoya (1994) que atrela pobreza a defasagem acentuada na organização da
representação do vivido, afirmando ser o desenho da criança fragmentado e elementar,
passível de organização espacial, temporal e casual; Dozol (1994) que problematizando a
expressão plástica em crianças sugere que as crianças que tem contato com o acervo cultural
da humanidade revela alto nível de diversidade nas produções infantis e possibilita a
construção da identidade. Gobbi (1999) discute a criança e a relação de gênero tomando duas
linguagens, o desenho e a oralidade, esta autora defende o desenho livre, por considerar
originais, considera a influência da cultura na produção do desenho da criança; Silva ( 1999)
foca nos docentes e suas concepções, atitudes e comportamento frente a produção infantil, vai
então dizer da forma como o docente vê a produção entre o errado, o feio e o bonito, os raros
momentos de se desenhar nas creches e escolas infantis, chamando atenção para uma
formação docente que promovam a articulação entre a teoria e a prática.
Dos trabalhos apresentados por Santos, apenas três relacionam-se com crianças
pequena o de Gobbi, Dozol e Sá, ainda assim são pesquisas realizada sobre a criança e o seu
desenho e não com a criança sujeito do dizer sobre suas produções. Os demais tomam o
docente enquanto sujeito da pesquisa, tendo por objeto o desenho da criança em escolas da
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educação infantil e a formação docente na perspectiva da significação do desenho da criança
nas práticas pedagógicas. Pesquisas acadêmicas realizadas tendo por sujeito a criança são
recentes, quando se reconhece a criança em sua autoria e seus meios próprios de pensar,
sentir, viver, produzir, criar, inventar e reinventar o conhecimento.
Quando se trata do desenho da criança na educação infantil, imaginação, sentidos
produzidos pela criança, além das pesquisas descritas acima levantamos no banco de dados de
dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), nove dissertações, entre os 1996 e 2014, e 10 teses, entre os anos de 1993-2013, as
mais recentes entre os anos de 2017 e 2019, as quais consideram os descritores: desenho
infantil e educação infantil, desenho na educação infantil e imaginação, desenho e sentidos da
criança, sendo representadas na tabela abaixo.

Tabela 1 - Pesquisa por descritores e recorte temporal entre o ano de 2018 e 2019

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela CAPES

Posterior a essa seleção por descritores e anos citados demonstrados nesta tabela foi
possível manter o recorte temporal 2017 e 2019 das dissertações e teses defendidas no
período; localizar e fazer a leitura de títulos e resumos de teses e dissertações, fazendo o
descarte das que não mantinham relações de proximidade com o objeto desta pesquisa; a
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partir da leitura dos resumos, selecionar algumas dissertações e teses que dialogassem com o
problema desta pesquisa e seu objeto.
A partir desta nova busca e análise dos trabalhos selecionamos 1 tese e 3 dissertações
que dialogam com esta pesquisa. Tais pesquisas serviram ainda como embasamento teórico
para o estudo do objeto e problema desta pesquisa. O quadro a seguir demonstra os achados a
partir de categorias e critérios elencados anteriormente para a busca dos trabalhos.

Tabela 2 - Pesquisa que dialogam com esta pesquisa defendidas entre os anos de 2017 e 2019

Fonte: elaboração própria a partir de dados fornecidos pela CAPES

Dessas pesquisas, destacamos uma dissertação defendida no ano de 2019, sob o título
desenho infantil, linguagem e sentido: o que dizem as crianças sobre seus desenhos, por
dialogar mais efetivamente com o constructo e problema da pesquisa em construção. O
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trabalho buscou analisar os sentidos da linguagem dos desenhos da criança em processo
histórico-cultural no qual a criança se faz sujeito e foi realizada com 5 crianças com idade
entre 5 e 6 anos em uma escola municipal. Os caminhos metodológicos utilizados pela autora
consistiram em revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Os desenhos produzidos tiveram
como inspiração uma peça teatral, uma lenda e o desenho em família. A autora procurou
apreender como os sentidos dos desenhos produzidos pelas crianças podem contribuir para os
estudos da infância, apoiando-se na teoria sócio-histórica representada por Vygotsky (1987) e
Bakhtin (1997) e na Sociologia da Infância defendida por Sarmento (2011). O desenho é
tomado na perspectiva de linguagem. Como resultado, descreve o desenho como produção
cultural das crianças capaz de revelar as representações infantis e sinaliza que capturar os seus
sentidos, depende, necessariamente, das interpretações de seus autores.
Demais pesquisas retratam a produção do desenho pela criança, as narrativas
elaboradas e a produção de sentidos ou significados por elas em mediações pedagógicas. A
centralidade são as práticas pedagógicas a partir do desenho e do imaginário infantil e o
sujeito da pesquisa os professores.
A análise desses trabalhos possibilitou interagir com pesquisas já desenvolvidas com e
sobre a criança, o desenho, a criação e imaginação na educação infantil. Foi possível dialogar
como o objeto, objetivos e problemas propostos ao tema, caminhos metodológicos,
dispositivos, produção de informações, análise das informações e resultados, possibilitando
identificar distanciamentos e convergências com a pesquisa em andamento.
Encontramos convergências no campo teórico, quando tomamos a criança numa
perspectiva de sujeito histórico que produz linguagem, cultura e ferramentas própria na
interação com o mundo; o desenho enquanto instrumento de mediação simbólica, contudo, o
diferencial da nossa pesquisa, se faz pela autora da pesquisa, a criança, e os constructos da
pesquisa, os sentidos da criança sobre o desenho na educação infantil a partir da sua narrativa,
considerando a perspectiva de quem cria e imagina ao fazer, e por conseguinte, o ressoar
destes sentidos nas práticas pedagógicas.

3

DESENHANDO O CAMPO METODOLÓGICO

Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que
mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que
se dá através de signos linguísticos. O mundo humano é, dessa forma, um
mundo de comunicação (FREIRE, 2011, p. 86).

84
Sendo a criança a centralidade da pesquisa, necessário se fez insistir em pesquisar com
ela, na tentativa de ouvi-la, na inquietante busca de saber como as representações de desenho
da criança expressam os sentidos do G5 da Educação infantil. E conhecer os sentidos
expressos pela criança nessa representação. A pesquisa segue respeitando o potencial
imaginativo-criativo e autoral na sua representação, uma vez que o momento histórico
apresenta um contexto diferenciado de viver, interagir, experimentar, produzir culturas
infantis e outros sentidos. Dessa forma, alinhamos este trabalho a um fazer dialogado com as
crianças e com as suas produções, objetivando observá-la em processos de fruição e com elas
aprender, onde a educação infantil está acontecendo.
A pesquisa ocorre em uma espaço-tempo virtual no qual a proposição pedagógica a
criança da educação infantil está acontecendo, ainda que temporariamente, o que implica
localizar a criança no espaço-tempo virtual de aprendizagem e desenvolvimento, ainda que
em meio a polêmicas e opiniões que se dividem entre o contato da criança da educação
infantil com seus pares e ou a ineficácia dessa forma de interatividade para a educação da
criança pequena. No entanto, concordando ou não, o que está posto é que o fazer da educação
infantil pública em questão está localizado, ainda que temporariamente neste espaço-tempo,
então a pesquisa prossegue através da virtualidade como possibilidade de manter a
centralidade na criança e responder à pergunta: como a representação de desenho expressa os
sentidos da criança do G5 da educação infantil, ainda que em interações remotas.
O desenho é uma linguagem de representação peculiar a criança que se coloca como
um dispositivo indispensável ao processo de investigação no tempo presente, por permitir a
observação, a escuta e sentidos representados. Marca do seu fazer a acompanha nas diferentes
experiências de vida o que impulsiona a busca por compreender os sentidos produzidos pela
criança por meio da representação de seu desenho em proposição pedagógica, ainda que em
um momento de isolamento e no espaço-tempo virtual.
Segundo Gobbi (2009, p.71), “O desenho e a oralidade são compreendidos como
reveladores de olhares e concepções dos pequenos e pequenas sobre seu contexto social,
histórico e cultural, pensados, vividos, desejados.” Neste entendimento, o desenho é tomado
na pesquisa como uma representação reveladora do pensamento imaginativo-criativo da
criança e de sentidos mediante narrativas sobre as representações de desenho.
As primeiras aproximações do campo de pesquisa se dão ainda de forma presencial,
contudo, com o evento pandêmico da covid 19, que assolou o mundo, de maneira
intempestiva, fomos apresentados a outro tempo chamado remoto, implicando outras formas
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de interação no processo comunicacional entre humanos e nas relações nos espaços-tempos da
vida em sociedade, da educação e na educação infantil. Nesse contexto, recriamos ou
reinventamos caminhos comunicacionais, de interação, de aprendizagem, e de acontecimentos
da educação a partir de aplicativos e/ou de plataformas de encontros virtuais, tornando
possível prosseguir com a pesquisa com a criança em outro espaço-tempo de aprender,
desenvolver, interagir e produzir conhecimento, a virtualidade.
Apoiados em Freire (2011, p.86), vivemos em um mundo de comunicação, concluise, portanto que somos seres de linguagens, que necessita comunicar algo a alguém e de
alguma forma. Neste momento histórico do desenvolvimento da pesquisa, imperou o evento
pandêmico, promovido pela corona vírus e a doença covid 19, problema sanitário que
acometeu pessoas de diferentes sexos, idades e condições sociais, em todos os continentes e
já ceifou milhares de vidas, tendo atravessado o nosso processo investigativo, em
decorrência do protocolo de isolamento e distanciamento social a que o mundo precisou
recorrer. Tais condições nos levou a questionar sobre: como mantermos pesquisa cuja
centralidade é a criança? Quais os métodos ou os etnométodos vêm sendo utilizados por
estudantes, professores, pesquisadores em seus fazeres devido essa problemática? Onde a
comunicação entre as pessoas se faz? E a educação infantil e a criança como acessá-las?
Mudam-se as formas de interagir e de comunicar, bem como as relações entre os
humanos, que inesperadamente necessitou se “reinventar” enquanto sujeito social (homo
ludens, imaginarius, demens, economicus, faber) e se reprogramar enquanto homo
tecnlogicus, parafraseando Morin (2000, p. 58) ao considerar a complexidade humana, para
dar conta das inúmeras transformações ocasionadas pelo isolamento e distanciamento social
que priva os humanos das interações face-a-face e promove a interação e/ou interatividade
por meio de mídias e dispositivos tecnológicos.
Essa outra experiência e “novo” mundo nos apresenta outros espaços-tempos de se
constituir pessoa, profissional em um lugar bem específico chamado casa, nos aproxima e
distancia da família, dos amigos, dos colegas, num mecanismo que gera tensões, pressões,
angústias e outros aprendizados, gerenciados pelos smartphones, notebooks, plataformas e
aplicativos... Movimento de (re) existir num “universo minúsculo” num tempo de Cronos.
A casa é o espaço transmutado, no sentido de permitir ir de um lugar para o outro sem
ter saído dela. Ela é a escola, o local de trabalho de todos da casa, o lugar de convivência
familiar, é ao mesmo tempo a proteção e a privação, a inclusão e a exclusão, o estar juntos e
separados, mas ainda é um lugar possível, enfim é o paradoxo em meio ao caos produzido por

86
este modelo de viver e existir num mundo que sofre com uma doença invisível e com certo
grau de letalidade.
Diante do caos, e de todas as impossibilidades, a decisão por manter a centralidade da
pesquisa na criança da educação infantil, consistiu em ousar repensar estratégias que tornasse
possível acessar a criança da educação infantil em outro espaço-tempo de seu acontecimento,
já que a rede física mantém-se fechada em obediência às novas regras de convivência
humana, o isolamento e distanciamento social. O ponto de partida foi a reflexão sobre a
defesa da educação infantil como um espaço-tempo necessário à socialização, interação facea-face, a formação da criança, e as perdas para a criança diante de uma educação remota. O
seguinte, buscar os pares e pistas para refazer o caminho da pesquisa. Vencidas tais etapas e
com a convicção das possibilidades diante do caos, resolvemos prosseguir com a investigação
sem perder de vista os sujeitos autores da pesquisa e principalmente os sentidos produzidos e
expressos em suas representações no processo de constituição de si e do mundo.
Como intitulado, rabiscar, riscar e arriscar são ações que se coadunam no tempo da
pesquisa em concomitância ao seu desenrolar. Os pesquisadores e as pesquisas em educação,
principalmente aquelas cuja investigação têm por centralidade a criança pequena, como a em
andamento, a partir do evento pandêmico, viu-se na iminência de rabiscar, riscar e arriscar
outras possibilidades de investigação sem comprometer o que anteriormente eram seus
constructos. Em se tratando desta pesquisa, optou-se por ajustá-la em sua estratégia
metodológica e dispositivos, atentando para o uso das ferramentas tecnológicas próprias ao
tempo de isolamento e distanciamento social, quando o existir, o fazer, o saber, o comunicar
entre pares ocorrem por meio de mídias digitais em um espaço-tempo virtual.
O lócus da pesquisa desloca-se então da área construída, rede física, estrutura de
parede, para espaço-tempo virtual e remoto. Esse risco foi assumido, por entendermos que
essa poderia seguir por entre o desconhecido, o incerto, o nada previsível, pois ao que parece
desses advêm outros conhecimentos. O aprisionamento às verdades até então instituídas sobre
o uso ou não de tecnologias na educação infantil na mediação da aprendizagem impulsiona a
essa experiência, não se tratando de concordar ou discordar, mas de busca do conhecimento,
uma vez posta essa condição de aprendizagem e desenvolvimento para educação infantil
nesse momento pandêmico.
A educação infantil física perde a criança presente e essa perde o espaço-tempo de
interação e de brincar presencialmente com seu grupo. O professor e a criança perdem o
abraço, o afeto físico, a alegria da chegada, o choro e o sorriso face-a-face...O pesquisador e a
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pesquisa perdem o lócus físico, o chão da educação infantil, o sentido. Será? Tantas perdas e
ausências necessitam ser repensadas e redimensionadas, afinal não se sabe muito bem para
onde vai o mundo, respondendo a Morin (2012). Precisamos, na iminência da continuidade,
transformar o improvável em possível, a partir das ferramentas que estão disponíveis no
presente tecnológico. Ousar, desafiar-se, transgredir ao que está posto poderá nos levar a
outras experiências e descobertas.
Estamos, portanto, lidando com um acontecimento e uma emergência que nos
encaminha a traçar caminhos metodológicos diferenciados e pouco comuns na educação
infantil. Apoiamo-nos em Macedo (2016, p. 32) ao defender: “O acontecimento é aquilo que
nos co-aciona a decidir por uma nova maneira de ser, de atuar e ou de atrair. Suplemento
incerto, imprevisível, dissipado, apenas aparece. Nomeia o não sabido da situação [...]”. O
momento da pesquisa é este, do caos, da emergência, dos impedimentos, do desconhecimento,
do agir na incerteza. Como nos reporta Morin (2009, p. 60-61): “A pesquisa, a descoberta
avança no vácuo da incerteza e da incapacidade de decisão.”
Dentro do que é rigor para a pesquisa de abordagem qualitativa, um rigor que não se
confunde com rigidez, fixidez, inflexibilidade, como nos faz entender Macedo (2009, p. 38).
São esses elementos fundantes da investigação, aos quais recorremos neste momento
pandêmico para validar aquilo que pretendemos realizar com a criança do grupo 5 da
educação infantil. Como defendido, é preciso ousar, aventurar-se por entre o desconhecido e a
experiência para que a busca retorne outros sentidos para a educação de maneira em geral e
para estes sujeitos autores.
A pesquisa do presente, atípica, por ser pouco experimentada até então, em especial na
educação infantil, solicita de seus sujeitos, pesquisador, a criança, o professor, pais e outros de
suas relações, experimentar e enredar outros dizeres e sentidos. Entende-se que pesquisar é
um ato que demanda abertura e flexibilidade diante dos acontecimentos internos ou externos
que impactam a sua realização, o que pressupõe correr riscos e até cometer erros em seu
processo de investigação e busca do conhecimento. Como chama atenção Macedo (2009, p.
32) “[...] Acolher compreensivelmente a emergência significa acolher os problemas e as
perturbações. Faz-se necessário, assim saber lidar com a intuição, com as itinerâncias e as
errâncias compreensivas”.
Os descaminhos da pesquisa surgem e vamos buscar alternativas viáveis para
prosseguir com a investigação, assim tomamos as palavras críticas de Silva (2011, p. 27) e
lançamo-nos à reflexão: PROCURA-SE: “método milagroso ou uma técnica Santa para curar
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todos os males da educação”. Sem esta pretensão nos propomos encontrar estratégias
metodológicas que contribuam para o desenvolvimento de uma pesquisa localizada no tempoespaço presente e que possa contribuir para a educação da criança pequena.
Ao investigarmos os sentidos da criança sobre a representação do seu desenho na
educação infantil, intentamos pesquisar com um grupo de cultura própria, em uma ação que
lhe é inerente, que se constitui em linguagem para representar e expressar seu universo
imaginário e real bem como os sentidos produzidos na condição em que os realiza.
Desenhamos, deste modo, uma pesquisa qualitativa, de inspiração etnográfica crítica e
multirreferencial com crianças de cinco anos de idade, algo desafiador, em tempos de
pandemia e mais ainda quando a busca é pelos sentidos da criança na representação do
desenho em proposições pedagógicas, que neste contexto passa a ser mediada por dispositivos
tecnológicos em ambientes proporcionados pelos aplicativos. O currículo da educação infantil
configura-se por atividades e o desenho tem se apresentado como uma atividade permanente
ao fazer no ambiente virtual.
Das características que configuram este caminho metodológico algumas haverão de
ser questionadas nesse momento e referem-se à garantia do rigor e validação, são elas: a
temporalidade, localidade e a imersão do pesquisador no contexto. Peirano (jul. /Dez. 2014, p.
86) ao citar Malinowski, destaca três pontos que devem ser consideradas em uma boa
pesquisa etnográfica: “comunicação no contexto da situação (cf. MALINOWSKI; ii)
transformam, de maneira feliz, para a linguagem escrita o que foi vivo e intenso na pesquisa
de campo, transformando experiência em texto; e iii) detectam a eficácia social das ações de
forma analítica”.
Por nos inspirar na etnopesquisa crítica e multirreferencial, que tem suas bases na
etnografia, fazemos as algumas considerações. A inexistência de um campo de pesquisa
localizado em sua estrutura de paredes, área física nesse momento histórico, faz surgir um
outro campo que se estrutura como ambiente de aprendizagem do presente, em que crianças e
professores se reúnem para brincar, conversar, jogar, interagir... O ambiente virtual mediado
pelos dispositivos e aplicativos da web - World Wide Web (documentos em hipermídia que
são interligados e executados na Internet), onde a pesquisadora busca imergir, realizar o
processo investigativo, vivendo essa experiência inovadora. É o que temos de mais real e
contemporâneo das vivências da criança de todo o mundo e não diferente acontece no Brasil,
importando a pesquisadores e educadores em geral.
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Diversas discussões sobre a temática da educação da criança pequena em tempos de
pandemia e o uso de dispositivos e aplicativos on-line tem mobilizado professores e
estudiosos, pesquisadores de diferentes instituições governamentais e não governamentais,
grupos de pesquisas e movimentos em defesa da infância mobilizam-se em torno das
condições impostas pela pandemia ao processo de aprendizagem e desenvolvimento da
criança. Alguns são defensores da modalidade, no entendimento da necessidade de
proximidade com a criança em um momento que está sendo privada do contato em ambiente
físico com seus outros, admitindo esse fazer como possibilidade para, e outros que a refutam
por diferentes aspectos que perpassam a educação infantil: a interação, a socialização, o
brincar, o tempo de exposição da criança ao dispositivo, o como fazer, o papel da família
dentre outros. Discute-se amplamente tanto a educação infantil na modalidade on-line quanto
o retorno das aulas presenciais.
Tanto as instituições de educação infantil da rede privada quanto da rede pública têm
lançado mão de diferentes aplicativos para aproximar-se da criança pequena e propor a elas
uma outra ambiência de aprendizagem e desenvolvimento que utiliza-se de ferramentas e
linguagem própria de comunicação entre seus diferentes autores, o que oportuniza a produção
de conhecimentos com base nas práticas pedagógicas implementadas pela educação infantil
nos moldes e formas como a criança experiencia esse espaço-tempo.
Um campo de pesquisa se abre na virtualidade, incerto, questionável, porém rico a esta
investigação. O cotidiano da educação infantil tem se dado neste ambiente que trouxe a
experiência das relações de interação, aprendizagens e desenvolvimento para a casa.
Certamente marcados pela diversidade de pensares tanto sobre a forma de educação quanto da
sua inexistência, implicando novos e velhos comportamentos, crenças, valores, sobre os
objetivos e finalidades da educação infantil e o próprio uso dos recursos tecnológicos nesse
processo.
A pesquisa pode e deve se ocupar de apreender os sentidos da criança sobre a
condição do presente para continuar a busca pela compreensão do imaginário infantil e do seu
lugar de voz e autoria neste processo.
O estudo dirige-se “aos sentidos que os autores produzem em suas interações.”
(COULON, 2017, p. 127). Desse modo, defendemos a etnopesquisa crítica e
multirreferencial, como estratégia para a pesquisa, dada a possibilidade de compreender,
interpretar e comunicar aquilo que intentamos investigar.
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No caso da etnopesquisa crítica, valoriza-se intensamente a perspectiva
sociofenomenológica, que orienta ser impossível entender o comportamento
humano sem tentar estudar o quadro referencial, ou seja, a bacia semântica e
o universo simbólico dentro dos quais os sujeitos interpretam seus
pensamentos, sentimentos, e ações. (MACEDO, 2010, p. 82).

A escolha por esse caminho metodológico torna-se possível por adentrar o contexto no
qual a educação infantil está acontecendo, o chão da escola é no momento uma tela que se
abre a partir dos dispositivos e aplicativos que são disponibilizados em rede para a
comunicação e interação entre as crianças e seus outros no processo de ensino e
aprendizagem, mediado por seus professores e diferentes mídias.
A observação direta é um outro dispositivo de pesquisa que permite uma aproximação
maior do grupo de crianças e dos profissionais em suas práticas, “[...] não como um ato
mecânico de registro do observador, mas como pesquisador que observa inserido num
processo de interação e de atribuição de sentidos [...] conforme Macedo (2010, p. 93).
Complementando, Lüdke, André (2014, p. 31), sinalizam que este dispositivo de pesquisa:
[...] permite chegar mais perto da perspectiva dos “sujeitos pesquisados”;
permite a coleta quando não é impossível outras formas de comunicação;
recorrendo aos conhecimentos e experienciais pessoais como auxiliares no
processo de compreensão e interpretação do fenômeno estudado; são
extremamente úteis “descobrir” aspectos novos de um problema.

O desenho sendo uma atividade permanente na educação infantil, proposto pela
professora à criança é uma oportunidade de pesquisarmos como as representações de desenho
expressam os sentidos da criança do G5, conhecer esses sentidos e possíveis ressonâncias para
as práticas pedagógicas, ainda que esse processo investigativo siga um caminho remoto, até
então desconhecido. A pesquisadora propõe viver essa experiência do presente com a criança
do presente.
Investigar as representações da criança e os sentidos é um fazer complexo, ao que
parece, conhecer e compreender os sentidos exige a utilização de todos os sentidos, a escuta e
a fala, o silêncio, o ver e a visão, o tato para além do que se pode tocar, a imaginação. Exige
com isso que ao tratarmos e analisarmos as informações produzidas, possamos construir
caminhos mantendo a fidelidade e o rigor que se deve ter com a pesquisa. Para tal nos
inspiramos em alguns princípios que regem a construção de núcleos de significação
(AGUIAR e OZELLAS, 2006) na apreensão dos sentidos da criança.
Nessa escolha dos dispositivos e caminho metodológico da investigação nos
inspiramos em Nóvoa (apud MACEDO, 2016, p. 25) quando sinaliza: “[...] A investigação ou

91
é criação ou não é nada [...]” e complementa “[...] Não há nada mais útil do que o
conhecimento inútil e impuro, é ele que nos prepara para ver e para pensar fora dos quadros
rígidos em que tantas vezes nos deixamos prender”.
Essas são as condições relacionais, de interação e comunicação desenhada com o
intuito de localizar a pesquisa pretendida a partir dos primórdios da pandemia. Um desenho
que toma como fundantes a vertente epistemológica, socioantropológica, psicológica de um
fazer pedagógico mediado por tecnologias, com um grupo específico chamado criança,
vivendo um contexto pandêmico e de relações diferenciadas, condições emocionais, afetivas e
cognitivas implicadas às suas experiências no momento presente.
Intentamos buscar espaços-tempos diferenciando e ir acolhendo o acontecimento e a
emergência de recriarmos etnométodos e etnomeios para fazer acontecer a educação infantil
em suas mediações pedagógicas, ou fazeres e práticas, bem como as pesquisas em educação,
de um lugar não experimentando anteriormente. Peirano (jul. /Dez. 2014, p. 389) nos diz que:
“Etnógrafos fomos/somos ávidos em conhecer o mundo em que vivemos, nunca nos
conformamos com predefinições, estamos sempre dispostos a nos expor ao imprevisível, a
questionar certezas e verdades estabelecidas e a nos vulnerar por novas surpresas”. Assim nos
inspiramos e autorizamos a realização desta pesquisa com crianças pequenas no intuito de não
deixar que o momento presente possa contribuir para a sua invisibilidade, fato histórico na
educação infantil. Para tal elegemos a criança autora de 5 anos de idade sujeito da/na
pesquisa.

3.1

A PESQUISADORA E OS SEUS PARES: MOVIMENTO DE INSERÇÃO E
IMPLICAÇÃO NO ESPAÇO-TEMPO DA PESQUISA.
A educação infantil, lócus da investigação, localiza-se no centro da cidade de São

Francisco do Conde. É a primeira instituição a atender crianças entre 3 e 6 anos, inaugurada
no ano de 1975, quando a cidade era área de segurança nacional e o gestor municipal era
nomeado para assumir o poder executivo pelo presidente da república. Com o advento do
petróleo e da instalação da RLAM (Refinaria Landulpho Alves), no distrito de Mataripe,
ocorreu um aumento populacional pela migração de trabalhadores da Petrobrás (Petróleo
Brasileiro S/A) que se instalaram na localidade. Cria-se então a chamada pré-escola para
atender aos filhos dos petroleiros.
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Não por acaso, a pesquisadora foi aluna nessa instituição por se encaixar no critério de
seleção dos eleitos a frequentá-la. Crianças que não contavam com este crédito, só iriam
estudar, a partir do primeiro ano do ensino primário como era nomeado na época o ensino
fundamental. A escola foi estruturada em seus aspectos físicos, materiais e profissionais para
atender especificamente criança em idade de 3 a 6 anos. Contava com 5 salas, rampas,
escadas e sanitários adaptados. Equipe profissional com formação em magistério e superior,
funcionando em regime de turno de quatro horas. A criança tinha acesso a um cardápio de
alimentação selecionado por profissionais que atuavam na Petrobrás. Os recursos didáticos e
metodológicos condiziam com as necessidades educativas da criança pequena, a exemplo de
jogos, brinquedos estruturados e de montar, livros de história, tintas diversas, dentre outros.
Contava com uma área verde, uma casa de boneca e um parque com brinquedos.
No ano de 1987, a unidade foi ampliada e em uma área anexa foram construídas duas
salas pelo entendimento da gestora da necessidade de manter as crianças de 7 anos na unidade
para prosseguir com a proposta educacional sem estabelecer uma ruptura com a infância.
Nesse ano a pesquisadora volta à instituição, para iniciar sua carreira docente com uma turma
de primeira série, embora seu estágio tenha sido aí mesmo com o grupo 5, seria um novo
desafio. Os últimos 10 anos entre 2007 e 2017 a coordenação passou a ser o seu fazer na
instituição, da qual se afastou para voltar à gestão na SEDUC.
A escolha dessa unidade se faz em razão de uma história pessoal e profissional da
pesquisadora, que se implica ali como aluna e profissional e ao longo do tempo viveu, propôs
e desenvolveu ações educativas fundadas no respeito à criação e autoria da criança no
processo de aprendizagem e desenvolvimento. Essa escola é um referencial para as outras
unidades de ensino do município por ser a pioneira em educação infantil e ter uma proposição
curricular voltada à criança em suas infâncias. Tem por slogan desde o seu início uma frase
que sintetiza a sua finalidade e objetivos: “a escola é para criança e a criança é a pessoa mais
importante da escola”. Sensivelmente escolhido pelo grupo coordenado pela gestora da época.
Em tempo de pandemia e da possibilidade de realização da investigação por meio de
aplicativos on-line o vínculo anterior com a instituição, com as crianças e outros pares da
pesquisa é facilitado bem como o acesso à internet, já que a escola está localizada no centro
da cidade, onde o sinal de internet tem um maior alcance e as crianças que a frequentam
residem na sede.
Em uma busca preliminar de aproximação com a escola e os professores em junho de
2019, para propor a realização da pesquisa com a criança, se deu em primeiro contato com a
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gestora da unidade, a quem foi apresentada a pesquisa de forma detalhada, não havendo uma
acolhida por parte da gestora, embora a escola contasse com 14 turmas, sendo 8 turmas de
grupo 5, foi questionado o porquê da escolha da unidade em meio a tantas, isso porque a
pesquisadora possui um histórico de vida pessoal e profissional forjada naquele lugar,
podendo ser confundida em relação ao seu fazer de pesquisadora e funções já desenvolvida na
educação infantil. A gestora alegou que não poderia abrir o espaço a mais uma pesquisadora,
devido ao quantitativo de pesquisadores presentes na escola naquele ano, que teria
sobrecarregado as professoras, não abriu o espaço para a realização de mais uma pesquisa
naquele momento, posteriormente reconsiderou e acolheu a presença da pesquisadora,
contudo o ano eletivo estava quase findando, o que não possibilitou uma inserção efetiva no
local.
Mantida a decisão da gestora, no início do mês de junho do ano de 2020, retomamos o
diálogo sobre a pesquisa, ela se colocou em total apoio à presença da pesquisadora e adesão à
realização da pesquisa, ainda que no momento os fazeres pedagógicos fossem efetivados por
dispositivos e aplicativos tecnológicos.
Atualmente, a escola conta com 180 crianças distribuídas por 14 turmas, sendo 4
turmas de G5. São 9 professoras regentes, das quais 99% foram recentemente admitidas por
meio de concurso público no ano de 2017, depois de 23 anos da realização de concurso
público para a área no município, até então essa admissão se fazia por processos seletivos
REDA com validade de 4 anos. Das nove professoras, três atuavam na rede de ensino há mais
de 20 anos e uma está em processo de aposentadoria. As professoras admitidas no ano de
2017, em sua totalidade possuem titulação de pós-graduação, estima-se que menos de 50%
tenha experiência na educação infantil, na rede privada e as demais em início da carreira
docente.
A aproximação com as professoras, pares nesta pesquisa, deu-se em junho do ano de
2019, quando em visita à escola e em diálogo com elas, a pesquisadora descreveu como seria
sua presença na escola durante a pesquisa e respondeu sobre inquietações: as pretensões com
a investigação, objetivos, a que se destinava, os sujeitos da pesquisa, como a investigação
poderia contribuir para a escola e para os seus professores, a inserção do pesquisador na sala,
qual seria a sua participação durante as aulas, se seria efetiva, como seria o caminho
metodológico, o tempo da pesquisa. O que foi detalhado pela pesquisadora, e então as
professoras sinalizaram o desejo de participar como colaboradoras da/na pesquisa. A escolha
das professoras se fez em razão de assumirem turmas do G5, possuírem uma experiência
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maior na rede de ensino e na educação infantil e delas possuírem especialização em educação
infantil.
A professora regente da turma é graduada no curso normal superior com licenciatura
em educação infantil, possui pós graduação em gestão e coordenação e em educação infantil,
é da rede de ensino há 20 anos, sendo efetivada pelo último concurso no ano de 2017 como
professora da educação infantil; a professora que exerce a função de P2 (professora que
auxilia ou substitui a professora regente quando em gozo das horas de reserva técnica), é
licenciada em Pedagogia e pós-graduada em supervisão escolar, atuando há 26 anos e 6 meses
como professora, desses, 13 anos na regência da educação infantil.
O ano letivo no município lócus da pesquisa teve início com os diálogos pedagógicos,
nome dado aos encontros realizados com a finalidade formativa dos profissionais da
educação, cuja temática centraliza em torno das questões que emergem do contexto da escola
e de ações pedagógicas ao longo do ano letivo. Esses encontros ocorrem durante todo ano
letivo, e conta com várias ações que contribuem para a formação profissional, como palestras,
grupos de trabalhos temáticos que discutem a educação e suas especificidades bem como
ações a serem implementadas nas escolas da rede. Participam dos diálogos pedagógicos
gestores, professores, coordenadores, professores auxiliares. O encontro com toda rede
aconteceu dia 11/02 e nos dois dias que se seguiram cada unidade realizou o diálogo com sua
equipe escolar. Atualmente os diálogos pedagógicos são realizados em sua outra versão, os
diálogos virtuais.
As atividades com as crianças tiveram início no dia 17/02/2020, parou em recesso para
o carnaval, retornando no dia 02/03 até o dia 16/03 quando ocorreu a suspenção de aula
presencial por decreto da pandemia. Com este advento, as atividades da educação infantil
reiniciaram em seu formato on-line e por dispositivo de WhatsApp no dia 14/04/2020,
preservando a rotina da educação infantil. A SEDUC disponibilizou um link de sugestões de
atividades lúdicas e de fácil acesso aos pais em complementariedade à rotina estabelecida pela
escola.
O primeiro contato com as duas professoras do grupo 5, da escola lócus da
investigação, no entanto, ocorreu no dia 10 de maio do ano em curso, por meio de ligação
telefônica e WhatsApp. Na oportunidade, a pesquisa foi reapresentada e amplamente
dialogada com elas, cada uma em seu tempo, sobre a possibilidade de participação, sendo
aceita. Nessa escuta, descreveram como a escola se planejou para as atividades on-line, como
elas acontecem, sobre o planejamento das atividades, os caminhos trilhados até então, as
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dificuldades enfrentadas, perdas e ganhos. Informações relevantes para a compreensão desse
outro espaços-tempos de aprendizagem da criança.
As professoras salientaram que todos os encaminhamento sobre os procedimentos
pedagógicos adotados para o ano de 2020 foram orientados pela secretaria da educação
através da gerência da educação infantil de uma maneira geral, dando autonomia a cada
unidade para organizar estratégias pedagógicas de acordo com as discussões internas, com
suas professoras, para continuar oferecendo à criança a oportunidade de interagir e de se
manter em atividade on-line, considerando as especificidades desse segmento. Em um contato
com a coordenação pedagógica da unidade da educação infantil e gerência da educação da
SEDUC, buscamos informações sobre a dinâmica de funcionamento das ações pedagógicas,
as quais descreveram o modelo remoto de interação com a criança conforme decreto
municipal. A coordenação pedagógica, informou ainda a dinâmica de organização,
planejamento e execução da proposta.
Assim, em reunião pedagógica com a mediação da coordenadora pedagógica e da
gestão da unidade da educação infantil, os professores de posse das orientações anteriores
decidiram se organizar por grupo de professores e a cada semana postar, por livre escolha,
uma atividade, considerando a rotina da educação infantil: música, história, experiência
científica, desenho, sendo esse o de maior proposição, segundo as professoras, dada a
possibilidade de realização de forma autônoma pela criança. As atividades são planejadas para
todas as turmas dos grupos 4 e 5. O aplicativo WhatsApp (aplicativo de troca de mensagens e
comunicação em áudio e vídeo pela internet, acessado pelo celular ou computador) foi
escolhido em acordo com os pais das crianças para postar as atividades planejadas. As
professoras postam três dias da semana e a gerência da educação infantil nos dois dias
restantes. As atividades são lúdicas e de curta duração. O grupo no aplicativo WhatsApp da
escola foi criado no dia 07 de abril e a primeira atividade disponibilizada no dia 13 do mesmo
mês.
Na operacionalização, as atividades e as orientações para a realização pela criança
eram enviadas aos pais através do grupo de WhatsApp, posteriormente, quando há registro ou
alguma proposição que envolva a participação direta da família, os pais fotografam ou gravam
e devolvem no grupo. Segundo as professoras, há uma solicitação dos pais por um grupo
específico com o professor de cada sala, visando uma proximidade maior com as crianças. As
professoras dizem que há uma oscilação para mais ou menos em relação ao número de pais
que dão a devolutiva do trabalho a cada semana. É algo que vem sendo repensado pela escola.
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Essa ação teve início no mês de abril do ano em curso. As crianças cujos pais não dispõe de
dispositivos, passaram a receber as atividades como kit pedagógico (físico) a partir do
segundo semestre, sendo as atividades retomadas em 06 de julho do referente ano.
Em busca de novas informações sobre os encaminhamentos das ações pedagógicas, foi
suscitado pela pesquisadora uma conversa por telefone com as professoras, sendo aceita e
realizada no dia 3 de julho do ano em curso. Na oportunidade, foi apresentada a pesquisa em
sua finalidade, propósito, encaminhamentos anteriores e a necessidade de manter a criança
como centro da investigação, sendo recebida com entusiasmo por elas. Nesse período, as
atividades estavam suspensas em função do recesso escolar, entre os dias 15/06 e 29/06,
conforme calendário. Consideraram que haveria um planejamento diferenciado para o
segundo semestre na volta do recesso. Relataram que seriam propostas atividades, utilizando
outros meios para que pais e alunos pudessem interagir de maneira mais direta, organizados a
partir dos aplicativos, dentre eles o WhatsApp, e outros que possibilitassem a interação por
meio de videoconferências. Uma outra forma da atividade chegar à criança foi planejada pela
rede de ensino, um kit pedagógico com atividades elaboradas pelas professoras de cada escola
e distribuídas aos pais com agendamento. As professoras, no início do ano letivo, foram
comtempladas pela SEDUC (Secretaria da Educação) com um notebook, instrumentalizandoas para as ações pedagógicas individuais e em rede programadas pela secretaria, o serviço de
internet, no entanto é mantido por recursos próprios de cada professora.
A escuta das professoras e da dupla gestora (coordenadora Pedagógica e diretora)
contribuíram para a definição dos caminhos metodológicos possíveis para a realização da
pesquisa, considerando um outro espaço-tempo, o virtual, no qual a educação da criança
pequena está acontecendo.
À medida que existe uma proposição de atividades pedagógicas e o desenho da criança
como uma presença constante nas suas ações, tivemos a convicção da viabilidade de manter o
processo investigativo centralizado na criança em suas representações de desenhos e sentidos.
Oportunidade de observar, escutar a criança em situações diferenciadas em que o desenho é
proposto pela professora, o que se faz on-line e por dispositivos tecnológicos. Para tal, a
pesquisadora se insere no espaço-tempo por meio da participação de encontros em
videoconferências e grupo de WhatsApp, interagindo e acessando vídeos e áudio/podcast
(áudio digital, transmitido por meio da internet), produzidos pela família no momento em que
essa produção se faz.
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As professoras têm um papel imprescindível nesse momento, pois, vivendo uma
prática pedagógica diferenciada do habitual, também se reinventam e ainda abrem portas à
pesquisadora, sendo um elo entre ela e os pais, também colaboradores da/na pesquisa. A
estratégia utilizada para esta aproximação da pesquisadora com o grupo é um convite em
vídeo curto e lúdico, protagonizado pela boneca Emília, personagem de Monteiro Lobato, que
participa do cotidiano da criança. Objetivamos sensibilizar a família e a criança, em especial
no acolhimento e participação como autores e pares da/na pesquisa. Condição essencial para o
acontecimento desta pesquisa. Convite da Emília e autorização das crianças.
Figura 1 – QR codes de vídeos e áudios- convite e autorização das crianças

Fonte: informação em áudios e vídeos publicizadas no grupo WhatsApp de pesquisa

O sujeito criança nos remete a pensar dispositivos que aproximem o pesquisador de
seu universo de forma a criar o vínculo necessário entre eles enquanto autores na/da pesquisa.
Buscamos então a observação, a conversa on-line e o desenho como dispositivos de produção
de informações, na perspectiva de descrever o que foi possível trazer para o campo da
significação da investigação. A inquietação era fazer esta aproximação por meio de
dispositivo e no espaço-tempo, que é o nosso campo virtual.
Estratégias foram pensadas para que pudéssemos cada vez mais chegar perto da
criança e de outros pares na realização da pesquisa: elaboração de convite virtual (historiado
em vídeo), no qual a personagem do escritor Monteiro Lobato, Emília, é interlocutora entre a
pesquisadora, os pais e as crianças, na apresentação da pesquisa de forma original e lúdica;
levantamento dos pais e crianças que adeririam à pesquisa e formação do grupo WhatsApp
dos pares da pesquisa, estabelecendo acordos com eles para comunicação. A partir deste
encontro, definimos uma plataforma para a realização de videoconferência, entrevista,
utilizada pelas professoras e que se adequassem à maioria dos pais, isso porque dispositivos e
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aplicativos são de uso próprio, então a necessidade de decisão coletivas sobre as opções e
utilização, ou ainda pelo próprio WhatsApp. Importante destacar a inserção dos pais como
colaboradores da/na pesquisa nessa outra forma de pesquisar. Contamos com o engajamento
e comprometimento total das mães com a pesquisa, atuando como grandes colaboradoras.
Em uma outra aproximação com a criança, tivemos a presença de Emília em um
encontro virtual na plataforma Google Meet, dia 17/09/2020. Neste encontro fortalecemos os
laços entre a pesquisadora e o grupo família e crianças. Um convite (um card) foi postado no
grupo de WhatsApp e um link criado para a reunião. Após contato da pesquisadora com a
professora que vive a personagem Emília na unidade e as crianças conhecem.

Emília

apareceu para um bate-papo com as crianças que a receberam com muita alegria e
expectativas.

Figura 2 - Produção de desenho resultante do encontro com Emília

Fonte: Informação produzida a partir do desenho e áudio, pelo Menino-Sonhador, autor da pesquisa
17/09/2020.

Contamos ainda a criação de um grupo de WhatsApp que simulava ser de Emília com
a foto dela no perfil.
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Figura 3 - Imagem print do perfil do grupo de WhatsApp de Emília

Fonte: Grupo de WhatsApp criado pela pesquisadora

O grupo de crianças participantes desta pesquisa soma 8 participantes de forma inicial,
considerando os riscos da não autorização e ou desistência por parte da criança e/ou da
família, o que é previsto a qualquer processo investigativo que se pretenda. O que ocorreu,
durante o processo 3 delas foram se distanciando, sendo relatado pelas mães, problemas com
o dispositivo (celular, internet), então publicizavam as atividades ocasionalmente, e uma das
crianças a mãe alegou cansaço em relação ao número de atividades que realizava no dia, já
que a criança estava em duas unidades da educação infantil (uma pública, e outra particular).
5 crianças se mantiveram até o final do processo investigativo.
Por se tratar de uma pesquisa com criança e seus sentidos e pela densidade de
informações produzidas, procedemos a partir das primeiras observações com um recorte,
buscando indicativos de proximidades, similaridades e contradições apresentadas pelas
crianças em suas representações e sentidos, trazendo as contribuições de 3 crianças, visto que
a pesquisa, requer a observação, a descrição, minuciosa do evento, bem como um olhar
aguçado as informações produzidas no tratamento e análise das informações, sendo esse
quantitativo de criança pertinente ao processo investigativo. A escolha por tais autoras da
pesquisa se fez em razão da possibilidade de reunir informações das crianças de culturas e
contextos sociais diversos, no sentido do lugar de origem e de vivência anterior. Outro critério
utilizado foi a constância da criança com o grupo e a pesquisa, aquelas que se mantiveram
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desde o início até o fim do processo investigativo, interagindo, produzindo e compartilhando
suas produções, de agosto a dezembro de 2020 de forma sistemática.

3.1.1

Assinatura autoral: crianças autoras da pesquisa

As crianças desta pesquisa têm idades entre 5 anos e 8 meses à 5anos e10 meses. Sua
família é composta por até três pessoas, pai, mãe e um irmão ou irmã. Neste processo
investigativo contamos com crianças que moram na cidade atualmente, mas que são de outro
estado e/ou país.
Figura 4 - Assinatura autoral das crianças autoras da pesquisa

Fonte: Construção da autora da pesquisa

A Menina-mágica é natural de Minas Gerais, e transita ente um estado e outro do
Brasil, devido ao trabalho de seu padastro, ficando maior parte do seu tempo com a mãe e o
irmão recém-nascido. O Super-menino, é filho único, natural de Cabo Verde, país da África,
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está no Brasil na cidade de São Francisco do Conde, devido a mãe está em intercâmbio na
Universidade da integração Nacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), onde cursava
pedagogia, atualmente é mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação e
contemporaneidade (PPGEDUC). O Menino-Sonhador, é o irmão menor de 2
filhos, mora com a mãe e o pai, que se encontra trabalhando fora do estado. É natural de São
Francisco do Conde, onde reside.
Com base em diálogos com as crianças e algumas falas presente a este, escolheu-se o
nome fictício para descrevê-los. A Menina-mágica, marca muito fortemente a qualidade de
sua produção sendo enfática na descrição de seus trabalhos, e convida a mágica, a magia do
que ela sabe fazer, seja desenhos, pinturas, maquiagens, o que gosta muito. O Super-menino,
adora super-heróis, produz desenhos de várias temáticas, mas o que destaca são os superheróis. O Menino-sonhador, em suas representações de desenho, faz foco na família, seus
desejos, necessidades e vontades, presentes em suas narrativas.
O desenho e a oralidade da criança nos dão acesso às suas ideias e concepções. Desta
forma o desenho e as narrativas da criança sobre suas representações são dispositivos
importantes ao processo investigativo. Apoiamo-nos nestes dispositivos no entendimento de
que são reveladores de sentidos, evitando categorizações ou engessamentos, vislumbrando a
autenticidade do que foi representado pela criança e seus sentidos. É uma tentativa de escutálas através desta linguagem simbólica e suas narrativas. Para Rinaldi (2019, p. 236): “escutar
é um verbo ativo que envolve dar uma interpretação, um sentido à mensagem, e valorizar
àqueles que são escutados pelos outros.”
Assim, as representações de desenho da criança, a entrevista semiestruturada,
realizada por meio das videoconferências na plataforma Google Meet, áudio e vídeos
produzidos pelas mães das crianças no tempo de sua produção, configuram-se em dispositivos
utilizados nesta investigação. O uso permitido de vídeos pelo pesquisador é uma prática
comum, possibilita apreender o momento para depois atribuir sentidos a ele.
Em uma segunda etapa da pesquisa, em busca dos objetivos que motivaram o processo
investigativo e de conhecimento do constructo de pesquisa em campo: analisar as
representações de desenho infantil e produção de sentidos dela decorrentes; conhecer os
sentidos produzidos pela criança na representação de desenho em situação de proposição
pedagógica; correlacionar os sentidos produzidos pela criança; explicitar possíveis
ressonâncias pedagógicas, pertinentes a este momento. Centramos a atenção no grupo de
pesquisa, nas proposições de atividade de desenho e na interação da criança com as produções

102
acompanhadas de áudio e/ou vídeos, assim foi possível ver e ouvir as crianças em suas
representações e sentidos. Por se tratar de um processo investigativo no qual a interação se faz
de forma remota, as observações se deram a todo o tempo, das proposições à sinalização dos
pais e posteriormente a produção de vídeo e áudios das crianças em suas produções. Vídeos e
áudios eram postados uma vez por semana, possibilitando ser visto e revisitado a todo tempo.
Nas primeiras observações, algumas indagações iniciais relativas ao rigor necessário ao
processo investigativo foram sendo respondidas, uma vez que os dispositivos e estratégias
para a execução da pesquisa consistia em uma experiência nova, em função do tempo-espaço
de seu acontecimento e das interações que se estabelecem neste formato remoto pelo qual
opta-se por pesquisar, atendendo aos princípios metodológicos da etnopesquisa crítica e
multirrefrencial, abordagem que tomamos por inspiração nesta pesquisa.
Focado na produção e sua fala nas representações e sentidos, empreendemos esforços
para manter um elo com as crianças, interagindo com elas, mostrando interesse pelo seu
desenho, valorizando e tecendo comentários demarcando a inserção do pesquisador no espaço
de troca de conhecimento, mediado por aplicativos tecnológicos. Caminhamos para um olhar
mais seletivo do acontecimento, tomando a dinâmica do grupo em todas as dimensões que o
envolve, a participação dos coparticipantes (professores, coordenadores, pais), a vontade da
criança na realização das proposições de desenho, o desejo de se manter ou não na pesquisa, o
que foi se configurando e, então, em um período de aproximadamente um mês, tínhamos um
quadro um pouco mais definido de quantas criança se mantinham no grupo, quando então
começamos uma pré-seleção das produções e das narrativas que poderiam trazer informações
que respondessem a nossa pergunta de pesquisa e aos objetivos propostos. Nesse percurso,
cinco crianças (famílias) se engajaram de forma sistemática na pesquisa, mantendo-se até o
final do processo investigativo, que ocorreu entre os meses de agosto a dezembro de 2020.
As proposições de desenho, como parte da rotina da educação infantil, dialogam com
os projetos e temas que norteiam, previstos por cada tempo didático, de aprendizagem e
desenvolvimento da criança, considerando que na rede de ensino, durante o ano, quatro
tempos didáticos (ao que se denomina unidade didática no ensino fundamental), são
organizados, atendendo cada uma etapa do plano anual da instituição. Essa organização
didática, aliada às condições em que emergem o planejamento e sua efetivação, por meio de
dispositivos virtuais, demandou a necessidade de descrição das atividades propostas.
A partir desse movimento e em função dos objetivos de pesquisa, realizamos uma
entrevista semiestruturada, complementar à produção de informação. A entrevista é um
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importante dispositivo, quando a investigação tem por objetivo conhecer os sentidos da
criança. É o que nos informa Macedo (2010, p. 104):
De fato, a entrevista é um rico e pertinente recurso metodológico para a
apreensão de sentidos e significados e para a compreensão das realidades
humanas, na medida em que toma por premissa que o real é sempre
resultante de uma conceituação; o mundo é aquilo que pode ser dito.

A entrevista é marcada como um encontro virtual, através de um convite às mães no
grupo WhatsApp, tendo em vista escutar as crianças e as mães que as acompanharam durante
a realização de suas produções. O uso desse dispositivo de pesquisa com crianças requer um
cuidado e uma forma de ir chegando-se a ela, sendo remota, tudo é mais delicado, por questão
de envolvimento, atenção, desejo de manter-se no diálogo, digamos que é mais uma conversa.
O modelo remoto exigiu a companhia das mães, ocorrendo algumas intervenções por parte
delas. Para esse momento, organizamos as seguintes perguntas orientadoras: da participação
da pesquisa, do gosto por desenhar, das atividades de desenho propostas, da inspiração para
desenhar e o destino de suas produções.
Os encontros ocorreram pela plataforma Google Meet, um aplicativo de
videoconferência da empresa Google de videoconferência, entre meses de novembro e
dezembro de 2020, foram realizados 5 encontros, individualizados, dos quais participaram
apenas a mãe e a criança, sendo registrados em vídeo e por escrito, como estratégias, pois,
como já dito, a criança poderia perder o foco, não se manter no tempo do vídeo e, como
ocorrido, haver instabilidade na rede de internet.
A interação com as mães fez-se necessário por serem coparticipes, na organização e
disposição de materiais para que as crianças realizassem suas produções, bem como gravação
de áudios e vídeos. Sem essas ações, não seria possível a realização da investigação, ademais,
trouxe significativas informações sobre o momento da produção do desenho de uma forma
mais aproximada no tempo de seu acontecimento.
Desse encontro, trazemos falas valiosas das crianças sobre suas representações e
sentidos, que consideravelmente contribuíram para a reafirmação das unidades de análise que
passamos a descrever no capítulo que se segue. Como bem diz Friedmann (2013, p. 88):
“Traduzir línguas não verbais é também ler, ouvir, interpretar, trazê-las para nossa
sensibilidade e ressignificá-las. Traduzir as linguagens da criança de diversas culturas é um
exercício de plena presença, inteireza e escuta da voz do mais profundo dos seus seres e do
nosso próprio ser.”
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3.1.2

Linhas Paralelas, o caminho e a corda.

Relembrando as crianças em seus conceitos e ideias sobre as linhas paralelas
desenhadas, o caminho e a corda e a alegação pela professora de plágio entre seus desenhos,
passamos a descrever o processo investigativo e algumas aprendizagens realizada pela
pesquisadora, ao que transcendeu a pesquisa e seus constructos. Informações produzidas
entrelinhas paralelas que entrecruzaram-se originando outras linhas e caminho não previsível,
trilhado entre o que não foi posto, visto, objetivado, e que deram forma ao processo
investigativo como acontecimento experiencial.
A pesquisa realizada, inspira-se na etnopesquisa crítica e multirrreferencial, utilizando
por estratégias e dispositivos para a produção e análise de informações, a observação, áudios,
vídeos e entrevista, no entanto, o caminho, traçado em linhas transformou-se em uma corda,
pois diante do evento pandêmico, necessitamos, ser içados para fora do buraco, análogo ao
pesado elefante da história, e que trazemos aqui como às dificuldades no uso da tecnologia, do
acesso à internet, diálogos por aplicativos virtuais. Içar este que exigiu muitas mãos e escutas,
ecoou muitas vozes, fazeres e autorias, partilhadas remotamente através dos dispositivos
tecnológicos digitais de comunicação, e neste processo investigativo, o grupo de WhatsApp e
a Plataforma Google Meet.
A experiência nos leva a repensar as formas de interagir, dialogar, produzir e partilhar
sentidos em autoria, e com a criança, razão de ser desta pesquisa, não por acaso nos apoiamos
em Silva (2003, apud SANTOS, 2019, p.106) ao defender que: “o uso de tecnologias e
interfaces digitais potencializa o diálogo, a autoria coletiva e a partilha de sentidos em
múltiplas linguagens e mídias.” Diante desta afirmativa, mobilizada e decidida a pesquisar
com a criança, lançamos mão da tecnologia disponível a ela e sua família para viver o
processo investigativo do lugar da aprendizagem-formação (Macedo, p. 46) vivenciada pela
criança da Educação Infantil, neste outro tempo chamado remoto.
Entende-se que o uso de tecnologias digitais, e mais propriamente os aplicativos e
plataformas comunicacionais, favoreceram a interação e interatividade com o coletivo de
professoras da pesquisa e a equipe de gestão escolar, com as mães e crianças autoras da
pesquisa, com as produções das crianças, os adultos e a pesquisadora. Interagir, no
entendimento de que é um agir entre/com pessoas e a interatividade convoca a dialogia na
comunicação onde todos são coautores. Neste pensar Silva (2000, p.100), reitera: “autoria e
interatividade são especificidades indissociáveis [...]. Vai nos dizer de uma comunicação para
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além de quem envia a mensagem (emissor) e do outro que a recebe (receptor), para além
disso, age produzindo uma polissemia de sentidos, nos impulsionando a uma co-autoria neste
processo comunicacional.” A criança, neste contexto se posiciona de forma autoral e
autêntica, nos momentos em que apresentavam suas produções de desenhos e narravam sobre
eles, apresentando-os através dos vídeos e áudios de curta duração, sem exceder o tempo de
30s a 40s, mandavam o seu recado, mostrando-se, entregando o seu saber-fazer e sentidos,
contando sempre com a mãe, que a filmava, a incentivava elogiando e compartilhando com o
grupo, assumindo o lugar de coautora na pesquisa.
Buscamos tais conceituação teóricas e práticas para nos aproximarmos do lugar e das
discussões sobre o uso das tecnologias comunicacionais enquanto dispositivos, e mídias que
possibilitam a dialogia, comunicação e produção de sentidos, tão presente a este tempo onde
as práticas humanas de convivência se fez e se fazem em ambientes virtuais, sob diferentes
modos e meios de acontecimento: remota (síncrona, assíncrona), híbrida...Nos apresentando
um espaço-tempo de aprendizagens múltiplas, onde o som, a imagem, mensagens e códigos,
se abrem a virtualidade em uma diversidade de linguagens, ou hipertexto, termo cunhado
pelos estudiosos da linguagem, em especial os que atuam com a tecnologia digital.
A realização de uma pesquisa com criança de 5 anos, inspirada na etnopesquisa crítica
e multirrreferencial, demanda o que temos considerado deste o início: a escuta sensível da
criança, a sensibilização para autoria na pesquisa, um olhar tangencial, que extrapola os
limites do que se vê, principalmente quando o visto ou o escutado é no formato online
(síncrono) ou offline (assíncrono) em uma tela plana, que não nos permite ter uma visão do
entorno. A pesquisa com criança exige um cuidado e atenção em suas minúcias. Mais que
qualquer outro autor, a criança a qualquer momento pode distanciar-se do grupo de interação
e comunicação online (WhatsApp):
•

pela impossibilidade de acessá-lo com autonomia ou comunicar-se livremente,
por necessitar de um acompanhamento pelo membro da família,

•

disponibilidade de recursos para a realização da proposição de atividades de
desenho,

•

se sentir cansada, desmotivada, em função do próprio distanciamento social,

•

não ter interesse ou perda de foco por não ter acesso cotidianamente ao grupo e
então suas realizações,
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•

a família pode manifestar a desistência por razões diversas, que incluem a
disponibilidade de tempo, o dispositivo ser de uso comum a família, a internet
estável, e o consumo de dados.

Das questões acimas pontuadas neste processo investigativo uma delas ganhou maior
relevância para o seu acontecimento, diz respeito à disponibilidade e consumo de dados, o que
poderia implicar na desistência da família da criança, autora da pesquisa que estaria fazendo
uso e consumo de seus dados, de celulares e aplicativos, na publicização de proposição de
atividade, das produções da criança e outros diálogos, o que poderia acarretar-lhes ônus, o que
foi visto com preocupação pela pesquisadora. Uma das alternativas apresentadas a gestora,
coordenadoras e professoras, seria o fornecimento de um pacote de dados pela pesquisadora,
porém em uma conversa onde julgamos os prós e contras desta ação, concluímos que poderia
por um lado viabilizar o acesso daquelas que desejavam participar, sem contudo, gerar ônus
para elas, mas por outro lado ao adquirir o pacote poderiam sentir-se na obrigação de manterse no processo investigativo ainda que a criança não mais estivesse disposta, desta forma
optou-se por não fornecer tal recurso, garantindo com isso que os participantes da pesquisa
permanecessem por adesão, vontade e desejo, seguindo as orientações exigidas pelo que é
ético ao ato de pesquisar.
Quanto ao processo de sensibilização e autorização da criança para participação da
pesquisa, gerou outro momento de preocupação, pois a criança tinha experimentado pela
primeira vez o distanciamento social, seus fazeres estavam limitados a um tempo- espaço de
vivência, a sua casa-educação-infantil-parque-praça e a presença de uma pessoa estranha, a
pesquisadora, poderia gerar algum desconforto para a mesma. Trazemos algumas
considerações sobre esta etapa:
•

surpreendentemente o momento da chegada da pesquisadora no processo de
sensibilização da criança, funcionou como um novo elo entre a criança e a
educação infantil, ao receber o convite por meio de vídeo no grupo
institucional, 11 famílias manifestaram o desejo de participação da criança;

•

no encontro com a Emília, personagem vivido por uma professora da unidade e
de conhecimento das crianças tivemos a presença de 9 famílias. Através da
plataforma Google Meet, as crianças conversaram entre si, reconhecendo umas
às outras e mantiveram uma conversa muito divertida com a Emília,
demonstrando interesse, confirmando ajuda a Emília e a pesquisadora a
aprender com seus produção de desenhos, áudios e vídeos.
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•

essa fase inicial da pesquisa o registro deste momento não pode ser gravado, as
pessoas estavam um pouco temerosas com essa forma de interagir e exposição
de imagens;

•

as crianças através de áudios disponibilizados no grupo de WhatsApp
autorizaram a sua participação como autora na pesquisa e o apoio total das
mães;

•

Em comum acordo cria-se um subgrupo do grupo de WhatsApp apenas com as
crianças autoras da pesquisa, tendo em vista maior acessibilidade de todos
envolvidos na pesquisa às mensagens, produções e comunicação de forma
efetiva.

Estes momentos contribuíram para a escuta e observação das crianças, da família, das
professoras, uma imersão inicial no tempo-espaço da pesquisa de forma síncrona (reunião no
Meet) e assíncrona (grupo WhatsApp). Crianças, família e professoras muito à vontade para o
diálogo, o momento nos proporcionou o reencontro presencial, no sentido de nos vermos na
tela. As crianças estavam empolgadas e muito à vontade, elas queriam falar e cumprimentar
as suas prós, a pesquisadora era quase invisível, tamanha felicidade do reencontro com as
pessoas familiares ao seu convívio. Inaugurávamos o novo presencial, ou o presencial em rede
como nos informa Santos (2019, p.83): “estar geograficamente disperso não é estar distante,
especialmente quando tecnologias digitais vêm proporcionando encontros e diálogos
síncronos e assíncronos e instituindo novas possibilidades de presencialidade em rede [...].”
Presencialidade, que foi a grande aliada na comunicação e publicização dos dizeres e
fazeres da criança autora da pesquisa, através de vídeos e áudios em tempo síncronos e
assíncronos, trazendo à pesquisa fluidez e escuta sensível das crianças em seus sentidos em
comunicabilidade com os seus pares, as professoras em suas proposições, as mães, outras
crianças e suas produções, a personagem Emília, e enfim a pesquisadora.
Seguindo o caminho metodológico, por um instante precisamos de uma corda para um
laço bem apertado nas interações, na escuta e na observação mais direta, então recorremos, à
entrevista, realizada com a criança de forma individual, na plataforma Google Meet. As
entrevistas duraram o tempo da criança, o tempo cronológico de 15 minutos foi o máximo de
tempo que ficaram centrados, a pesquisadora mais escutando do que falando, por vezes
surgiam outros interesses que não as ideias norteadoras da entrevista o que enriqueceu o
diálogo e consequentes informações não previstas, contudo relevantes.
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A entrevista foi um divisor de águas, as crianças queriam falar, mostrar, desenhar,
compartilhar. Estratégia que poderia ser realizada mais vezes, pela oportunidade de interação
direta com a criança, face a face, possibilitando a leitura de seus gestos, corporeidade,
expressividade e emoção, disponibilidade e interesse, a escuta em tempo real, no momento em
que a criança estava em ação e o seu pensamento fluindo livremente, podendo perceber
interferências ou não do adulto. Contudo, as novas formas de viver a educação infantil e suas
proposições, precisavam seguir cautelosas a uma prática que não levasse ao desgaste e
exposição da criança a muito tempo a tela azul, pois não era o filme ou jogo que ele está
acostumado a assistir diversas vezes, perderia talvez a originalidade, a surpresa do primeiro
momento.
A virtualidade é um espaço diverso e de uso de múltiplas linguagens, o uso do
aplicativo WhatsApp abriu janelas de interatividade com essa multiplicidade de linguagens.
Os vídeos, áudios, desenhos, enquanto produção da criança, textos, áudios e emojis, utilizados
pelos adultos, configuraram um ambiente rico de linguagem e de comunicabilidade, capazes
de serem compreendidos por todos que do grupo participavam. Foi oportunizado à criança
falar, usar e ler emojis, áudios, responder com os recursos que lhes eram próprios e
apropriados, até mesmo em seus desenhos.
O grupo de WhatsApp, configurou-se em um diário de campo, onde as informações que
circulavam, ficavam registradas e acessível à pesquisadora a qualquer momento que quisesse
acessar, rever proposições, escutar áudios e vídeos, as produções de desenhos. Apoiada nesta
comunicabilidade, outros registros foram produzidos, quando necessário selecionava-se uma
informação arquivava-se em uma pasta específica no WhatsApp, ou em um diário físico onde
também registrava impressões, dúvidas, novas inquietações, situações de destaque no dia de
seu acontecimento, enfim informações que orientavam o processo investigativo e permitiam
avançar. Santos (2018, p. 24), tem muita razão ao afirmar: “O diário se configura como um
ato de fala, ou gênero textual. Para tanto, podemos lançar mão de suportes mídias para a
produção desses atos de fala ou gêneros discursivos. Meio e mensagem são um híbrido, ou
seja, inseparáveis.” Atos de fala, e gêneros discursivos fluíram como gestos, um sorriso, um
tom mais vibrante na voz, o desenho, a conversa, as diversas imagens, as narrativas, uma
infinitude se abriu neste espaço dialógico, ou espaço-tempo virtual.
Ao retratar o potencial do aplicativo WhatsApp como dispositivo de pesquisa Barbosa,
Santos, Ribeiro (2018, p.128), defendem: “[...] O aplicativo permite diálogos textuais, por
voz, e a conversão da voz em texto. Assim poderemos utilizar tanto o recurso da conversa
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escrita, quanto a narrativa por voz.” Tomamos de empréstimos esses aconselhamentos do
diário online com o uso do WhatsApp.
Um campo de pesquisa que se fez por meio de aplicativos comunicacionais desperta
para outras possibilidades de pesquisar com a criança, quando o contato em tempo real e facea-face nas unidades físicas da educação infantil não for possível. Em se tratando de uma
pesquisa de inspiração na etnopesquisa crítica e multirreferencial, ou seja de muitos olhares e
sob múltiplas referências, um universo rico de interatividade e de interações tornaram possível
não somente a produção de informações referentes à pesquisa, quanto a utilização pelo grupo
envolvido no processo investigativo de recursos tecnológicos para interagir; comunicar;
expressar; manter o contato com o outro nesse momento de isolamento; fortalecer a pesquisa;
manter a criança em contato com as pessoas da escola e outras do seu não convívio habitual,
no caso a pesquisadora; construir possibilidades para a criança mostrar-se com autonomia e
autoria, sendo apoiada pela família e demais adultos, conectar a criança com o mundo digital
como possibilidade de outras aprendizagens permeada por muitas linguagens e formas de
falar, de dizer e de ser escutada. Assim lemos o campo onde se deu o processo investigativo e
que teve um caráter para além de produções de informações, mas de grande aprendizagemformação aos implicados, contribuições que ao adentramos o campo não são previsíveis, mas
ao estar nele são generosamente partilhadas entre os autores e coautores da pesquisa.
Concluímos com as sábias palavras de Weber e Santos (2018, p.33). “Na diversidade
das narrativas do campo encontramos também a possibilidade de leitura dos heterogêneos, das
visões de mundo que constituem todas as práticas sociais dadas pelas experiências pessoais e
diretas, para além de uma modelo dado e já existente.”

3.2

TRATAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO

Esta é a etapa em que a pesquisadora de fato se reencontra com suas inquietações,
mobiliza seus objetivos, interage e constrói com o outro, conhecimentos de diversas ordens,
projetados ou não em seus objetivos iniciais. A beleza do ato investigativo, se consolida em
ato e em reflexões, abrindo espaço para outros processos de investigação e de conhecimento.
Revelar ao outro, descrevendo um fenômeno, através das informações que o outro nos
traz em suas significações e sentidos, é uma tarefa que não é tão simples, principalmente
quando os autores da pesquisa, são crianças, seres singularidades e peculiares, partícipes de
um grupo específico chamado infâncias, que produz culturas e sentidos. Desafio posto, nos
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aproximamos de suas formas peculiares de experienciar suas representações de desenho e
expressar sentidos na educação infantil.
Para nos auxiliar no tratamento das informações, seguimos os princípios da abordagem
metodológica da etnopesquisa crítica e multirreferencial (MACEDO, 2010). Pelos múltiplos
olhares que perpassam as produções de desenho e representação de desenho da criança e seus
sentidos, constructos de pesquisa que suscita uma compreensão multireferencializada. E a
própria criança, autora desta pesquisa em sua inteireza, vivendo e experimentando um mundo,
multireferencializado, significado pelo seu grupo social e ressignificado por ela em seus
sentidos próprios. Assim, abrimos um diálogo com Vygotsky (1994, 2018) para tratamento do
pensamento imaginativo, criativo da criança e sentidos expressos na representação de
desenho. Ao que se refere à função simbólica presente ao pensamento infantil e nas
representações de desenho nos auxiliam (Piaget, 1993, 2020), Vygotsky (1994,2020) e Pillar
(2012). Nos reportamos por fim a Yavelberg (2013, 2017) e Derdyk (2020) ao analisar as
informações sobe as representações de desenho em sua natureza de produção própria à cultura
da infância.
No tratamento das informações, optamos por seguir o procedimento metodológico da
triangulação, por contribuir com um processo investigativo, no qual a criança, no seu tempo
presente, é a centralidade e protagonista, dando a conhecer o fenômeno em estudo. Tanto a
criança quanto o constructo de pesquisa, apresentam-se em sua inteireza e ao mesmo tempo
singular e plural, o que anuncia um olhar multireferencializado para ambos. A criança é
cognição, emoção, afetividade, motricidade, espiritualidade, tudo ao mesmo tempo, suas
representações sobre o mundo, neste caso em específico o desenho, e a forma de expressá-lo
também são influenciados pelos aspectos da sua realidade sociocultural, emocional, afetiva,
cognitiva. Nessas multiplicidades de referências, que revela a complexidade chamada criança
em suas experiências, demarcamos a necessidade de um pensar multireferencializado à
análise de informações. Macedo (2010, p. 140) nos ensina que:
[...] O pesquisador deve estar aberto criticamente às referências de saberes,
construindo uma disponibilidade para articulá-los de forma crítica e
pertinente, com o objetivo de, ao olhar detalhadamente o fenômeno, vê-lo
em profundidade e de forma a conectar e estabelecer análises tão finas
quantos seminais, nas quais muitas vezes, se acredita já ter tudo
compreendido ou explicado. (Grifos do autor)

Entendemos que a triangulação é o procedimento que nos permitirá concatenar as
informações contidas na representação de desenho, falas das crianças, apoiados nos aspectos
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teóricos que fundamentam esta pesquisa. Um procedimento apropriado a esse processo
investigativo, ao consolidar-se como: “um recurso sistemático que dá valor de consistência às
conclusões da pesquisa, pela pluralidade de referências e perspectivas representativas de uma
dada realidade” (2010. p. 141).
O grupo de WhatsApp, é tomado no processo investigativo como espaço dialógico de
interação e troca de conhecimento; espaço-tempo de comunicação da educação infantil, no
qual as proposições de atividades são postadas, por meio de áudios e/ou vídeos (esses últimos
de caráter lúdicos, retirados da internet) com a finalidade de orientar os procedimentos para a
realização da atividade e ainda para postagem dos vídeos e áudios da criança em uma
devolutiva das suas produções de desenhos, narrativas sobre as representações, e então
expressão de sentidos. Todos as devolutivas foram gravadas com o auxílio das mães, porém
com a criança. Os vídeos são curtos, duram em média (40s a 2m43s) o tempo em que a
criança realiza as produções. No caso dos áudios, duram em média (50s), a criança descreve
suas produções. Esses dispositivos são acompanhados das produções de desenhos, que foram
fotografados pelas mães, ainda que visíveis quando em vídeo.
No total, foram 12 propostas de atividades de produção de desenhos, todas elas
temáticas, versando sobre: a natureza (1) família (1) os gostos da criança (1) estudo do tempo
(1); lembranças do aniversário da criança (1); reconte de história (3); desenho livre com
técnicas de pintura (2); desenho com interferência (1) reconte de um acontecimento (reunião
na plataforma google Meet) com Emília (1). As devolutivas em concomitantes ao tempo da
postagem, em raríssimas exceções em um período de até 4 horas. Três (3) proposições que
somariam um total de 15, foram descartas logo de início por não contribuir para a produção de
informações que atendessem aos objetivos da pesquisa.
A transcrição de informações, foi realizada pela pesquisadora com base em áudios e na
e observação dos vídeos produzidos por todos os participantes da pesquisa (professoras, mães
e crianças) e compartilhados a cada semana ou dia no grupo de WhatsApp. Foram escutados
no momento em que eram postados e armazenados em arquivo específico no notebook para
proceder com a audição, por várias vezes, a fim de reunir, reagrupar, separar e enfim reduzir
as informações salutares à produção de respostas e ou novas perguntas, possibilitando a
construção de uma linha de análise.
Procedemos com a leitura dos vídeos e dos áudios, leitura dos registros de entrevistas
de forma a reunir as informações produzidas com base nos contextos, ações das crianças na
produção de suas representações de desenho, falas, voltando aos escritos teóricos e, desse
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cruzamento de informações, destacamos aquelas responsivas ao fenômeno em estudo. Um
quadro foi montado, buscando as nuances e singularidades, e contradições emergentes dos
variados contextos e proposições de desenho, produção das representações pela criança e
sentidos. Buscou-se aproximação ao máximo dos sentidos percebidos e emergentes nesse
procedimento, muito mais que interpretar falas, considerando que objetivamos conhecer os
sentidos e não interpretar as representações e falas das crianças.
A próxima etapa consistiu em separar as produções e falas em um quadro analítico.
Utilizando o programa Power Point, selecionamos os desenhos e seus respectivos áudios e
vídeos e procedemos com a análise das representações, apoiada na fala da criança e o que
emergia, nos alinhando ao campo teórico, ao tempo em nos aproximávamos dos sentidos
revelados pela criança. Foram analisados todos os arquivos disponibilizados. Das 8 crianças
que iniciam a pesquisa, 5 mantiveram-se no processo investigativo, das quais foram
selecionadas as produções e narrativas e trazidas para análise. Após primeira análise, das 55
produções destas 5 crianças, procedemos com a redução das informações por aproximação da
unidade analítica de sentidos, progressivamente a 11 produções, enfim 3 produções que
agregavam “um coletivo de sentidos” que se aproximam do grupo criança.
Todo o cuidado com a escuta da criança foi empreendido, para que, partindo de um
coletivo de sentidos, não nos distanciássemos do que Diz Jobim (1994, p. 51) ao concluir
sobre o sentido pessoal em Bakhtin: “Em cada pessoa, há um potencial de sentidos que
necessita ser desvendado.”. Partimos desse princípio para trazermos os sentidos da criança em
sua singularidade na educação infantil, procedemos apenas com uma redução de informação
com base no que foi comum e ou contraditório em relação a cada narrativa das crianças.
Um outro dispositivo foi utilizado para a produção de informação no processo
investigativo, a entrevista semiestruturada. Propostas e aceitas pelas mães e crianças, foram
realizadas na plataforma Google Meet, sendo registrada por escrito em concomitância com o
momento de seu acontecimento. Tal conduta, se fez necessária, uma vez que esse
procedimento metodológico inspira todo um cuidado, devido a esse tempo de isolamento e
distanciamento social, bem como a exposição dos participantes, e o princípio ético implicado
a pesquisa. Na oportunidade, uma mãe permitiu salvar um vídeo da filha no momento em que
a entrevista acontecia, de forma muito natural, interrogou se a pesquisadora não gostaria de
gravar. São dois tempos de vídeo (1min49s); (2min50s).
A entrevista com criança requer para além de técnica, uma criação de etnométodos
capazes de acolher: o seu tempo próprio de estar com outro; a vontade de falar; a escuta por
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parte de quem faz a mediação, que é muito escutar do que dizer, se mantendo sensível a cada
gesto, movimento e forma de comunicar, até mesmo o tom da voz, e ainda buscar
interlocutores capazes de mantê-la curiosa e desejante, a participar do que chamamos de
conversa, (nessa entrevista, Emília foi uma interlocutora, embora ausente, a pesquisadora
levaria um recado de Emília às criança).
Apesar de ser um encontro marcado, na organização, resguardamos a abertura e
flexibilidade no uso desse dispositivo e seguimos as orientações de Macedo (2010, p. 02), ao
propor: “Na entrevista, poderoso recurso para captar representações, os sentidos assumem
para o etnopesquisador o caráter da própria realidade, só que do ponto de vista de quem o
descreve.”. E nesse processo investigativo, quem assume esse lugar de descrição é a criança.
Os registros escritos feitos pela pesquisadora, de forma complementar aos demais,
contribuíram para uma aproximação com a criança em suas narrativas e seus sentidos de uma
forma mais presencial, por assim dizer no tempo síncrono, portanto, se insere enquanto
dispositivo relevante de produção e análise de informações. A entrevista com a criança
concede ao pesquisador um momento especial de escuta do seu pensar-viver-sentir o mundo
diante da experiência de produção de desenho e suas representações, em um ambiente de
aprendizagem mediado por vários contextos da sua experiência, casa-educação infantil,
atividade-escola (como chamam) e nos encaminha para algo que é desejo desde o início da
pesquisa que é conhecer os sentidos da criança, o que suscita fazer a sua escuta.
A escuta se deu no momento em que eram postados, sendo armazenados em arquivo
específico no notebook para proceder com a audição por várias vezes, a fim de reunir,
reagrupar, separar e enfim reduzir as informações salutares a produção de respostas e ou
novas perguntas, possibilitando a construção de uma linha de análise fundada na leitura e
interpretação que contribuíssem para a apreensão e compreensão dos sentidos revelados
através das narrativas da criança de uma maneira geral, analisando e sistematizando palavras,
gestos, movimentos, sentimentos expressos para então proceder com a síntese dos sentidos
emergentes.
Procedemos com a leitura dos vídeos, audição e leitura dos áudios, leitura dos
registros de entrevistas de forma a reunir as informações produzidas, referendados nos
contextos, ações das crianças na produção de suas representações de desenho, narrativas,
voltando aos escritos teóricos, e desse cruzamento de informações destacamos aquelas
responsivas ao fenômeno em estudo. Um quadro foi montado buscando as nuances e
singularidades, contradições, emergentes de variados contextos e proposições de desenho à
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criança e o seu acontecimento. Buscou-se aproximação ao máximo dos sentidos percebidos e
emergentes nesse procedimento, muito mais que interpretar falas, considerando que
objetivamos conhecer os sentidos e não interpretar as representações e falas da criança. Uma
tarefa tão prazerosa quão difícil e exaustiva, dada a singularidade característica própria da
criança, a polifonia de sentido presentes na linguagem simbólica da representação de desenho.
Assim nos diz Bakhtin (2017, p. 64). “A interpretação das estruturas simbólicas tem de entrar
na infinitude dos sentidos simbólicos, razão por que não pode vir a ser científica na acepção
da índole científica das ciências exatas.”.
A singularidade impõe a escuta da narrativa da criança, atentas à simplicidade de sua
fala, do dito e não dito, interpretando-as. “As palavras simples são as mais difíceis de escutar.
Logo acreditamos que as entendemos e imediatamente, sem ouvi-las as abandonamos e
passamos para outra coisa.” (LAROSSA, 2017, p. 233). As palavras simples de criança, não
são simplórias, é um exercício de falar de si e do outro, ao outro. Nem sempre entendemos o
que falam, por que por vezes não a escutamos em seus sentidos próprios. Sentidos são
singulares, próprios à subjetividade humana e ao mesmo tempo infinito se atualizando com o
sentido do outro, como afirma Bakhtin (2017. p. 41):
[...] O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se em contato
com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma pergunta do discurso
interior do sujeito da compreensão. Nesse entendimento são constituídos de
múltiplas vozes, implicando-se ao eu e os outros em interações dialógicas.

Essa perspectiva de escuta requer da pesquisadora, uma imersão no universo simbólico
que é a sua representação atenta ao que é seu e que também pertence ou não aos outros.
A interpretação das informações nos remete a um exercício de idas e vidas, leituras,
releituras, entrelaçadas ao campo teórico, por si só é um ato de conhecimento, cumprindo uma
função formativa no processo investigativo, conforme Macedo (2010, p. 57), “a interpretação
é um processo formativo, e não uma aplicação sistemática de sentidos estabelecidos” ideia
tomada de Blumer sobre a perspectiva do interacionismo simbólico, possível de trazer aos
atos interpretativos nesse processo investigativo que lida com pensamento imaginativo,
representações e sentidos. Todo o processo de interpretação implica-se ao conhecer,
desconhecer, estabelecer conexões, relações, algo presente em todo processo investigativo,
sendo, portanto, formacional.
Para que possamos fazer uma imersão na busca por conhecer os sentidos da criança na
representação de desenho na educação infantil, há de considerar o espaço-tempo em que as
interações entre a criança-escola-conhecimento, se fez. O contexto sócio-histórico pandêmico
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ocasionado pelo coronavírus e consequente doença covid19, nos encaminhou a uma outra
cultura de interagir, conviver, produzir conhecimento. O comportamento de isolamento e
distanciamento social, levou-nos a um fazer pedagógico remoto no tempo presente, mediado
por tecnologias e mídias digitais. Essas mudanças impostas por esse momento histórico nos
apresentaram a uma “educação infantil” na virtualidade. Assim, o lugar de interagir, produzir
conhecimentos, aprender, desenvolver, passa a ser mediada por uma tela (tablet, notebook,
celular) enfim os dispositivos acessíveis a cada um daqueles que interagem virtualmente.
As proposições de desenho na educação infantil, lócus da pesquisa, são planejadas
nesse momento, considerando um grupo de crianças entre idades de 4/5 anos, com diferentes
objetivos didáticos-metodológicos. Em seus planejamentos cada um dos professores na
semana constante no seu cronograma disponibilizam as proposições no grupo de WhatsApp.
Essas fundadas na perspectiva de um currículo por atividade conforme a Base Nacional
Curricular da Educação infantil, em seus objetivos, sinalizados no capítulo anterior. A este
processo investigativo implicam-se duas professores e oito crianças do G5. No processo de
análise, trazemos 3 eventos de manifestações de sentido e três crianças. Um encontro com o
Super-menino, e sua produção de desenho
Eu desenhei ele só por que queria desenhar.
(Super-menino, informação produzidas em áudio, publicizada no grupo de
WhatsApp, 2020)

A lógica da resposta infantil, não segue a da pergunta ou da resposta do adulto, como
já dito ao longo desta pesquisa, com o auxílio de Piaget (1993, p. 45) e Vygotsky (1994,
2018), em seus estudos sobre o funcionamento, desenvolvimento e expressão do pensamento
infantil. A pergunta que precede essa resposta é: Por que você fez esse desenho? Na verdade,
a proposição seria escutar a criança em seus comentários sobre sua representação de desenho.
A pergunta, representa a obviedade da resposta e que a criança tem respostas lógicas, contudo,
quando se trata de conhecer os sentidos da criança em suas representações de desenho, não
cabe perguntas do tipo: está desenhando o quê? Vai desenhar o quê? Por que você desenhou
isso? E, sim, investir na escuta do que vai narrando ao longo de sua produção.
Essa criança declarou em entrevista: “Desenho por que gosto e não porque mandam...
Quando eu era pequeno, não sabia desenhar, agora eu sei.” (entrevista realizada à distância,
através da plataforma Google Meet, sendo acompanhada pela mãe). A mãe relatou que a
criança faz o desenho, mas não gosta de ficar falando sobre o que fez. E sempre diz: “Faço o
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desenho, porque gosto de fazer e pronto.” (Informações trazidas pelo Super-Menino, em
áudio/ entrevista na plataforma do Google Meet, novembro de 2020).

Figura 5 - Desenho do Super-menino

Fonte: Informação produzida em áudio pelo Super-menino, em 07/10/2020.

3.3

O IMAGINATIVO-CRIATIVO-AUTORAL DA CRIANÇA: REPRESENTAÇÕES E
SENTIDOS.

No início do processo investigativo, falávamos de criança em constante
desenvolvimento e aprendizagem, imersa em grupo cultural, que prepara e significa o mundo
para que dele participe, reelaborando-o, ressignificando-o e construindo sentidos próprios à
infância. Ao longo do processo investigativo, nas observações, audições e registros de
informações produzidas pela criança, alguns elementos imergiram de forma latente, esses
dizem respeito à dimensão que entrelaça o potencial imaginativo-criativo e autoral na
representação de desenho e produção de sentidos pela criança.
Utilizamos por inspiração, como recurso metodológico de análise das informações,
alguns dos princípios que fundamentam a análise por núcleo de significação (AGUIAR e
OZELLA, 2006), dada a complexidade que transversaliza o estudo que tem o sentido como
constructo de pesquisa e unidade analítica, por esse recurso permitir dialogar com o campo
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teórico de base sócio-histórico. Dizemos ser uma inspiração, por trazer deste recurso apenas o
que é relevante ao processo de análise: o contexto sociocultural, a construção do simbolismo e
então a relação dialógica implicada ao desenvolvimento da linguagem, pensamento e a
constituição de sentido. Aguiar, Soares e Machado (2015, p. 61) apontam para a construção
de um procedimento metodológico que possibilite ao pesquisador apreender esse processo
para além do empírico, e, assim, permita-lhe passar da aparência das palavras (significados)
para sua dimensão concreta (sentidos). Ademais, coaduna com o nosso olhar
multireferencializado, tanto aos constructos de pesquisa, quanto à sua centralidade que é a
criança, sujeito social, conforme entendimento que trazemos a esta pesquisa.
A análise nos remete a uma leitura e interpretação que exige nesta pesquisa a
apreensão e compreensão de uma unidade analítica, que é o sentido e o seu processo de
produção pela criança nos remete a pensá-lo em uma relação dialética com o pensamento e a
linguagem. Então:
Figura 6 - Síntese teórica relação dialética pensamento, linguagem e sentidos

Pensamento

Sentidos

Linguagem

Fonte – Produção própria da autora da pesquisa

Temos a representação de desenho que é a linguagem, Construção do dito, mas não
verbalizado, apoiando-se na narrativa (o verbalizado), assim o que inicialmente era
pensamento, virou linguagem, produziu sentido e volta à sua condição de pensamento e
novamente linguagem, e outros sentidos, um movimento cíclico, onde cada um em sua
unicidade exerce uma função de reciprocidade, implicando-se ao outro. Aguiar e Ozella
(2006, p. 226): afirmam que:
A relação entre pensamento e linguagem não é outra que não relação de
mediação” e defende ainda que o pensamento passa por muitas
transformações para ser expresso por palavra e que para compreender essa
relação pensamento linguagem é necessário a compreensão da categoria
significado e sentido.
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Nesta análise, nos reportamos ao sentido, como um ato do homem mediado
socialmente (REY, 2003, p. 185), considerando a singularidade da criança na universalidade
na qual está imersa, o mundo significado. Entendendo que a criança é um ser da inteireza,
tomamos o pensamento imaginativo, criativo, cognitivo e emocionado, representados em seus
desenhos e que expressam sentidos. A cada etapa da pesquisa, das observações dos vídeos,
áudios e entrevistas, elas revelaram um campo de sentidos vasto, pelo seu próprio caráter
polissêmico, nos encaminhando a produzir núcleos de sentidos, para proceder com a análise e
interpretação das informações produzidas. Constitui esses núcleos o sentido imaginativocriativo-autoral da criança (na criança, imaginação, criação e autoria é parte de uma única
ação) base da nossa leitura e interpretação do fenômeno investigado.
A partir desses núcleos de sentidos, procedemos à análise e interpretação das
informações produzidas, cientes de que análise, interpretação, síntese, é um movimento
próprio ao processo investigativo, assim iniciamos aglutinando os significados emergentes, a
partir de suas similaridades, complementariedade e contradições e da polissemia de sentidos
revelados pela criança, criamos núcleos de significação na apreensão dos sentidos da criança
na representação de desenho, respondendo à pergunta desta pesquisa.
Uma tarefa complexa, em se tratando de analisar e interpretar os feitos da criança e
seus sentidos, pois como bem nos informa Sarmento (2011, p. 37) “a compreensão dos
desenhos infantis como objetos simbólicos impõe uma análise semiológica atenta às várias
dimensões do simbólico: linguísticas, culturais e sociais”. Aguiar e Ozella (2006, p. 226)
sintetizam:
Ao discutir significado e sentido é preciso compreendê-los constituído pela
unidade contraditória do simbólico e do emocional...Os significados são
pontos de partidas, por meio da análise e interpretação, pode-se caminhar
para as zonas mais instáveis, fluidas e profundas, ou seja, para as zonas de
sentido.

Procederemos com a descrição de dois eventos que podem responder à pergunta de
pesquisa: como a representação de desenho expressa o sentido da criança da educação
infantil, contemplado os construtos que nos orientaram e deram sustentação ao processo
investigativo e nos permite descrever o fenômeno investigado. A descrição perpassa o
contexto, a proposição de atividade de desenho, a representação de desenho e o que foi
possível apreender enquanto um conjunto de informações produzidas ao longo do nosso
trabalho.
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A imaginação é uma função vital necessária ao homem, a criação liga-se a essa
atividade do pensamento, assim nos informa Vygotsky (2018, p. 21). O pensamento da
criança é de uma plasticidade fantástica e na faixa etária das autoras desta pesquisa, até os seis
anos, ocorre a revolução do seu desenvolvimento humano, que jamais se repetirá na sua vida.
Esse pensamento como descrito pelos teóricos sociointeracionistas presentes a esta pesquisa,
são ao mesmo tempo marcado pela cognição, que lhe permite criar simbolização e
representação, que são expressos por meio das linguagens, e pelos aspectos afetivo e
emocional. Assim cognição, emoção e afetividade, impregnam o pensamento infantil
movendo o seu pensar-sentir-viver-agir no mundo
Defendemos, portanto, o caráter multirreferencial do pensamento infantil, e a
necessidade de compreendê-lo considerando a ação da criança nos diferentes aspectos pelos
quais produzem linguagem-pensamento-sentidos. Firmamos esse entendimento a partir de
Macedo (2013, p. 104) ao ponderar: “Multireferencializar é realçar a dialógica e a dialética da
incompletude da linguagem e do pensamento. E nessa aventura que nos lançamos ao
procedermos com a análise das informações produzidas neste processo investigativo.
Passamos então à descrição.

3.4

NÃO É UMA BOCA É UM SORRISO: PENSAMENTO EMOCIONADO E OS
SENTIDOS DA CRIANÇA

Figura 7 – Desenho do Menino- Sonhador, o desenho do sorriso.

Fonte: Informação produzida em vídeo pelo Menino-sonhador, em 09/2020

120
Nesse evento, a professora faz um áudio para orientar a atividade do dia e inicia
dizendo que a atividade tem relação com o tempo, na sequência canta uma música breve:
A janelinha fecha quando está chovendo4
A janelinha abre quando o sol está aparecendo

Prossegue perguntando como está o tempo naquele dia, pediu que observassem, do
quintal da casa, como está o tempo e imaginassem o que se pode fazer em um dia como
aquele. A criança utiliza-se do caderno de desenho, lápis preto e lápis de cor, como materiais
de suporte ao desenho. O ambiente, casa, por vezes calmo, sem ruídos, e outras vezes, com a
dinâmica que é comum a esse ambiente: latido de cachorro, crianças pequenas chorando,
televisão ligada, som externos como buzinas de carro, ainda assim as crianças se mantêm
dispostas à realização das proposições de desenho, sempre auxiliados por suas mães.
Para análise das informações, trazemos a experiência do Menino-Sonhador, do
entendimento de que os sentidos representados pelo grupo de criança, apresentam similitudes
e complementaridade ou contradição, o que nos permitiu a síntese de representações e
sentidos próprio ao grupo, mas de forma compilada através desse autor da pesquisa, cientes de
que sentidos são sempre singulares. O Menino-Sonhador, traz em suas representações
independente das proposições, o núcleo família, os elementos da natureza e o brincar. Algo já
discutido por alguns teóricos sobre o interesse da criança de sua faixa etária por essas
temáticas.
O Menino-Sonhador inicia sua produção nomeando e colocando o título, o qual é lido
antes de começar a desenhar. Descreve o que irá desenhar antes de fazer, já prevendo o que
encontraremos no seu desenho ou ao longo da sua produção, contando o que está fazendo e
como está fazendo. Passamos à sua narrativa:
Bom dia, pró, aqui é o menino-sonhador. Hoje está um dia lindo, dá vontade
de ir para praia, para o parque, brincar de patins e até brincar de bola, mas
não dá porque da pandemia. Vou fazer o meu desenho. Já fiz o Sol, agora
vou me fazer brincando de patins, na praça. Vou fazer a cabeça, o sorriso e o
nariz. (MENINO-SONHADOR, informações produzidas em vídeo, setembro
2020).

O diálogo prossegue com a mãe incentivando. O menino-sonhador empenhado e
motivado a brincar de patins, em certo momento diz: “a roda dos patins está torta, mas
continuo andando de patins” (MENINO-SONHADOR, 09/2020). Ao finalizar o seu desenho,
faz a leitura do mesmo e acrescenta o seu sentimento de felicidade por estar na praça,
4

Cancioneiro popular
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brincando de patins e de bola, destacando a sua felicidade. O contexto da pandemia é
retratado como a condição que impede a realizar o seu desejo. Assim, percebe-se que o
desenho tem um motriz chamado desejo, necessidade de sair, de brincar, que vai dando forma
à sua imaginação. Segundo Vygotsky (20018, p. 31), “o intelectual e o emocional revelam-se
igualmente necessários para o ato de criação, ademais todas as formas de imaginação criativas
contém em si elementos afetivos.”.
Desejos e necessidades mobilizam o fazer da criança, ativando o seu pensamento
imaginativo-criativo e as emoções da criança. Segundo Aguiar e Ozella, (2006, p. 228):
As necessidades se constituem e se revelam a partir de processos de
configuração das relações sociais, processo esse que é único, singular,
subjetivo e histórico ao mesmo tempo...A constituição das necessidades se
dá de forma não intencional, tendo nas emoções um componente
fundamental.

Interessa nessa narrativa, enquanto produz a sua representação, o lugar de destaque
que ganha o sorriso e não a boca, o humano é desenhado com um sorriso no lugar de uma
boca, representando o seu estado de felicidade. O menino-sonhador traz em seu desenho uma
característica que demarca o contexto de impedimento de realização de seu desejo,
necessidade, expressando este impedimento em sua fala e ao mesmo tempo realizando-os por
meio do desenho. Seu corpo como um todo parece movimentar-se junto com o desenho,
enquanto brinca de patins e brinca de bola. Ao que Iavelberg (2013, p. 29) diz: “Quando a
criança desenha, ação, percepção e imaginação atuam juntas; ela sabe fazer e ver o que produz
no desenho... o corpo todo participa”. Evidencia-se o jogo simbólico, manifestação de maior
representatividade do pensamento simbólico (Piaget 1964, p. 176-177) e o seu potencial
imaginativo-criador que é sua inseparável realidade. Passemos a escutar o Menino-sonhador
em seu diálogo com seu desenho.
Menino-Sonhador:
- vou me desenhar brincando de patins (começa a desenhar, demorando um
pouco)
Mãe:
- coloca o patins, faz a outra perna, ainda não acabou não.
Menino- Sonhador:
- a roda do patins ficou torta.
Mãe:
- está lindo!!!
Menino-Sonhador:
– mas eu continuo brincando de patins
E finaliza:
- Aqui sou eu brincando de patins feliz! Aqui sou eu brincando de bola feliz!
(informação produzida pelo Menino-Sonhador, 09/2020)
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Desse lugar emocionado representado, o sorriso assume o registro simbólico do estado
emocional de felicidade, reiteramos que não era a boca e sim o sorriso que moveu a sua
representação gráfica. Ao narrar sobre sua produção, deu vida a tudo, seguindo o animismo e
realismo (Piaget, 1994, p. 30) que impregnam o seu pensar. A criança conta o acontecimento,
enlaçando a sua história, desejo, necessidade, narrando no tempo presente do acontecimento,
quando diz: “eu estou aqui na praça feliz, jogando bola” (MENINO-SONHADOR em
09/2020). Demonstrando uma “interlocução com o seu desenho ao interagir com ludicidade
que constitui o seu fazer” (IAVELBERG, 2013, p. 47). Vygotsky (2018, p. 29) defende uma
imaginação emocional, ou imaginação subjetiva, “constituída nesta complexidade da
atividade criativa da imaginação”. Ao que considera existir uma relação inversa entre
imaginação e emoção, ponderando que, “os sentimentos influem na imaginação e por sua vez
a imaginação influi no sentimento.” Fenômeno por ele nomeado de lei da realidade emocional
da imaginação.” (Ibidem).
Pensamento emocionado e imaginação ganham destaques neste todo representado pela
criança, para Wallon (1981, p. 148, 152), “as emoções são a exteriorização da afetividade [...]
os seus meios de expressão os tornam instrumentos de sociabilidade, cada vez mais
especializados ...” Sustenta ainda que:
“As emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que
correspondem, cada uma, a uma determinada espécie de situação, atitude, e
situação correspondente implicam-se mutualmente constituindo uma
maneira global de reagir de tipo arcaico, frequente na criança...Daqui resulta,
que muitas vezes é a emoção que dá tom ao real. Mas, inversamente, os
incidentes exteriores adquirem quase seguramente o poder de a
desencadear.”

A fantasia é outro aspecto psicológico que domina o pensamento infantil, por vezes
não compreendida pelo adulto e até considerada devaneio, utopia, no sentido de minorar a
importância dessa na constituição do ser humano. Para a criança, tudo é possível, tudo se liga,
se desfaz e se refaz de acordo com as leis próprias que regem o seu pensar, fantasiaimaginação-simbolismo-emoção, formam um desenho multiforme do seu pensar-sentir-viveragir no mundo. As construções fantasiosas partem diretamente da realidade e nela influi.
(VYGOSTKY, 2018, p.30). Estamos falando da realidade interna – o mundo das ideias, dos
conceitos e dos sentimentos próprios do homem.
O todo constitutivo do desenho da criança, reúne um conglomerado de informações
gráficas, simbólicas e emocionais que constituem o sentido expresso. Para o desenho “chegar
a ser palavra” por inspiração Bakhtiniana, foi necessário fazer a escuta da criança no
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momento de sua produção, apoiados em sua narrativa, do contrário poderíamos interpretá-lo
como um desenho da natureza, feita pelo Menino-Sonhador, brincando em qualquer lugar,
seria uma etiquetagem do seu pensamento e sentido. O destaque do sorriso se fez não pelo que
diz: vou fazer o sorriso, mas o que se segue ao sorriso, que é o desejo, a necessidade, de sair
de brincar, de ser feliz.
A proposição da atividade é o movente da ação da criança, visto que é temática,
devendo desenhar o que gostaria de fazer naquele dia, mas resulta em produto de sua
imaginação que é a sua realidade. Utilizando-se de seu pensamento imaginativo-criativo,
produz através de suas representações, símbolos que são ao mesmo tempo gráficos, motores,
cognitivos, afetivos e de sentidos, aqui representado por um sorriso e significado como estado
de felicidade.
Do ponto de vista autorrepresentação, já que o Menino-sonhador é a pessoa principal
do desenho, em sua fala ele marca sempre o percurso da sua produção e seu estado naquele
momento. É como ele se vê na praça brincando, mas é também a leitura que faz do contexto
em relação ao momento histórico-social que está vivendo. Projeta a sua liberdade de agir
através da ação de desenhar, encontrando uma possível solução para a sua necessidade,
comunicando o ideário de liberdade, na impossibilidade de ocupar o espaço da praça, para
brincar. Iavelberb (2017, p. 23) defende que se considera, ao desenhar, que “a criança use a
cognição e sensibilidade somada à experiência que tem diretamente com o desenho no
contexto sócio-histórico cultural em que vive, por si ou por mediação de outros.”. E o
momento em que o desenho segue a sua imaginação, com o intuito de tornar a
impossibilidade de sua ação em algo possível e real. O mesmo autor acrescenta ainda: “O
mundo de ‘faz de conta’, integra a construção pela criança de sua visão de mundo e de
atribuições de significados às coisas.” (op. cit. p.23). Vygotsky (1998, p. 96) pontua: “o
desenho segue a imaginação infantil, sendo transgressora do condicionamento espaçotemporal da criança, e projeta-se como uma voz capaz de articular mundos distantes e
desconhecidos”.
De forma autoral, a criança vai compondo sua representação, por vezes com alguma
interferência, mas continua colocando toda sua potência imaginativa-criativa e decidindo
sobre o que e como vai agregar a sua representação, mesmo sob orientação.
O sentido da criança expresso por meio de suas representações de desenho apoiado em
sua fala, é apreendido por uma pequena nuance, que parece obviedade, um sorriso e então a
felicidade, mas essa interpretação é possível ao analisarmos o todo constitutivo do desenho,
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inclusive o tom da fala, que expressa alegria, a sua mão organizando o espaço do desenho, a
distribuição dos elementos na folha de maneira que em cada espaço pudesse ser representado
a situação da brincadeira, assim em um canto da folha está brincando de patins e no outro
canto do está brincando de bola, acrescentando outros os elementos da natureza que são
cuidadosamente descritos por ele Menino-sonhador.
Se o desenho é uma forma de brincar da criança, aqui o brincar é movido pelo desejo,
necessidade de realização desse agir da criança, por meio de suas representações de desenhos.
A privação do ato de brincar em um dia de sol, surge como satisfação de uma necessidade na
representação de desenho. A criança expressa, comunica a necessidade de liberdade, com um
sorriso e a satisfação de transformar o pouco provável em ação e realização. É verdade que
por não se tratar de um desenho livre, a criança deveria dar uma resposta à proposição,
havendo uma intenção em demonstrar um conhecimento sobre o tempo/clima, a depender da
condição climática, o que também fez.
A escuta do feito e como fez, então o sentido da criança na sua representação é um
potente aliado para a compreensão não somente do domínio de um dado conhecimento, como
compreender seus desejos, sonhos, sua forma e compreensão dos momentos que estão
vivendo, que é o presente. Assim nos diz Freire (1996, p. 36): [...] “Estar sendo é a condição
entre nós para ser[...].”. A criança sempre está sendo no tempo presente ela mesma, suas
elaborações sobre o mundo, no mundo com o mundo e as pessoas, ao passo que constitui
conhecimento e se constitui autor do mundo. Nos oportunizando a construção de conhecê-la e
compreendê-la deste lugar, a partir dos sentidos expressos através de suas representações.
A autoria, no evento analisado, acontece em dois planos, o da elaboração do
pensamento simbólico e consequente representação e no plano da expressão por si mesmo o
pensar-viver-sentir-agir-produzir e que lhe constitui autor. Perpassando pela sua ação motora,
pensamento cognitivo-emocional convertido em representação simbólica. Assim o seu
desenho é seu e de mais ninguém, o sorriso também. Enfim, do lugar experiência-vivência,
passando pelo planejamento, aos elementos simbólicos que imprimem e narram, então a praia,
o parque, o brincar, pertencem a esse autor e por ele é sentido desta forma e não de outra. Em
se tratando de uma imagem, Boehm (2017, p. 32) diria “As imagens não são simples
representações demonstrativas de uma significação construída em outro lugar, são ao
contrário, mostrações originárias” (sic) ao que acrescentamos, não importar quantas dessas
possam já ter sido produzidas pela criança, é a primeira vez essa, e depois outra.
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Relacionado ao mundo significado e multirreferencial da qual participa, interagindo
com o seu grupo e a constituição de sentido, Friedman (2013, p.124) entre outras
representações diria que desenho são “exteriorizações de imagens individuais interiores,”
então o plano do simbólico e o plano do exteriorizado, que é gráfico, emocional, afetivo,
cognitivo, social, como se nos apresentassem um prisma que contém muitas faces dentro de
uma única representação de desenho.
No empenho de conhecer os sentidos da criança expressos em suas representações de
desenho nos comprometemos ao grande desafio que é compreender esse fenômeno em seu
caráter multirreferencial, seja do ponto de vista do mundo significado ou das formas como a
criança se apropria deste mundo e produz múltiplos sentidos, seus etnométodos e etnomeios,
nas multidimensionalidades que envolve o processo de aprendizagem e desenvolvimento
humano. Friedman (2013. p. 159), sinaliza:
[...] o grande desafio é estabelecer um diálogo entre as imagens que vêm de
fora, com as imagens que vêm de dentro; um diálogo entre as imagens que
vêm de cima com as imagens que vêm de baixo, entre o significado
superficial, concreto, cartesiano e o significado profundo, abstrato,
transcendente. Só assim é possível ter um olhar integrado e significativo dos
universos das crianças.

E assim alcançar os sentidos da criança expressos em suas representações de desenhos.
Para docentes, tal experiência da criança com a produção de desenho e consequentes
representações e sentidos devem avançar para uma escuta desse autor, que nos empresta o
conhecimento de si e do mundo e nos auxilia a encaminhar para práticas pedagógicas que
possam saber da criança e não da imagem imediata que sê na representação de desenho, ou
ainda intencionalmente utilizando como prova ou avaliação de avanços gráfico de sua
construção. Significa dizer a escuta, de seu pensar-sentir-viver-agir no mundo, que incide em
um estudo multirreferencializado, portanto, linguístico, social, afetivo, cognitivo, como a
criança se apresenta no mundo, na boniteza da sua inteireza.
Essas imagens que vêm de dentro e que são expressas como a imagem de fora, os
recursos simbólicos que são utilizados pela criança para registrá-los, aqui considerada
ferramentas cognitivas, tudo o que o substitui em suas representações, bem como os recursos
do mundo objetal, chamo de etnomeios. (Construção da autora, agosto de 2021)
A criança reinventa todos os dias seus etnométodos (Macedo, 2013, 29), “ou seja seus
modos de sentir, pensar e criar mundos relacionais...” e etnomeios para significar e produzir
sentidos sobre o mundo. Da imitação, passando pelo jogo simbólico, ao simbolismo
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cognitivo, elabora modos e meios próprios e apropriados a ela nas suas representações e
expressão de sentidos. Na representação de desenho suas construções revelam os etnométodos
e etnomeios (Recursos mediadores utilizados em suas representações, advindas do seu
pensamento ou elaborações objetais), esses que incidem na produção significações e sentidos.
Chamamos o Menino-sonhador e a Menina-mágica em uma das suas representações
de desenhos e narrativas para ilustrar tais considerações. Essa representação resulta de um a
outra proposição feita pela professora de desenhar a relação entre o clima e o tempo. Agora na
perspectiva de olhar para o céu e verificar os desenhos que as nuvens formam. Com o tempo
chuvoso, o menino, justifica:

Hoje não vai ter desenho no céu!

E então passa a desenhar os pingos de chuva. Sua representação gráfica são nuvens
com a impressão bem clara.

Figura 8 - Desenho do Menino Sonhador as nuvens do céu

Fonte: Menino-Sonhador, informação produzida em áudio, outubro de 2020. O desenho foi printado
do vídeo, devido a impossibilidade de acesso ao real).

Em contrapartida a Menina-Mágica, apresenta a sua representação de seu desenho e narra
sobre o que foi visto por ela nas nuvens:
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“Pró, eu olhei para as nuvens e eu só observei dois desenhos, um crocodilo
que parecia estar dentro do rio e um urso.”
(MENINA-MÁGICA, informação produzida em áudio, outubro de 2020)

Figura 9 – Desenho da Menina-Mágica, as nuvens do céu

Fonte: Informação produzida em áudio, outubro de 2020

A chuva permitiu ver o crocodilo que parece que está no rio, enquanto o Meninosonhador registra as nuvens carregadas de chuva, e o fenômeno chuva. Trazemos essa fala
desses dois autores da pesquisa para descrever o que estamos chamando de etnomeios, que
permitem lidar com a realidade, registrar e expressar um exponencial de sentidos. A mesma
chuva marcada na representação de um como a impossibilidade de ter desenho no céu, se
transformou em um crocodilo que possivelmente estava em um rio. A visão que cada criança
teve do lugar onde se encontrava (na mesma cidade, tempo chuvoso, no mesmo dia
10/11/2020, nos horários entre 10h-14h). Suas estratégias expressivas e recursos pelos quais
estruturam as suas representações.
A seguir apresentamos um outro núcleo de significações e sentidos eleitos por este
processo

investigativo

imaginação-criação-autoria,

assim

mutuamente na produção e representação de desenho da criança.

descrito

por

implicar-se
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3.5

QUER VER UMA MÁGICA? DÁ PARA FAZER UMA CASA TOTALMENTE
RETA

Figura 10 - Print do desenho da Menina-Mágica

Fonte: Informação produzida em vídeo em entrevista com a autora da pesquisa.

Para construir uma casa totalmente reta é preciso alguns recursos, informa a Meninamágica, e o recurso é a régua. Essa análise se faz a partir das informações produzidas por
meio de uma entrevista semiestruturada realizada com a criança, a nossa Menina-mágica. O
início da entrevista não foi gravado, o que só foi possível com o apoio de um aparelho celular.
Nessa entrevista, ou conversa iniciada pela criança, teve apenas uma protagonista a Meninamágica que dominou todo o diálogo. Se colocou no lugar de quem ensina a fazer, e
perguntou: “Você gostaria que eu desenhasse para você? Eu quero que você aprenda.”
(MENINA-MÁGICA, 25/11/2020). Apresentou as estratégias e recursos os quais seriam
necessários para realizar a mágica de fazer uma casa reta.

A Menina-mágica diz:
_ Sem a régua não dá para fazer uma casa totalmente reta (pausa) e continua
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_ Tem casa torta, e casa que não é reta, tem casa torta, tortinha. Minha casa é
um prédio.
(MENINA-MÁGICA, 25/11/2020)

Logo após esse momento, iniciamos a gravação. Ao propor à pesquisadora
experimentar fazer uma casa reta, com a régua, vai dizendo o passo-a-passo de como é
possível transformar a casa reta. Nesse fazer, utiliza dos recursos de que tem disponíveis, a
régua, a tesoura e um caderno pautado. Utiliza a tesoura para fazer a mágica e, circulando
dentro do cabo na parte redonda, e espanta:
Figura 11 – QR code vídeo da Menina- mágica em construção

M

Menina-mágica_ Thanram!

Fonte: Vídeo produzido em momento de entrevista com a autora da pesquisa, 11/2020

E faz aparecer a figura dela na casa. A Menina-mágica pega o lápis de cor azul e
imediatamente fala que vai pintar. Passamos ao diálogo em que ensina a fazer a casa reta.
Menina-mágica:
- Use a régua para fazer a porta e a janela.
- Quando terminar, pega um lápis azul e pinta o telhado de azul.
Pesquisadora:
- O telhado é azul?
- É, sim. Desse Jeito. Pinta o telhado de qualquer cor, pode ser marrom, rosa,
amarelo, todas as cores que quiser, a cor que a senhora tiver aí pode pintar.
(pausa)
- Eu adoro pintar! Eu posso usar um montão de cor para pintar.
Pegou um kit de batom para mostrar que gosta muito de cores e queria
apresentar as cores para a pesquisadora. Feito.
(MENINA-MÁGICA, 25/11/2020)

A Menina-mágica não é natural do estado, com o trabalho dos pais, muda de casa com
frequência. Atualmente mora em um condomínio de apartamentos, o contexto de onde surge a
casa reta. Ou seja, a representação de seu contexto social, ou retratação de sua realidade. O
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pensamento imaginativo da criança na sua representação se apoia na experiência, ao tempo
em que a experiência se apoia na imaginação (VYGOTSKY, 2018, p. 27).
O que Vygotsky nos diz é que o pensamento imaginativo-criativo da criança se faz de
elementos hauridos da sua realidade, como já pontuado, no entanto, considera que essa
representação não é uma cópia fiel da realidade, pois ao significar o contexto, a criança
elabora suas próprias ideias e conceitos, uma imagem interna se faz com base na vivênciaexperiência, que se transforma em seu pensar-sentir-fazer, produzindo outros sentidos.
Sarmento (2011, p. 53) complementa: “As crianças não reproduzem linearmente as formas
percepcionadas que emanam desses contextos de socialização, interpretam-nas, ressignificamnas e atribui-lhes formas plásticas próprias que advêm do seu olhar particular sobre o
mundo.”. Ao interpretar e ressignificar, constitui outros sentidos.
Ainda falando sobre o pensamento imaginativo-criativo da criança, percebemos que
ainda que ausente fisicamente, nossa interlocutora na pesquisa, Emília (Personagem de
Monteiro Lobato), se faz presente, visto que a criança pretende ensinar como se faz a casa
reta, movida pelo convite feito por Emília à criança, para participar da pesquisa. A
interlocutora fala em dado momento do encontro que quer aprender com as crianças, através
de seus desenhos e assim ajudar a pesquisadora.
A fluência na organização das ideias, conceitos, sobre a casa, o uso dos instrumentos,
mostrando como fazer, a sua fantasia-realidade nasce desse diálogo com a boneca, a princípio
por meio de um vídeo (compartilhado no grupo de WhatsApp, dia 20/08/2020) e em outro
momento em que encontrou com aboneca Emília, na plataforma google Meet, (17/09/2020). O
encontro foi motivado para promover buscar uma maior aproximação com a criança. Uma
professora da escola que habitualmente vive a Emília na escola, mediou a conversa. Naquele
momento, não foi possível gravar o encontro.
Assim, concordamos com Sarmento (2011, p. 50) ao afirmar: “O mundo de ‘faz-deconta’, integra a construção pela criança de sua visão do mundo e atribuição de significados
às coisas. O desenho exprime esse faz-de-conta, mesmo quando a figuração se pretende
construir como representação realista”. Ao seguir a imaginação infantil e suas construções
próprias, o desenho tem uma função simbólica que é representar esse imaginário.
Menina-mágica viveu esse faz-de-conta de forma intensa, nem mesmo sendo
interrompida por alguma ocorrência em sua casa, como ruídos, choro do bebê, ela estava
entregue a esse fazer. Voltando ao diálogo no qual estrutura as orientações sobre como, o
modo (etnométodos) que ela empregou e os etnomeios (recursos internos e externos a ela),
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pelos quais o faz, chama atenção o protagonismo da criança, ao dominar todo o diálogo,
planejando, organizando, sugerindo e colocando em prática a produção do desenho, o qual ela
sugere que seja feito também pela pesquisadora, a fim de ter um resultado final a ser
mostrado.
Percebemos que se implica a esse fazer: o comando da criança, o faz-de-conta, então o
jogo simbólico, o domínio do lugar de quem sabe fazer e de que pode contribuir para que
alguém aprenda. Uma inspiração ao planejamento de práticas pedagógicas que possibilitem
essa troca de saberes, por uma Filosofia pura que nos diz: quanto mais a gente ensina, mais
aprende o que ensinou, seja nas palavras de Jorge Portugal e Roberto Mendes (1985) ou na
dialógica freiriana (1996, p. 25) “Quem ensina apreende ao ensinar e quem aprende ensina ao
aprender.”. Oportunidade que dá ao adulto de trocar de lugar na representação de papéis e de
na observação, libertar do adultocentrismo, fazer a escuta da narrativa da criança na
representação de desenho, em sua total liberdade e autoria.
Assume o lugar do protagonismo, o lugar que é dela e de mais ninguém, na fluência
de suas orientações de forma sequenciada, nas respostas no diálogo de forma clara e breve,
retornando ao comando, nos convida a um olhar sensível que escuta seus desejos, anseios,
necessidades, revelando-se a si mesmo e ao outro, através do simbolismo gráfico,
representado em seu desenho e o outro que se fez do seu pensamento, mas que não foi dito.
O protagonismo infantil, não é um acontecimento a ser permitido ou não, para criança,
toda hora é hora de ser protagonista, de exercitar o pensamento imaginativo-criativo. O
protagonismo não precisa de permissão, a criança tomada de seus gestos, desenhos,
modelagens, entre outras linguagens assume esse lugar. Ter um olhar sensível ao
protagonismo, contribuirá para a compreensão de ser-criança em suas infâncias. Conforme
Friedmann (2020, p. 39) “O protagonismo infantil tem um caráter ético, social, cultural,
político e espiritual, convidando os adultos e tomadores de decisão repensarem o status social
da infância, os papéis delas na sociedade local e as referências culturais das diferentes
populações”. O protagonismo infantil instiga à observação, inquieta a pergunta, nos lançando
no devir-criança (MACEDO, 2013, p. 16), recriando espaços para a constante escuta nas suas
diferentes formas de existir, de expressar seus sentidos.
Nos encanta a criança, quando convida a pesquisadora a viver a sua mágica,
transformando o cabo da tesoura em guia para fazer surgir no papel, nada mais nada menos do
que: tchanram! A imagem de si. Essa produção em tempo síncrono nos permitiu encontrar os
elementos que constituem a sua representação, revelando-a como objeto simbólico, no faz de
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conta, vivo e vivido em seu pensamento e sentidos imaginativos-criativos-autorais tomando
forma gráficas. Os gestos criativos são tomados da ideia de Sarmento (2011, p.53): “os
desenhos infantis são a expressão de actos de inscrição simbólicas marcados pela diferença do
gesto criativo.”.
A autoria opera em várias dimensões do fazer da criança, do pensar à execução. Tudo
lhes é próprio, ideias, conceitos, riscos gráficos, as escolhas dos recursos disponíveis,
estratégias, ao tempo em que projeta a sua representação de casa no papel, concomitante à
partilha do seu conhecimento, ensinando a pesquisadora o como fazer e o que usar para tal.
Nos levando a refletir a criança, esse ser da inteireza e da complexidade, que ao imaginar cria,
apresenta sua criação, o que lhe confere a autoria. Para Bakhtin (2017, p. 65), “Vemos o
criador apenas em sua criação, nunca fora dela.”. Assim, entendemos o ato de criar e a
autoria, por inspiração bakhtiana, e em Sarmento (2011, p. 48), este último que ao tratar da
criação subjetiva, teoriza:

[..] cada desenho é resultante do acto individual, num espaço e num tempo
concreto, de criação subjectiva; é, por isso mesmo, irrepetível e único, dado
que resulta da oportunidade singular de articulação simbólica de múltiplos
códigos e de diferentes léxicos graficamente disponibilizados para a
interpretação criativa da criança.

A Menina-mágica traz ainda informações importantes que reforçam o lugar da autoria
na sua representação que foi registrado por escrito, durante a entrevista. A pesquisadora
demonstra interesse em saber o que ela faz com os desenhos após concluir sua produção,
então ela fala:

- Depois que eu desenho, eu dou para meu pai e minha mãe. Eu desenho
muito, muito, no capricho! Meu desenho é sempre lindo!
Prossegue chamando Emília para o diálogo e afirma:
- Eu acho que a Emília vai riscar, mas gostaria que ela colocasse cores e
flores, porque ela aprontou!
(MENINA-MÁGICA, informações produzidas em entrevista, 25/11/2020).

Ao interagir com Emília, retorna para um o faz-de-conta e alega que ela vive
aprontando e poderia riscar sua produção, mas que a boneca poderia acrescentar esses
elementos no seu desenho. Seguindo o diálogo faz uma proposição desafiadora à
pesquisadora:

Olha eu gostaria de ver o meu desenho muito lindo, colocado no outdoor, ou
no muro aqui na minha rua.
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(Menina-mágica Informações produzidas por escrito ao final da entrevista,
realizada em 25/11/ 2020).

A criança totalmente imensa em seu fazer, imaginou, criou e tem a necessidade de
expor ao máximo de pessoas a sua criação. Reforçando esse lugar de contemplação e amostra
do seu desenho em seu sentido imaginativo-criativo-autoral.
Na educação infantil, por muitas vezes, as produções da criança são guardadas em
pastas, ou mesmo dependuradas em cordinhas, contudo ficam invisíveis, no sentido de
mostrar, falar sobre elas, partilhar ou apresentar suas realizações ao outro. Instiga um olhar
para esse lugar imaginativo-criativo-autoral da criança, bem como a valorização deste saber
fazer. É notória a expectativa da criança ao término, ou durante sua produção, querer falar dos
seus feitos e posteriormente expor. A Menin-mágica deseja essa exposição, valorização,
contemplação de seu desenho.
Desenhos são atos comunicativos. Atos legítimos de simbolização do mundo
(SARMENTO, 2011, p. 39). Assim sendo, é uma linguagem capaz de mediar as construções
do pensamento imaginativo-criativo-autoral da criança e consequentemente expressar
sentidos, que como sabemos são polissêmicos.
A apreensão dos sentidos da criança, que é por sua natureza complexa, é um trabalho
engenhoso e desafiador. Requer do adulto, a tarefa de adentrar o imaginário infantil, participar
de seu mundo de faz-de-conta, de suas fantasias, desejos e necessidades, como condição sine
qua non, para o conhecimento do seu universo sócio-histórico, cultural, simbólico, emocional
e afetivo e assim escutá-la, conhecê-la em seus sentidos próprios. E então, entre o que é dito
ou observável em suas experiências e vivências, de maneira cuidadosa, sensível e atentos às
minúcias do seu pensar imaginativo-criativo-autoral expressos através das diferentes
linguagens, ou até mesmo em seu silêncio. Como bem diz Oliveira (2019, p. 191): “o silêncio
da racionalização, do diálogo interno que provoca uma aprendizagem que gera um
conhecimento que se transforma em ação quando preciso.” Compor núcleos de significação,
reveladores de sentidos. Ao que justificam Aguiar e Ozella (2006, p. 225): “Nossa tarefa,
portanto, é apreender as mediações sociais constitutiva do sujeito, saindo assim da aparência,
do imediato, e indo em busca do processo, do não dito, do sentido.”.
A escolha por conhecer os sentidos da criança na representação de desenho, nos lança
no processo de escuta do dito e do não dito. A essa defesa, acrescentamos Friedmann (2013,
p. 89) ao ponderar:
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Quando nos propormos a ler, ouvir e traduzir a as linguagens não verbais das
crianças fizemos metade do trabalho (forma), que não é pouca coisa...
Comunicarmo-nos com as crianças nas próprias linguagens e a outra parte do
desafio é penetrar no conteúdo daquilo que não está sendo dito, qualquer
desatenção pode nos tirar da tensão criada e, até, do verdadeiro e profundo
significado da fala do nosso interlocutor.

Para ousar fazer essa escuta da criança, apreender e interpretar seus sentidos, importa
aos professores em sua proposição de atividades de desenho, a observação contextual no
momento de sua elaboração, atentando para o tempo presente da experiência da criança, seus
modos e meios próprios de produzir representações e sentidos. Abandonando a visão
adultocêntrica pelas quais costumamos ler as realizações da criança, cultuando como belo e
evolutivo, aquelas representações que mais se aproximam do objeto real. Significa aprender
com a criança em seus sentidos para pensar, planejar e propor situações de produção de
desenho, que a desafiem a evoluir não apenas nas estruturas gráficas, bem como em seus
etnométodos e etnomeios de expressar por meio de seu pensamento imaginativo-criativoautoral o pensa-sentir-viver-agir no mundo.
As crianças em sua condição de ser da inteireza, partícipe de um grupo chamado
infância, produtora de saberes e culturas infantis em suas representações de desenho, trazem
para a educação infantil e suas práticas, respostas peculiares, à medida que tomam parte nesse
processo investigativo como autora ao tempo em que pesquisamos algo que é singular,
infinito, e responsivo, os sentidos da criança na representação de desenho. Como nos diz
Bakhtin (2017, p. 41): “O sentido tem uma índole responsiva, o sentido sempre responde a
certas perguntas...”. Alguns sentidos foram apreendidos, algumas perguntas foram
respondidas, enquanto outras vão se erguendo diante de um fazer inesgotável e inacabado que
é o ato de pesquisar e de conhecer.

4

CONSIDERAÇÕES

FINAIS

-

ENTRE-LINHAS

PONTILHADAS,

UM

RABISCO (COM) SENTIDO.

Uma pesquisa começa muito antes de sua escrita, digamos que nasce com a
inquietação que move a pergunta: será? Pode? Como? E se? A dúvida, ou até mesmo as
certezas podem iniciar a busca de algo que falta, que não foi dito, não foi percebido, ou que
complementa um tema, precedida de uma interrogação. O processo investigativo segue
paralelo a este momento, muito embora, no decorrer, possamos mudar, refazer, repensar e
reorganizar a pergunta e demais constructo de pesquisa. Seguindo por caminhos incertos,
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próprio ao ato de pesquisar, vamos nos distanciando ou reencontrando com o tema, com os
constructos com os autores e pares.
A pesquisa intitulada: Pensamento imaginativo da criança na representação de
desenho: sentidos para a educação infantil, buscou responder como as representações de
desenho da criança do G5 expressam os sentidos da educação infantil, objetivando analisar as
representações do desenho infantil e, por conseguinte, conhecer os sentidos da criança na
representação de desenho em proposição pedagógica, e a produção de sentidos delas
decorrentes; correlacionando-os com possíveis ressonâncias pedagógicas, quando essa
proposição pedagógica se faz em espaços-tempos virtuais de aprendizagem.
Buscando respostas, optamos por dialogar com os princípios teóricos interacionistas, e
com interlocutores que discutem a infância, a educação infantil, a linguagem, o pensamento e
o desenho infantil nessa perspectiva teórica. Em alinhamento a essa escolha, tendo optado por
uma pesquisa de abordagem qualitativa, nos inspiramos na etnopesquisa crítica e
multirreferencial, atentando para o estudo com a criança em sua inteireza em um mundo
multirrreferencializado e os constructos de pesquisa: o pensamento imaginativo, a
representação de desenho infantil, que suscitam ser compreendidos em suas diferentes
dimensões: linguístico, sociocultural, afetiva e emocional.
Os temas que perpassam a infância e a criança são construções que se atualizam no
tempo em diferenciados contextos, são amplos e pela complexidade que é a criança em suas
infâncias, pensamento e sentidos, remete-nos a um estudo mutirrenferencial. Tal qual um
prisma, o que se quer encontrar, a partir da pesquisa cuja centralidade é a criança, há de se
apresentar sob muitas faces. Assim dialogamos com a teoria vygotskyana, nos aproximando
da criança ser histórico-social, partícipe de um grupo chamado infância, que nasce imersa em
um mundo significado pelo seu grupo social e dele participa produzindo sentidos e
constituindo-se ser no mundo e com o mundo, como autor social que é. Relações essas
mediadoras da constituição do pensamento, da linguagem simbólica e consequente produção
de sentidos.
Nos apoiando nestas concepções, discutimos pensamento imaginativo-criativo-autoral
da criança na representação de desenho. Levantando importantes discussões em torno da
infância, da educação e desenho infantil, da escuta da criança através de suas representações
nas proposições de desenho como prática da educação infantil, nos apoiando em teóricos que
estudam a cultura da infância e o desenho enquanto produção própria da criança e suas
relações com o contexto histórico e cultural.
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Iniciamos essa pesquisa em 2019 em um cenário em que as interações entre pares
ocorriam em um espaço até então considerado real e localizado, o chão da educação infantil,
por assim dizer, aquele feito de concreto, e no percurso em função do evento pandêmico
ocasionado pelo corona vírus e a doença Covid 19, no ano de 2020, na condição de
isolamento e distanciamento social imposta por este evento, migramos para o ambiente virtual
de interação e comunicação (Plataforma do Google Meet, grupo de WhatsApp). Ao lidar com
o desconhecido, o vírus e a possibilidade de manter uma pesquisa com a criança, ergueram-se
novas inquietações diante da viabilidade de seguir com a investigação, restou-nos retomar
leituras e considerar estratégias para continuar no foco inicial do processo investigativo.
Revisitar pessoas, dialogar, conhecer o movimento da educação infantil naquele
momento, foi uma decisão assertiva, movida por perguntas que antes não se faziam presentes
ao processo de pesquisa e investigação, a exemplo: onde e como estariam as crianças da
educação infantil naquele momento? Como chegar até elas? Quais os recursos disponíveis
para interação com a educação infantil? As professoras foram então o elo para o
acontecimento da pesquisa, demonstrando acolhimento e desejo do seu acontecimento,
articulando os pais e a criança, quando a interação, diálogo se fazem por meio de aplicativos
de comunicação e plataformas virtuais. Um desafio a ser enfrentado por todos, as crianças, as
professoras e pesquisadora.
Diante deste quadro novo, desafios e aprendizagem se consolidaram, desde a forma do
acontecimento da pesquisa, já que para a etnopesquisa é necessário estar in situs, passando
pela localização, acessibilidade à educação infantil e as crianças autoras da pesquisa. O
processo investigativo exigiu da pesquisadora uma aproximação não somente da instituição de
educação infantil, mas principalmente da criança e da família, e ainda responder a si mesma,
algumas inquietações:
1. como estava se sentindo a criança e o que queria a criança naquele momento?
2. seria prudente, cuidadoso e educativo trazer a criança para um ambiente virtual e
interagir à distância?
3. até que ponto não estaria indo de encontro aos pilares estruturantes da educação
infantil que são a interação e a brincadeira, os quais são defendidos pela
pesquisadora?
Respondidas essas questões, visto que a educação infantil continuava acontecendo em
interações remotas. Inicia-se o caminho do aprendizado de saber lidar com os recursos
disponíveis a favor da criança e do processo investigativo, ao passo que também constituía
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conhecimento sobre o uso ético de tais dispositivos e principalmente para a garantia do que é
próprio à criança em seu tempo presente, que mais coincide com o que, no remoto chamamos
de tempo síncrono. Destacamos que a entrevista muito favoreceu a esse processo
investigativo, na aproximação, no diálogo, na compreensão e na produção de informações
relevantes capazes de responder à pergunta de pesquisa. O grupo de WhatsApp, funcionou
como um diário de campo interativo, trocas entre professores, coordenadores, pesquisadora,
crianças e as mães ficaram registradas e de grande contribuição do início ao fim do processo
investigativo.
Contudo, é fato que a interação face-a-face, o fazer próprio à criança no espaço-tempo
próprio da educação infantil, que estabelece por sua vez diretrizes norteadores da
aprendizagem e desenvolvimento a partir de suas ações pedagógicas, passando ao ambiente
casa (local), estabelece outras relações de interação e de produção de conhecimento,
influenciando a conduta da criança e das pessoas da casa, da utilização dos recursos até a
realização e devolutiva das atividades propostas.
Algumas informações podem não ter sido acessada de forma mais incisiva devido à
dinâmica de interação com a criança não ser tão direta quanto necessária. Assim, as
professoras faziam a proposição de desenho, publicizava no grupo, e então as crianças os
realizavam enquanto as mães os filmavam ou gravavam em áudio, compartilhando em
seguida. O que não permitiu captar a interação inicial da criança com a atividade; perceber os
elementos presentes ao seu redor, a organização do material e a inciativa da criança na
decisão de utilizá-lo, diálogos anteriores e posteriores à produção e troca entre as crianças
enquanto cria e representa, algo importante à constituição de sentidos. A mediação
pedagógica, da professora em tempo remoto, tende a ser, na verdade, uma proposição, pois a
realização ficou na orientação da família.
Entretanto, foi possível realizar a pesquisa com a criança nesse formato remoto, as
interações, as informações produzidas, analisadas e o conhecimento produzido, caracterizam a
autenticidade e relevância para a pesquisa com a criança, para a própria criança que
estabeleceu um vínculo com esse fazer, a família que se manteve comprometida e desejante
com a participação da criança, disponível a todo tempo, a interação da criança com o
ambiente virtual e com as professores, protagonizando e mostrando o desejo de mostrar-se.
Todos e todas estavam no momento, aprendendo sobre muitas coisas: interagir, cuidar, viver,
conviver, cooperar, participar, ser, conforme preconiza a Base Nacional Curricular Comum, e
a própria vida antes e diante da pandemia.
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Descrevemos esta pesquisa pelo seu caráter multirreferencial e contemporâneo em
suas discussões sobre a criança, infâncias, representação de desenho, pensamento
imaginativo, criativo e autoral, como uma importante aliada no estudo acadêmicos e nos
processos formativos de educadores e professores que atuam com a criança da educação
infantil.
A etonopesquisa crítica e multirrreferencial tem por princípio, o estudo daquilo que é
próprio a cada grupo, as suas realizações, intentando compreendê-lo interpretá-lo e comunicálo. Importou a essa pesquisa conhecer o que é da criança, nesse caso, os sentidos, que são a
expressão do seu pensar-sentir-viver-agir, o que foi viabilizado a partir dos encaminhamentos
metodológicos alicerçados nas ações próprias e apropriadas ao universo infantil, seus
etnométodos e etnomeios, seus modos de criar linguagem-pensamento-cultura-sentidos, que
são fundantes e retroalimentam a produção de novos sentidos.
Imersos nos espaço-tempo da pesquisa, seguimos por entrelinhas, ou por vezes ao péda-letra, escrev(i)vendo ponto-a-ponto caminhos e etapas a serem cumpridas no tempo de
Cronos, sem perder de vista a inquietação, os objetivos, implicando-se e constituindo-se
pesquisador até a chegada da escrita conclusiva, nomenclatura que não coincide com a certeza
do inacabamento do que foi buscado, discutido e por fim conhecido. Cientes de que o
conhecimento, bem como as certezas que se erguem, são provisórios e mutáveis. Por isso,
dizemos ser um rabisco, com sentido, consentido pela criança e apreendido pela pesquisadora
nesse instante de seu acontecimento.
Apresentamos indicativos conclusivos, sem pretender como já dito, esgotar as
discussões. Por entrelinhas, nem sempre paralelas ou retas, congruentes, mas descontinuas e
inconclusas, ao que tange a dialética pelo qual se faz o processo investigativo, tecemos
considerações em torno de respostas que atenderam à pergunta de pesquisa.
Quando o enunciado da pergunta é como? Imediatamente, se desdobra em: quem? O
quê? Com quem? Assim procedemos o como com a criança da educação infantil nas suas
representações de desenho, em seu pensamento imaginativo a produzir sentidos. Os desenhos
da criança são o ponto de partida no processo investigativo, para conhecer os sentidos
expressos através da representação, apoiados em sua narrativa, nos aspectos gráficossimbólicos e do pensamento imaginativo-criativo da criança. Os dispositivos de pesquisa, o
desenho, vídeos, áudios e entrevistas, corresponderam para a interação da pesquisadora com
as crianças, para a produção e divulgação de informações, a partir das quais elegemos os

139
núcleos de significação de sentidos da criança, procedendo com a leitura e interpretação e a
escolha de eventos a serem analisados em função de responder à pergunta de pesquisa.
Na análise das informações produzidas e de sentidos à educação infantil,
reconhecendo a complexidade do pensamento infantil e do próprio constructo, representação
de desenho, elegemos dois eventos que trazem elementos da realidade, então do seu contexto
sócio-histórico e cultural, a dimensão emocional e o sentido imaginativo-criativo-autoral.
Percebam que intencionalmente trazemos a escrita dos aspectos religados por considerar a
implicação de um aspecto ao outro. Cumprimos assim com o que pede uma pesquisa de
inspiração etnográfica e multirreferencial.
Ao que diz respeito aos sentidos apreendidos no primeiro evento, o que se tem a partir
da escuta da narrativa da criança em relação a sua representação é a expressão de uma
necessidade, desejo, a necessidade de transpor o impedimento a uma possibilidade de
realização. A criança narra e projeta em seu desenho um estado de felicidade. Estamos diante
do que o contexto pandêmico traz de impossibilidade à criança e de uma transgressão a essa
situação, figurada em seu desenho, marcado pelo sorriso que compõe a sua representação e a
entonação na fala que é enfática ao narrar “aqui eu sou feliz”. O mesmo sorriso visto na
imagem, emerge em seu rosto.
No segundo evento, trazemos informações produzidas com base na entrevista, na qual
a criança protagoniza todo o acontecimento, convida, media, intervêm, explica, aconselha e
orienta, a criação de uma casa reta. O pensamento imaginativo é fruto da sua realidade e
experiência, mas o que chama a atenção é o mergulho da criança na criação, na qual o faz-deconta se apresenta através da interlocutora Emília e se expande na troca de papéis, por fim,
para marcar a sua autoria, convida à exposição dos seus desenhos em um muro ou outdoor.
É possível aprender com as crianças autoras que os seus desenhos são suas criações e
expressam o seu modo de ver o mundo e a si mesmo neste mundo, e de encontrar soluções
para questões que se levantam de uma realidade objetiva, utilizando-se do seu pensamento
imaginativo-criativo. Nos chama a escutar a criança em suas representações, e aprender com
ela; nos ensina que o desenho é uma linguagem que contribui para a criação de símbolos
próprios a infância, não como desejamos que o seja, mas como a criança o tem. Nos informa
que o jogo simbólico e o faz-de-conta representados graficamente e simbolicamente (quando
o sorriso é a boca ) ou que não estão presente (evento da casa reta), mas foram ditos na escuta
da narrativa da criança, são importantes contributos na tomada das representações como
norteadoras para o planejamento de proposições de desenho na educação infantil que
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estimulem não apenas criar, como escutar e expor a sua criação; nos remete a pensar que para
além de expor as produções da criança nos painéis e corredores da educação infantil, é
importante garantir a ela o direito de dialogar sobre os seus feitos e partilhar seus etnométodos
e etnomeios, possibilitando ao adulto aprender com elas sobre suas representações em seus
aspectos emocionais, sociais e representação simbólica, planejando atividades que estimulem
a prática de desenho como prática de escuta das narrativas de suas representações que são a
expressão de seus sentidos.
Quando a criança nos propõe a fazer uma casa reta e toma a centralidade no fazer, ela
nos diz que pode fazer e sabe fazer, nesse momento, o faz-de-conta, consistiu em o que
chamamos de etnomeios, recurso do seu pensamento imaginativo-criativo foram acionados e
novas imagens geradas no fazer-pensar-fazer, e projetadas para fora através de uma
representação que foi para o papel, o desenho, a casa, e outras imagens que aparecem em sua
narrativa sobre casas retas e tortinhas (conceito), uso de materiais para fazer (procedimento) e
por fim o destino da sua produção.
A pesquisa nos impulsiona a refletir que além de muitas linguagens, a criança tem
muitos sentidos, o que nos remete à possibilidade de tomarmos o pensamento como o sétimo
sentido da criança, constituído de emoções, símbolos, afetos e da cultura de seu grupo,
agregando-se aos sentidos perceptivos sensoriais e intuição.
Tais considerações podem ressoar nas práticas pedagógicas dos professores, ao
despertar um olhar sensível a escuta das narrativas da criança por meio de suas
representações, e planejar atividades de desenho, como para compreender como ela significa
o mundo e produz sentidos; dialogar com a criança na sua autoria e protagonismo quando em
suas produções; propor atividades de desenhos que possibilitem o uso da criança dos seus
etnométodos e etnomeios, intervindo quando convidado para garantir que a criança possa
utilizar-se da linguagem como forma de expressão de sentidos.
Assim, concluímos que o desenho é uma linguagem peculiar à criança e que é tão
contemporâneo estudar as representações de desenho e os sentidos da criança, quanto estudar
a criança em suas infâncias. É ainda um ato comunicativo a ser escutado pela professora,
professor da educação infantil, pois é um modo como a criança se expressa, revelando os
sentidos, e então seus pensamentos, ideias, conceitos, sobre o seu sentir-viver-agir no mundo.
Peço licença para falar por mim mesma e na primeira pessoa na escrita destas últimas
linhas em que me despeço momentaneamente e deixo um recado para aqueles ou aquelas que
possam interessar-se pela criança por ela mesma. Então convido
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ESCUTA!
“Faz sentido
Ter sentido
(Con) sentido
Do sentido
Da infância
Da criança.
Que ela representa.
Jainê Ribeiro.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e esclarecido-Adulto
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e esclarecido-participação da criança

152

153

154

155

156

157
APÊNDICE C - Termo de autorização para uso de imagens (fotos e Vídeos)
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APÊNDICE D - Termo de autorização para a gravação de voz
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APRENDICE E - Planejamento e questões norteadoras da entrevista semiestruturada com as
mães e crianças
A entrevista semiestruturada, é utilizada pelo seu caráter flexível e possibilidade de escutar a
criança através dela, e das mães que colaboraram efetivamente para a pesquisa.

1.
2.
3.
4.

Procedimentos:
Convite em vídeos às mães
Aceitação das mães no grupo whatsapp
Agendamento dia e horário na plataforma Google Meet
Realização das entrevistas

Questões norteadoras da entrevista com as crianças
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A participação da criança na pesquisa
Como tem sido o envolvimento da criança com as proposições de atividades
O gosto pela criança na produção de desenhos
Sobre as atividades de desenho propostas e sua realização
A inspiração para desenhar
O destino de suas produções.

Convite para entrevista
https://url.gratis/Ey7M9O
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ANEXO A - Produções de desenhos da criança em proposições pedagógicas diferenciadas,
registro do Menino-sonhador e Super-menino.
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ANEXO B - Produções de desenhos da criança em proposições pedagógicas diferenciadas
Registro da Menina- mágica
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ANEXO C - Produções de desenhos da criança em proposições pedagógicas diferenciadas
Registro da Menina- mágica
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ANEXO D - Produções de desenhos da criança em proposições pedagógicas diferenciadas
por outras crianças participantes, utilizadas na análise de informação sobre os sentidos
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ANEXO E - Print do grupo de WhatsApp pesquisando a infância

166
ANEXO F - Card convite da reunião com a criança e família.

