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artistas. (STEINER, 1997, p. 18).  
  



 

 

RESUMO 
 

A presente dissertação teve por objetivo compreender a relação entre o 
professor e a criança bem pequena a partir da experiência estética. Como objetivos 
específicos, o estudo propôs: realizar revisão integrativa sobre experiência estética na 
educação de crianças bem pequenas; compreender o desenvolvimento da criança de 
0 a 3 anos a partir da perspectiva de Rudolf Steiner e de Emmi Pikler; conhecer o 
lugar da experiência estética nas abordagens de Steiner e Pikler; identificar o que 
caracteriza uma experiência estética na percepção de professores de crianças bem 
pequenas; e conhecer as experiências que influenciam a atuação do adulto junto a 
crianças bem pequenas. A experiência estética envolve a capacidade humana de 
perceber-se como ser e estar no mundo, sentindo-se integrado à realidade na 
tentativa de superar a separação na relação entre sujeito e objeto. Os estudos sobre 
a temática demonstram que é necessário considerar as abordagens holísticas para 
tratar da experiência estética na formação de professores que atuam com a criança 
bem pequena. Os professores, ao acolherem com respeito o tempo de 
desenvolvimento da criança, passam a acolher a sua própria identidade. Para Steiner, 
a experiência estética na relação entre o professor e a criança é possível quando é 
permitida à natureza humana individual o desenvolvimento livre no educar. Para Pikler, 
a experiência estética é possibilitada na aproximação pacífica e respeitosa do 
professor nos cuidados cotidianos da criança. A pesquisa empírica qualitativa seguiu 
a metodologia fenomenológica. O contexto de estudo foram duas pré-escolas privadas 
e uma creche pública, envolvendo um total de dez participantes. Como instrumentos 
de coleta de dados foram utilizados: a observação de professoras(es) e de crianças 
bem pequenas, bem como o registro em diário de campo das observações; entrevista 
semiestruturada com professores; e fotografias realizadas por professores, 
expressando sua relação com a criança bem pequena a partir da experiência estética. 
A análise de dados seguiu a proposição de Moustakas (1994) para chegar à essência 
do fenômeno da experiência estética na relação entre o professor e a criança bem 
pequena. A análise das fotografias seguiu a perspectiva adotada por Bogdan e Biklen 
(1994). Os resultados demonstram que, ao criar ambientes humanos de acolhimento 
para a criança, são cultivadas as primeiras experiências estéticas que constroem 
relações sensíveis. Ao sensibilizar o tempo e o espaço das crianças, o professor 
desenvolve consciência do próprio ser para estar a partir da interioridade 
relacionando-se com as crianças na escuta, no olhar e nos movimentos livres e 
autônomos. Por fim, ressalta-se a pertinência e atualidade do referencial teórico-
prático de Steiner e Pikler para o desenvolvimento de experiência estética na relação 
entre o professor e a criança bem pequena. 

 

Palavras-chave:  Experiência estética. Criança bem pequena. Primeira infância. 
Educação Infantil. Relação professor-criança 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this dissertation was to understand the relationship between 
the teacher and the very young child based on the aesthetic experience. Its specific 
objectives were: to perform an integrative review on aesthetic experience in the 
education of very young children; to understand the development of the child from 0 to 
3 years old from the perspective of Rudolf Steiner and Emmi Pikler; to know the place 
of aesthetic experience in Steiner's and Pikler's approaches; to identify what 
characterizes an aesthetic experience in the perception of teachers of very young 
children and to know the experiences that influence the way adults approach very 
young children. Aesthetic experience involves the human capacity to perceive oneself 
as being and being in the world, feeling integrated to reality in an attempt to overcome 
the separation in the relationship between subject and object. Studies on the subject 
show that it is necessary to consider holistic approaches to address aesthetic 
experience in the training of teachers who work with very young children. By 
respectfully welcoming the child's developmental time, teachers begin to embrace their 
own identity. For Steiner, aesthetic experience in the relationship between teacher and 
child is possible when individual human nature is allowed to develop freely in educating. 
For Pikler, aesthetic experience is made possible in the peaceful and respectful 
approach of the teacher in their daily care of the child. This empirical qualitative 
research used the phenomenological method. The study context was two private pre-
schools and a public daycare center, involving a total of ten participants. Data collection 
tools used included: observation of teachers and very young children, as well as field 
diary records of observation; semi-structured interviews with teachers; and 
photographs taken by teachers, expressing their relationship with very young children 
based on aesthetic experience. Data analysis followed the approach proposed by 
Moustakas (1994) to reach the essence of the aesthetic experience phenomenon in 
the relationship between the teacher and the very young child. Analysis of the 
photographs followed the perspective adopted by Bogdan and Biklen (1994). The 
results show that by creating human environments that welcome the child, the first 
aesthetic experiences that build sensitive relationships are cultivated. By sensitizing 
children s time and space, the teacher develops an awareness of his/her own being 
in order to relate to children from within, by listening, by looking and through free and 
autonomous movements. Finally, we emphasize the relevance and currentness of 
Steiner’s and Pikler’s theoretical and practical framework for the development of 
aesthetic experience in the relationship between the educator and the very young child. 

 

Keywords:  Aesthetic experience. Very young child. Early childhood. Early childhood 
education. Teacher-child relationship. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 A CRIANÇA BEM PEQUENA NA EXPERIÊNCIA DE CUIDAR E EDUCAR 

 

Como parte das tarefas do professor da criança bem pequena junto à 

colaboração de outros professores, está o criar um programa integrado para a criança 

nos seus primeiros três anos. Um enorme desafio da atualidade é observar as reais 

necessidades da criança pequena, para que esta venha a fazer o seu 

desenvolvimento de forma humanizada e em seu próprio tempo. 

Dentro de uma visão crítica, constata-se a deseducação do aspecto sensível 

e o embrutecer das faculdades humanas e, consequentemente, o desaparecimento 

das pessoas detentoras de uma sabedoria mais abrangente e integrada (DUARTE 

JÚNIOR, 2001). Na investigação dos saberes naturais assume-se, muitas vezes, a 

tendência a formar cientistas especializados em suas atitudes e campo de 

conhecimento.  

Dentre as teorias que se propõem a compreender de forma integral o universo 

da criança bem pequena e que apresentam orientações práticas sobre possibilidades 

de interação acolhedora e respeitosa com a criança nesse período, estão as teorias 

de Rudolf Steiner (1861-1925) e de Emmi Pikler (1902-1984). 

Rudolf Steiner introduz de maneira fundamental o problema do educar a 

criança bem pequena para o seu desenvolvimento integral. Sua concepção filosófica 

parte da convicção de que o intelecto, responsável pelo avanço científico e 

tecnológico, não é o ponto final da evolução do homem. Esclarece o fenômeno do 

conhecimento e questiona o significado da percepção como experiência, trazendo os 

elementos do pensar e da percepção que, juntos, contribuem para o conhecimento do 

todo (GREUEL, 1994). No campo da Educação Infantil, os benefícios podem ser 

colhidos com uma abordagem que focaliza na criança como um todo, em vez de tratar 

a mente, o corpo e os sentimentos separadamente (GONZALEZ-MENA, 2015).  

Busca-se refletir como o professor na relação com a criança bem pequena 

pode solucionar o problema da visão mecanicista, trazendo os elementos da 

humanização e da sensibilidade como elos de ligação entre o conhecimento e a 

educação dos sentidos, pois a criança bem pequena, antes dos 3 anos de vida, é 

considerada um organismo sensório, pelo fato de perceber o mundo externo com todo 

o seu ser (STEINER, 2015).  
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Da mesma forma, Emmi Pikler introduz uma nova abordagem teórica de 

desenvolvimento no relacionamento com bebês e crianças bem pequenas, baseada 

na valorização dos momentos de cuidado e de educação sensível e não mecânica.   

Segundo Brasil (2010, p. 7) “o campo da Educação Infantil vive um intenso 

processo de revisão de concepções sobre educação de crianças em espaços 

coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de 

aprendizagens”. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) 

determina que o professor deve promover interações e brincadeiras em campos de 

experiência que permitam à criança conhecer-se. Recentemente, contudo, Pereira 

(2020) contrapõe-se à implementação no eixo das experiências que devem ser 

ensinadas para bebês e crianças bem pequenas, evidenciando a contradição entre a 

concepção de metodologia de trabalho para as crianças e a proposição da 

organização curricular na proposta curricular da BNCC. 

Reunindo alguns estudos recentes que tratam de forma aproximada a relação 

entre o professor e a criança bem pequena, destaca-se Fochi (2020), que aborda a 

relação entre adultos e crianças da Educação Infantil a partir de pedagogias 

participativas interessadas na transformação de sujeitos. Declara a necessidade de 

investigar o papel de professores no desenvolvimento de um olhar sensível para com 

a criança: “é um movimento que, aos olhos dos adultos, pode parecer insignificante e 

rudimentar, é, para o bebê (salvo seu tamanho ou proporção), muito importante” 

(DALLEDONE; COUTINHO, 2020, p. 63).  

Os estudos apresentados sobre a dimensão da relação adulto-criança nas 

práticas da primeira infância tendem a abordar a relação a partir de metodologias e 

práticas baseadas na abordagem de Reggio Emilia. As pesquisas abordam a relação 

entre o adulto e a criança a partir da importância da documentação do trabalho 

pedagógico construída nas instituições de primeira infância, demonstrando beneficiar 

o desenvolvimento da formação de professores de bebês e crianças bem pequenas 

(BARRS; DRURY, 2017; MARTINS, 2016). Um segundo grupo de estudos verifica a 

importância de desenvolver práticas artísticas em espaços coletivos para fomentar a 

escuta, o olhar sensível e criativo com bebês e crianças bem pequenas. Ainda é 

evidente o favorecimento de programas curriculares voltados a abordagens de 

escolarização precoce de crianças bem pequenas (BAUTISTA et al., 2016; 

CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016; SHIH, 2018, 2020).  
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Relativamente poucos estudos foram encontrados em um terceiro grupo de 

estudos, sobre a relação entre o professor e a criança bem pequena a partir da 

experiência estética, demonstrando a importância do respeito na relação para com a 

criança nas práticas de cuidado e educação (FERGUSON; KUBY, 2015; LANZ, 2019). 

Como afirma Falk (2016), os momentos mais importantes da interação adulto-criança 

são os referentes aos cuidados corporais, quando a criança se depara com o adulto 

que pode, nesse momento, dedicar-lhe atenção profunda. A experiência estética pode 

ser desenvolvida com professores de crianças bem pequenas com o intuito de 

conscientizar o ato do cuidar e do educar. O relacionamento pode ser fortalecido 

dentro do cotidiano de instituições de creches e pré-escolas para evitar ações não 

pensadas, planejando-as a partir da compreensão da criança: “os momentos 

inesperados dentro do ambiente de espaços coletivos com crianças bem pequenas 

são apreciados de forma sensível” (FERGUSON; KUBY, 2015, p. 403). 

Entende-se por experiência estética uma vivência que o ser humano estabelece 

com a natureza que o cerca (LANZ, 2019). Ao apreciar a realidade tanto do mundo 

objetivo como subjetivo por meio de atividades concretas e interações que abrangem 

o âmbito afetivo e cognitivo, pode-se ter experiências consideradas transformadoras. 

O conhecimento do mundo é percebido de forma integrada a partir de ações e 

sentimentos vividos na trajetória de vida que integram o pensar. A definição de 

experiência estética envolve considerar a dimensão sensível, empática e artística, 

mas também a experiência em si mesma. É importante reconhecer, no significado de 

experiência estética, que é possível desenvolver a percepção – e, consequentemente, 

os sentidos – como a maneira de pensar desde a primeira infância.  

Weber e Atchison (2007) apontam a importância de investigar práticas que 

ainda prevalecem nas instituições educacionais de crianças em creches e pré-escolas 

e que falham no respeito ao processo profundo de formação da criança, pautando-se 

em métodos de intervenção por meio de movimentos muito apressados nas práticas 

de cuidado e educação que desconsideram a criança. Os autores também denunciam 

a escassez de estudos sobre a sensibilização estética do professor para com os 

momentos de cuidado e do educar a criança bem pequena. Portanto, verifica-se a 

necessidade de explorar e descrever a relação entre o professor e a criança bem 

pequena a partir da experiência estética, no sentido de apreender esse fenômeno 

vivido por professores e professoras que atuam em diferentes realidades brasileiras. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

1.2.1 Na perspectiva pessoal 

 

Inicia-se a investigação a partir da experiência de 12 anos como professora 

da Educação Infantil, na atuação com crianças pequenas de 2 e 3 anos de idade em 

uma escola privada fundamentada na Pedagogia Waldorf. Procurou-se escutar, 

observar as falas das crianças entre si e na sua relação com a professora durante as 

interações. Nesse sentido, foi dentro do ritmo cotidiano que se pôde descobrir o 

interesse em aprofundar o conhecimento no encontro com a criança na instituição pré-

escolar. Tentava-se ultrapassar o patamar da teoria e da prática, procurando entender 

a criança pequena como sujeito que se comunica através das diferentes linguagens. 

Enquanto aprende a falar, expressa o seu ser através da corporalidade, da escuta, da 

fala, dos gestos e de outras linguagens.  

Os instrumentos sensíveis e criativos foram desenvolvidos durante a primeira 

graduação em Arte-Educação, com um interesse profundo pelo processo criativo que 

a criança realiza de forma espontânea e livre. Isso fez com que a pesquisadora se 

voltasse, além da observação e dos registros das expressões artísticas das crianças, 

a entender o desenvolvimento infantil na iniciação do brincar. Com a graduação em 

Pedagogia e a especialização em Docência no Ensino Superior, novos horizontes na 

Educação foram vislumbrados. A partir daí surgiu o interesse em investigar diferentes 

teorias e práticas pedagógicas da Educação Infantil.  

Ainda como professora de alunos de 2 a 3 anos, buscava-se atender a cada 

aluno(a) e a cada família, desde a sua adaptação na escola. Anotava-se cada vivência 

entre as crianças, as falas e as escutas. Dessas observações surgiu o interesse deste 

estudo – que é, justamente, investigar como é a relação entre o professor e a criança 

bem pequena a partir da experiência estética. 

 

1.2.2 Na perspectiva social 

 

A pesquisa justifica-se socialmente, pois cada vez mais encontramos crianças 

de 2 e 3 anos institucionalizadas no contexto brasileiro. Nos últimos cinco anos, o 

número de matrículas na Educação Infantil aumentou em 12,6%. Em 2019, 
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verificamos 8.972.778 crianças em creches e pré-escolas, enquanto em 2015 foram 

registrados 7.972.230 alunos. A Rede Municipal de Ensino de Curitiba concentra a 

maior parte das matrículas, com 167,8 mil registros a mais que em 2019; o 

levantamento de dados revela que o percentual de crianças de 0 a 3 anos vem 

aumentando (BRASIL, 2020).  

Segundo Passos (2009), no século XXI houve grandes modificações 

socioeconômicas e culturais, que refletiram na educação por meio das políticas 

públicas e de exigências do mercado cada vez mais competitivo de uma era global. O 

campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções em 

creches e pré-escolas. Do ponto de vista sociológico, “ser criança” é uma descoberta 

que se desbrava sobretudo a partir do início do século XX, quando se começa a olhar 

para a criança como um ser acabado, coerente e inteligente, em lugar de entendê-la 

como “incompleta”, “ignorante” ou “imatura” (ANTÔNIO; TAVARES, 2019).  

Este estudo se propõe a responder à questão sobre a relação entre o(a) 

professor(a) e a criança pequena, indo além da visão de uma realidade particular 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2013). É necessário afirmar que o projeto de pesquisa apresentado 

procura restaurar, no interior da psicologia do desenvolvimento, não a fragmentação, 

mas o encontro entre sujeitos, para possibilitar um novo caminho para a compreensão 

do desenvolvimento integral da criança (JOBIM-SOUZA, 2011); “por isso, rompe-se 

com a atitude e postura teórico-metodológica que desconsidera as crianças ao 

falarmos sobre as infâncias” (MARTINS FILHO; PRADO, 2011, p. 2). Almeja-se que o 

resultado deste estudo contribua ao campo da Educação Infantil da creche e pré-

escola com reflexões e inquietações sobre a interação entre os sujeitos – o(a) 

professor(a) e a criança pequena – quando uma relação pode ser sensível e criativa.  

Acima de tudo, pretende-se contribuir com o atendimento de qualidade em 

creches e pré-escolas como direito social das crianças afirmado na Constituição de 

1988 (BRASIL, 2016) para (re)conhecer a Educação Infantil como um dever do Estado 

com a Educação e ampliar o debate democrático no campo da Educação Infantil para 

fortalecer o atendimento a milhares de crianças pequenas de forma mais consciente 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2013). Redimensionando o fazer docente a partir da pedagogia da 

escuta1 (MACHADO; BARBOSA, 2018), reflete-se sobre as relações entre crianças e 

                                                 
1   Pedagogia da Escuta é a abordagem pedagógica baseada em Loris Malaguzzi (1920-1994), 

denominada de Reggio Emília devido às práticas desenvolvidas em escolas públicas no norte da 
Itália (GONZALEZ-MENA, 2015). 
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adultos que venham a consolidar práticas sensíveis e repensar concepções 

educativas na escuta das crianças. 

 

1.2.3 Na perspectiva acadêmica 

 

De modo geral, os estudos identificados que abordam a relação estética do 

adulto com crianças bem pequenas (AGOSTINHO, 2018; FONSECA, 2018; PRADO; 

ANSELMO, 2020; RICHTER; SILVA; FARIA, 2017), por um lado, abrem novas 

possibilidades no fortalecimento da formação do professor e sua identidade, no 

desenvolvimento e atuação profissional para a melhoria da qualidade da Educação 

oferecida às crianças. Enfatizam a compreensão da relação entre as crianças bem 

pequenas, adultos e a prática pedagógica, indicando a perspectiva de compreender 

as crianças desde a mais tenra idade como atores sociais, produtores de cultura 

infantil que se expressam através de múltiplas linguagens. Por outro lado, apontam a 

tendência de impor nas creches/pré-escolas uma pedagogia pautada na lógica 

escolar, centrada na docência e na transmissão de conhecimentos. Lançam um olhar 

aos sentidos que a palavra “estética” adquire, aliada à formação docente, em 

pesquisas educacionais brasileiras. Tratam a importância do reconhecimento da 

vulnerabilidade como condição de infância, da compreensão da criança como sujeito 

competente com caráter integrado da aprendizagem, com escuta e sensibilidade 

estética. Existem novos caminhos a serem trilhados quando se reflete sobre a 

infância: “entretecida de muitas vozes, a criança precisa – ao seu modo, à sua medida 

– ir constituindo sua voz própria, de sujeito entre sujeitos” (ANTÔNIO; TAVARES, 

2019, p.16). Trata-se da necessidade de uma pedagogia poética2. 

Apesar do crescente interesse por essa temática, observa-se ainda uma 

lacuna quanto ao aprofundamento da relação entre o professor e a criança bem 

pequena a partir de experiência estética. Mais precisamente, é no encontro entre 

sujeitos dentro do ambiente da primeira infância que se observa lacunas na maneira 

de perceber a criança bem pequena dentro de tempos e espaços que lhe são próprios. 

 

 

 

                                                 
2   Pedagogia poética, para Antônio e Tavares (2019), é a pedagogia baseada em experiências criativas. 
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1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

1.3.1 Problemática 

 

A trajetória pessoal da pesquisadora teceu experiências dentro do campo da 

Arte-Educação, especialmente na Educação Infantil, na atuação com a criança 

pequena durante 12 anos. Ainda como professora de crianças de 2 e 3 anos, 

observava-se a necessidade de desenvolver ferramentas que auxiliassem na 

compreensão da linguagem com a criança pequena, indo além do âmbito 

maternal/familiar de cuidado e educação para uma educação profissional. As 

experiências vividas como profissional não foram adquiridas de forma imediata, mas 

desenvolvidas aos poucos, na trajetória de vida como professora. Foi possível 

perceber que o professor necessita desenvolver a própria linguagem corporal, sua voz 

e seus gestos como instrumentos sensíveis para interagir com a criança. A criança 

bem pequena paulatinamente forma o vínculo com o professor, passando a considerá-

lo um adulto de referência. O verdadeiro encontro entre ambos é construído como um 

processo no cotidiano escolar. A linguagem, como experiência sensível, é 

desenvolvida no cotidiano escolar desde a formação docente.  

Pode-se afirmar que a atuação a partir de uma experiência estética auxilia o 

desenvolvimento de capacidades de comunicação e amplia a possibilidade de 

encontro com a natureza da criança bem pequena. Considera-se que uma experiência 

estética modifica a cognição quando a linguagem envolve elementos para descrever 

o mundo e a realidade a partir de dentro, da interioridade do professor. Assim, o 

desenvolvimento da criança bem pequena depende do adulto de referência. 

 

1.3.2 Problema  

 

O problema da dissertação configura-se da seguinte forma: como é a relação 

entre o professor e a criança bem pequena a partir da experiência estética? 
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1.3.3 Perguntas norteadoras 

 

Decorrente do problema de pesquisa, algumas perguntas nortearam o 

desenvolvimento desta investigação: 

1. Qual o estado da arte sobre experiência estética na educação de crianças 

bem pequenas?  

2. Como é o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos a partir das 

perspectivas de Rudolf Steiner e Emmi Pikler?  

3. Qual é o lugar da experiência estética nas abordagens de Steiner e Pikler? 

4. O que caracteriza uma experiência estética, na percepção de professores 

de crianças bem pequenas? 

5. Quais experiências influenciam a atuação do adulto junto a crianças bem 

pequenas? 

 

1.4 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.4.1 Objetivo geral 
 

Compreender a relação entre o professor e a criança bem pequena a partir da 

experiência estética.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar revisão integrativa sobre a experiência estética na educação de 

crianças bem pequenas; 

 Compreender o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos a partir das 

perspectivas de Rudolf Steiner e Emmi Pikler; 

 Conhecer o lugar da experiência estética nas abordagens de Rudolf Steiner 

e Emmi Pikler; 

 Identificar o que caracteriza uma experiência estética, na percepção de 

professores de crianças bem pequenas; 

 Conhecer as experiências que influenciam a atuação do adulto junto a 

crianças bem pequenas. 
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O próximo capítulo apresenta as abordagens pedagógicas em Steiner e Pikler, 

aprofundando o campo da primeira infância na relação entre a criança e o professor. 

As dimensões do cuidar e do educar são abordadas, apontando para uma arte de 

cuidar e educar. O Capítulo 3 define a experiência estética como uma visão da 

experiência sensível, com contribuições para a educação dos sentidos da criança bem 

pequena em Steiner e Pikler. O Capítulo 4 aprofunda o tema da experiência estética 

na primeira infância com uma revisão integrativa, na tentativa de dialogar com estudos 

científicos que abordam a mesma temática na atualidade. O Capítulo 5 aborda a 

metodologia da pesquisa do tipo fenomenológica, o contexto do estudo empírico, 

participantes, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, bem como os 

procedimentos de análise dos dados coletados. O Capítulo 6 apresenta os resultados 

e discute os temas a partir das falas dos participantes, enfatizando as descrições 

textual, estrutural e a essência das experiências por eles vividas; apresenta, ainda, 

uma descrição das fotografias cedidas pelos participantes quanto à experiência 

estética. No Capítulo 7, por fim, conclui-se a pesquisa com as considerações finais. 
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2 A RELAÇÃO ENTRE O PROFESSOR E A CRIANÇA BEM PEQUENA NAS         
ABORDAGENS DE RUDOLF STEINER E EMMI PIKLER 

 

2.1 A RELAÇÃO ENTRE O PROFESSOR E A CRIANÇA BEM PEQUENA AO 

LONGO DA HISTÓRIA 

 

Segundo Ariès (1978), a duração da infância era reduzida. Muito cedo as 

crianças participavam nos mesmos afazeres e jogos que os adultos. A visão da 

relação entre o adulto e a criança, desde antes da Idade Média, era de que a criança 

aprenderia no cotidiano, no ir fazendo. Segundo o autor, as mulheres assumiam a 

educação desde o nascimento dos filhos e filhas; dentro do âmbito da família, eram 

responsáveis pelo cuidado das crianças. Na organização familiar tradicional, “o 

sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem 

negligenciadas, abandonadas ou desprezadas” (ARIÈS, 1978, p. 99). 

Nas culturas pré-cristãs, a relação criança-adulto era estabelecida de acordo 

com os costumes, a cultura e a história de cada povo. Relatos apócrifos descrevem 

que o acesso ao conhecimento e a compreensão das inúmeras tarefas destinadas às 

mulheres era negado (LELOUP, 2012). No cuidar das crianças, era papel feminino 

zelar pela alimentação da família, desde buscar água em jarros na fonte, muitas vezes 

localizada em lugares que demandavam longas caminhadas, até o manejo dos 

animais e da horta; o aprendizado ocorria por meio do diálogo mútuo entre as próprias 

mulheres (LELOUP, 2012). 

Na Idade Média, a divisão presente entre o mundo racional e o mundo da 

experiência vivida ainda não era tão distante. Segundo a perspectiva antropológica de 

Ingold (2012), os leitores procuravam compreender o significado do gesto das 

palavras fazendo leituras em voz alta, em uma demonstração da proximidade 

existente entre o fazer e o conhecer. A comunicação sensível para com a natureza e 

para com os outros seres humanos, não-humanos e mais-que-humanos3 era fluída e 

conectada às ações do cotidiano. Segundo Ariès (1978), da mesma forma que a 

distância entre os adultos e as crianças era inexistente, as etapas da criança pequena 

à juventude não existiam e não havia consciência. 

                                                 
3  Ingold (2012) explica o termo específico da comunicação entre seres vivos na antropologia de novos 

territórios e lugares no campo da psicologia, na procura pelo entendimento do universo imaginário 
humano.   



27 

 

São expressas, também por Ariès (1978), inúmeras imagens de criancinhas 

retratadas em seus cueiros no século XVII, demonstrando sua fragilidade. Se, por um 

lado, o estudo descreve uma infância vivida em meio a tradições e crenças da 

sociedade, por outro, retrata a relação com sua sobrevivência. Segundo Cohn (2005), 

os tempos de infância nem sempre são de inocência. Na perspectiva da antropologia 

da criança, busca-se entender o fenômeno no seu contexto social, cultural. “A 

antropologia se firma como um ramo do conhecimento em fins do século XIX e começo 

do XX, como a ciência social responsável pelo estudo de outras sociedades e culturas” 

(COHN, 2005, p. 8). 

Assim, também procura-se compreender o significado da relação entre o 

professor e a criança bem pequena a partir de experiências sensíveis na antropologia 

meditativa de Steiner (1997), indicada para o professor no esforço de assumir com 

consciência sua trajetória com a autoeducação. 

 
Você cresce à medida que leva as crianças a crescer, percebendo, no mais 
nobre sentido da palavra, que você não sabe muito, mas que em você cresce 
uma força ao trabalhar com criança. (STEINER, 1997, p. 19). 

 

Na Modernidade, investiga-se a relação entre o professor e a criança bem 

pequena na epistemologia científica como um relacionamento entre sujeitos. Andrade 

e Holanda (2010) assinalam a importância de descrever o fenômeno da experiência 

vivida na mútua influência entre sujeitos, pois, “como na vida cotidiana, nem sempre 

o fisicamente grande é o fator determinante – muitas vezes é o pequeno” (STEINER, 

1997, p. 22).  

Para Jobim-Souza (2011), dentro do pensar positivista ocidental moderno, a 

produção de sentido entre sujeitos observados na relação entre o eu e o outro é 

entendida como oposta. A divisão ainda permanecia presente entre o campo da 

educação e o mundo racional e da experiência empírica nas relações com crianças. 

Os sentidos e significados começaram a ser tratados de forma mecânica a partir de 

palavras vazias e desconectadas de sabedoria (DUARTE JÚNIOR, 2001). Desse 

modo, “o mundo cessou de oferecer conselhos ou avisos e tornou-se um repositório 

de dados” (INGOLD, 2012, p. 25). 

O cuidar e o educar são vistos de forma integrada e indissociável nesta 

dissertação. Compreender o espaço e o tempo que a criança vive exige do adulto o 

esforço em proporcionar relacionamentos que estimulem a curiosidade, a 
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responsabilidade e a consciência no ambiente coletivo. Procurando contextualizar o 

cuidar e o educar na relação entre o adulto e a criança para a realidade brasileira, 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) 

(BRASIL, 1996), a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) é um documento 

que busca uma normativa na definição de um conjunto de aprendizagens comuns e 

orgânicas para toda a Educação Básica, na qual está inclusa a Educação Infantil. 

Implementada em todo o território nacional brasileiro, a Base preconiza que 

professores(as) em ambiente institucional de creches e pré-escolas devem 

demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos, 

pois dentre as competências gerais e habilidades desenvolvidas com crianças bem 

pequenas na Educação Infantil, “o conviver com outras crianças e adultos, em 

pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o 

conhecimento de si e do outro, o respeito à cultura e às diferenças entre pessoas” 

(BRASIL, 2018, p. 38) são atitudes que deveriam ser colocadas em prática em todos 

os espaços e salas de aula da Educação Infantil.  

A BNCC (BRASIL, 2018) reconhece professores(as) e crianças como sujeitos 

ativos, que segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2010), constroem seus saberes interagindo com as pessoas e culturas do 

seu tempo histórico. Entende-se, segundo Barbosa (2009), que a função do professor 

é primeiramente uma função social, ao acolher a criança no cuidar e educar, 

compartilhando com as famílias o processo de formação integral da criança. Assume 

também a função política de contribuir para que a criança seja respeitada nos seus 

direitos. Ademais, tem a função pedagógica, que proporciona que o ambiente coletivo 

seja um lugar de convivência e aprendizado de diferentes linguagens, saberes e 

naturezas entre os sujeitos. 

Nesta dissertação, o termo professor é assumido integrando o cuidar e o 

educar. A pesquisa está em concordância com o estudo de Oliveira et al. (2014), que 

enfatiza a importância da reflexão e da avaliação constante do professor, ao verificar 

continuamente nos ambientes coletivos se as ações pedagógicas de fato 

proporcionam experiências que constroem sentido e consideram o tempo e o espaço, 

os materiais e as interações com as crianças bem pequenas.     

Contudo, observa-se, segundo Pereira (2020), que a preocupação da BNCC 

(BRASIL, 2018) reside em destacar o campo da experiência com ênfase na 
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aprendizagem. Aponta-se para as brincadeiras e aprendizagens partindo das 

múltiplas atividades no fazer e agir da criança. Nesta dissertação, buscou-se 

aprofundar justamente o campo das experiências, partindo da compreensão das 

relações baseadas no respeito pelas diferentes maneiras de ver e comunicar no 

mundo, pois a criança bem pequena institucionalizada procura, segundo Lameirão 

(2015), imitar o adulto de referência na construção da própria identidade.  

Reafirma-se a concepção de criança proposta pelas DCNEIs (BRASIL, 2010), 

como 

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e na sociedade, produzindo cultura 
(BRASIL, 2010, p. 12).  

 

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança bem pequena 

descritos na BNCC (BRASIL, 2018) estão em concordância com o trabalho 

desenvolvido na abordagem Waldorf junto à Federação das Escolas Waldorf no Brasil 

(FEWB, 2020). Nessa perspectiva, a compreensão da relação entre o professor e a 

criança está baseada em eixos de sustentação que a amparam: a) as interações com 

pessoas (seus pares e com os adultos) e objetos em diferentes contextos e situações 

no sentido de ampliar o entendimento de diversidade do repertório cultural; b) o brincar 

da criança bem pequena e os direitos de amparo do modo de aprender a desenvolver 

o universo lúdico na convivência, na participação, exploração, descobertas, expressão 

e conhecimento (BRASIL, 2010). 

Verifica-se a importância de que a BNCC (BRASIL, 2018) propõe, segundo as 

DCNEI (BRASIL, 2010), desenvolver a dimensão da experiência com bebês e 

crianças bem pequenas organizadas em temas: a) o eu, o outro e o nós; b) corpo, 

gestos e movimentos; c) traço, sons, cores e formas; d) espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. Segundo as Diretrizes, as experiências propostas devem 

ser implementadas em programas com crianças na faixa etária que a pesquisa desta 

dissertação investiga, de crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses). A BNCC (BRASIL, 2018) apresenta uma proposta para a 
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[...] organização e proposição, pelo professor, de experiências que permitam 
às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as 
relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se 
traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, 
higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais 
variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas 
(BRASIL, 2018, não paginado).  

 

Segundo as diretrizes de qualidade de ambiente para ambientes 

institucionalizados de primeira infância, assegura-se que a criança bem pequena 

possa desenvolver um relacionamento saudável para com o(a) professor(a). Nas 

interações, relações inteiras são valorizadas desde os primeiros anos. Enfatiza-se a 

importância de a criança pequena não “passar por experiências sucessivas adversas 

sem prejuízos para o seu próprio desenvolvimento, superando e, até mesmo, se 

fortalecendo diante das adversidades da vida” (FONTES; BRANDÃO, 2013).  

Sendo assim, a dissertação baseou-se na Educação Infantil Waldorf (FEWB, 

2020) e em sua compreensão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Verificou-se a ampliação do brincar na imitação da criança. No ambiente coletivo, o 

professor tem o papel de proporcionar à criança o conviver, o interagir e o participar. 

É ele que amplia a concepção de desenvolvimento integral, aproximando a família da 

escola. Assim, “a educação nos primeiros anos de vida constitui-se essencialmente 

em como os adultos criam e oferecem essas condições e permitem à criança participar, 

explorar e expressar-se” (FEWB, 2020, p. 4). 

A dissertação aproximou-se, por um lado, da BNCC (BRASIL, 2018), ao 

considerar a intencionalidade pedagógica para embasar as ações no ambiente de 

creche e de pré-escola. Por outro lado, este estudo distanciou-se de abordagens 

pedagógicas que procuram intelectualizar e conscientizar as competências adquiridas 

da criança precocemente, desconsiderando o tempo de desenvolvimento da criança 

bem pequena ao tentar “sistematizar as situações de aprendizagens vivenciadas no 

livre brincar” (FEWB, 2020). 

Apesar de serem verificados avanços nos critérios no âmbito da experiência 

para consigo e com o outro e da experiência expressiva com materiais e no brincar, 

em outros aspectos para essa faixa etária ainda são apresentadas dimensões na 

experiência entre sujeitos, na natureza e na arte que sugerem a organização da 

realidade para a criança de forma quantitativa. Assim, antes de tudo, verifica-se, no 

campo das ciências humanas da atualidade, a necessidade de estudos que ampliem 

a discussão de experiências sensíveis e estéticas, que fortaleçam uma unidade 
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quanto ao conhecimento, bem como experiências para essa faixa etária e movimentos 

de relação, cuidado, respeito e educação entre o indivíduo e a comunidade e com a 

natureza. 

 

2.2 UMA VISÃO INTEGRAL DE EDUCAR NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DA 

CRIANÇA EM STEINER 

 

Segundo Gonzalez-Mena (2015) a Pedagogia Waldorf, considerada 

alternativa e pioneira, foi fundada por Rudolf Steiner (1871-1925) em 1919 com o 

intuito de acolher os filhos dos funcionários da fábrica de cigarros Waldorf-Astoria em 

Stuttgart, na Alemanha (COMPANI; LANG, 2013; GONZALEZ-MENA, 2015). 

 A natureza da criança bem pequena é caracterizada na Pedagogia Waldorf 

por um conhecimento holístico e filosófico denominado de Antroposofia 4 . Steiner 

introduz a Pedagogia em 1907 com a publicação do livro A educação da criança 

segundo a ciência espiritual, no primeiro jardim de infância. São fundados outros 

jardins de infância dentro desse movimento até a década de 1930, quando são 

obrigados a fechar as portas com a ampliação do movimento nazista em 1933 e o 

início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Apenas em 1945 a professora Elisabeth 

Grunelius, juntamente com outros professores de jardim de infância e pediatras 

baseados na perspectiva do desenvolvimento infantil de Steiner, oficializa a sua 

reabertura.  

O ambiente hostil do pós-guerra, em 1950, marcou essa abordagem ainda 

com atitudes de preconceito: “o início dos 1960, o ambiente de proteção à Primeira 

Infância era um risco para muitos países” (COMPANI; LANG, 2013, p. 15). Foi em 

1968, após o surgimento de um movimento social e político de emancipação humana, 

que os primeiros professores Waldorf de crianças pequenas Klara Hattermann, Freya 

Jaffke e Dr. Helmut Von Küegelchen ampliaram seus esforços (COMPANI; LANG, 

2013) possibilitando, em 1969, a fundação da primeira Associação Internacional de 

Jardins de Infância Waldorf na Alemanha.   

Na concepção de ser humano de Steiner (1996), a criança é constituída por 

quatro dimensões corporais: física, vital, astral e eu (GLÖCKLER, 2016). A partir da 

                                                 
4    Antroposofia: movimento antroposófico (literalmente: “sabedoria ou conhecimento do ser humano”), 

que é definido como a ciência do espírito (GONZALEZ-MENA, 2015, p. 25). 
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fundamentação antropológica de desenvolvimento humano de Steiner (1996), as 

dimensões se caracterizam da seguinte forma:  

a) O corpo físico é afetado pelo meio ambiente em que vive, pela realidade da 

terra, água, ar e fogo. Os sentidos, como visão, tato, audição e paladar, 

trazem do entorno o material para a formação do corpo físico. A partir do 

corpo físico, a corporalidade cria a estrutura a qual é impressa e expressa. 

A condição e disposição de liberdade está relacionada em como o adulto 

acompanha a criança; 

b) A dimensão vital da criança pode ser observada no desenvolvimento dos 

movimentos motores no correr, pular e balançar cotidianos. É a 

organização vital que possibilita a vontade saudável de realização da 

criança; 

c) A dimensão anímica é apresentada na condição da capacidade de a criança 

perceber as diferentes qualidades dos materiais nas atividades cotidianas, 

de distinguir o ambiente interno do externo e do desenvolvimento do 

diálogo com o outro;  

d) A dimensão do eu é apresentada como a organização que diferencia o ser 

humano na sua individualidade. A organização do eu da criança é 

compreendida a partir de um impulso espiritual de apropriar-se e tornar as 

experiências a expressão da sua individualidade (GLÖCKLER, 2016). 

 

Nesse sentido, a literatura evidencia que a criança desde o nascimento é 

caracterizada como uma integração entre suas ações, sentimentos e pensamentos 

(GLÖCKLER, 2016; GRAH-WITTICH, 2016; PATZLAFF et al., 2017; ROMANELLI, 

2014; SILVA, 2015; STOLTZ; WEGER; 2015; VEIGA, 2014). 

Destaca-se que a Pedagogia Waldorf, como proposta de educação integral, 

beneficiou o desenvolvimento de valores humanos, sociais e espirituais de crianças 

(EASTON, 1997) e a comunidade escolar (ASTLEY; JACKSON, 2000), em um 

contexto europeu no qual já eram evidentes os desafios da Modernidade.  Atualmente 

a abordagem da Pedagogia Waldorf é desenvolvida em mais de 50 países. Busca 

respostas pedagógicas para as problemáticas da atualidade, incentivando ações com 

professores e crianças (ANDRADE; SILVA, 2015) na formação de hábitos de 

cooperação e reponsabilidade social (MATWIJSZYN, 2003).  
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Em sua fundamentação, a Pedagogia Waldorf apoia as crianças desde a 

primeira infância em um ambiente estético (EASTON, 1997; WALSH; PETTY, 2007), 

possibilitando o equilíbrio entre o âmbito de um pensar criativo e a prática, que 

favorece o desenvolvimento de um pensar holístico (EASTON, 1997; STOLTZ; 

WEGER, 2015). O processo de desenvolvimento integral da criança em todas as suas 

fases de vida é respeitado (CICHOKI, 2012). O bebê e a criança bem pequena é 

constituída enquanto ser humano desde antes do nascimento (ASTLEY; JACKSON, 

2000; PATZLAFF; MCKEEN; GRAH-WITTICH, 2017). A criança traz consigo, por um 

lado, sua herança hereditária, histórica e cultural; por outro lado, os impulsos e 

características próprias e individuais em potencial (GLÖCKLER, 2016; GRAH-

WITTICH, 2016; PATZLAFF et al., 2017; WEBER, 2010). O nascimento é visto como 

processo encarnatório que tem suas raízes no mundo terreno como no âmbito 

espiritual (ASTLEY; JACKSON, 2000). Os impulsos de uma trajetória pré-natal 

suprassensível (STEINER, 2004) são apresentados como movimentos anímico-

espirituais. A criança desenvolve-se tanto na presença dos pais, como do adulto de 

referência (PATZLAFF; MCKEEN; GRAF-WITTICH, 2016).  

Na Pedagogia Waldorf, o encontro do bebê com a mãe é de suma importância 

para toda a vida futura do ser humano. A criança beneficia-se quando é recebida no 

acolhimento sensível da mãe, que lhe proporciona alimento, calor e os cuidados para 

o desenvolvimento saudável (ASTLEY; JACKSON; 2000; GLÖCKLER, 2016; GRAH-

WITTICH, 2016) de um envoltório físico e corpóreo. Também é apresentada a imagem 

de corporalidade como morada e casa: “a função de envoltório encontramos em cada 

formação de envoltório viva” (JAFFKE, 1989, p. 1084); “ao observarmos os ninhos na 

natureza, podemos ver como os envoltórios internos e externos podem ser gerados e 

cuidados” (LAMEIRÃO, 2007, p. 27). 

Nessa concepção, desde o nascimento a criança desenvolve uma relação 

com a mãe, o pai e o adulto de referência no ambiente ao seu redor (PATZLAFF et al., 

2017). O ambiente coletivo de creche e pré-escola é um ambiente propício para a 

imitação (MATHISEN; THORJUSSEN, 2016), convidando a criança para a imersão no 

processo lúdico do ambiente dos três primeiros anos. São enfatizadas a imersão no 

processo lúdico do brincar e as experiências na natureza (BRANDÃO; REIS, 2018).  

Para Wiehl e Auer (2020, p.106) “a criança é toda um órgão do sentido, sendo como 

Rudolf Steiner caracteriza o relacionamento imitativo da criança com o mundo”; desse 
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modo, “a criança reproduz, pela imitação, tudo o que a circunda” (STEINER, 1994, p. 

12).  

Mathisen e Thorjussen (2016) afirmam que a imitação proporciona o 

desenvolvimento de impulsos para toda a infância e vida social futura do adulto. Em 

primeiro lugar, a imitação proporciona a criação de um brincar e interação saudáveis. 

Se os adultos podem se tornar conscientes de suas ações para com as crianças 

pequenas, procurar tornar-se um “adulto para as crianças imitarem é uma premissa 

na formação de professores da Pedagogia Waldorf” (MATHISEN; THORJUSSEN, 

2016, p. 20).  

Sob essa abordagem, segundo Gonzalez-Mena (2012), a imitação considera 

as práticas de cuidado com qualidade para com a criança bem pequena. É por meio 

das relações cotidianas constituídas, que a criança é inserida no meio social desde o 

nascimento. Os vínculos são formados no cotidiano do ambiente de creche e pré-

escola. A criança desenvolve confiança para com os pais: “as relações são o pilar dos 

cuidados e da educação de bebês e crianças” (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p. 

19).  

Segundo Patzlaff et al. (2017), o desenvolvimento do vínculo nas relações 

entre o adulto e a criança se dá pelas experiências da criança faz em sua realidade 

nas diversas situações. O professor da infância torna-se a própria referência para a 

criança por meio das práticas (FENGLER; RÖHLER; CONEIN, 2015).  A criança 

percebe a voz no ambiente, as palavras e as frases formadas pelo adulto e responde 

com toda a sua corporalidade. São descritas também formas de vínculo para com o 

adulto de referência, na percepção de características específicas do sentir deste 

adulto; isto é, a criança desenvolve muito cedo o interesse pelas diferentes nuances 

da voz do adulto. O vínculo social é estabelecido por meio da fala, revelando que “é 

na esfera da interação social onde expressamos mais intensa e frequentemente nosso 

próprio ser” (LAMEIRÃO, 2007, p. 35). 

A relação entre o professor e a criança é desenvolvida de forma ampliada 

dentro de uma noção de tempo e espaço que transcende a realidade material, tal qual 

a corporalidade do ser humano é considerada de maneira organizada em quatro 

dimensões: corpo físico, corpo vital, corpo anímico e eu – individualidade (GLÖCKLER, 

2015; STEINER, 1996). O corpo físico da criança bem pequena é descrito no processo 

de desenvolvimento no andar, no falar e pensar (STEINER, 1994). De acordo com a 
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forma como nos vinculamos ao ambiente por meio de “um órgão de relacionamento, 

da mesma forma que todo o corpo é um órgão de sentido na abordagem de Steiner” 

(GLÖCKLER, 2015, p. 8), em ressonância com o ambiente. Da mesma forma, 

apresenta-se a criança bem pequena como um ser humano absolutamente sensorial 

desde o nascimento. As primeiras experiências do bebê ao se vincular com a mãe, ao 

saborear o leite no momento da amamentação, nas trocas de afeto, ao escutar a voz 

da mãe, os toques e movimentos são percebidos, desde a fase embrionária, como 

fundamentais. “Os braços e mãos se destacam na movimentação corpórea por 

expressarem, de forma tão especial, a vida afetiva de uma pessoa” (LAMEIRÃO, 2007, 

p. 13). O desenvolvimento dos sentidos da visão e da audição ocorre desde as 

primeiras mamadas e o bebê percebe por meio de “todo o organismo” (STEINER, 

1994, p. 12). Os sentidos não são entendidos de forma isolada, como na vida adulta 

de órgãos definidos para a visão, audição, paladar, tato, “mas abrangem o corpo todo, 

expandindo a visão habitual de cinco sentidos para 12” (EASTON, 1997, p. 88). 

O desenvolvimento do andar, falar e pensar são apresentados como processo 

(STEINER, 1994). A criança alcança essas conquistas nos três primeiros anos de vida, 

que caracterizam o aprendizado mais importante na trajetória de vida do ser humano: 

“aprender a andar implica colocar-se em posição de equilíbrio diante do mundo 

espacial” (STEINER, 1994, p. 13). A criança conquista o movimento da vertical por 

volta do primeiro ano de vida ao ultrapassar o engatinhar na horizontal e “o ângulo de 

percepção do mundo se modifica e a forma de apreendê-lo se amplia quando as mãos 

são liberadas da função locomotora” (LAMEIRÃO, 2007, p. 14). No esforço e nas 

conquistas da criança, ao invés de fazer para ou de coagir seu movimento, o adulto 

permite que a criança conquiste o movimento por si mesma.  

 
[...] quando em outras palavras, lá estamos como guias auxiliares no andar, 
no aprender a orientar-se, como quem ama intimamente a natureza humana 
no ser infantil à medida que acompanha com amor cada manifestação dessa 
natureza humana, produzem-se na criança forças sadias. (STEINER, 1994, 
p. 15).  

 

No segundo ano de vida, o processo da conquista da fala é enfatizado com a 

atividade com os braços no andar e com as mãos de forma ereta nos afazeres do 

cotidiano (MCKEEN, 2017). A princípio a criança realiza o movimento em gestos, que 

posteriormente são interiorizados e tornam-se elemento motor da fala (STEINER, 

1994). O conjunto de órgãos atua a favor da conquista da fala (PATZLAFF et al., 2017). 
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A conquista da fala por meio do desenvolvimento da linguagem está fortemente 

conectada com a capacidade da escuta. A musicalidade da voz e o ritmo de sons que 

a criança percebia desde a vida antes do nascimento são transformados em 

capacidade de escuta e fala (MCKEEN, 2017). As competências linguísticas são 

assimiladas dentro do ambiente familiar, cultural e coletivo nos quais a criança 

desenvolve a língua materna. A criança percebe “na fala o estado emocional de quem 

fala, de sentimentos e intenções da vontade” (MCKEEN, 2017, p. 65). Portanto, a 

“linguagem adquire o papel de mediadora na relação, na comunicação e nas 

interações sociais” (MCKEEN, 2017, p. 66). 

 
Exatamente do mesmo modo como o falar surge do andar, do apalpar, do 
movimento humano, o pensar surge, depois, a partir da fala. E é necessário 
que, durante a orientação auxiliar para o andar, embebamos tudo em amor; 
que durante o aprendizado da fala – pelo fato de a criança imitar interiormente 
o que se realiza ao seu redor – nos dediquemos à mais sólida floracidade; e 
que, assim, façamos predominar a clareza em nosso pensar ao redor da 
criança. (STEINER, 1994, p. 19). 

 

O terceiro ano de vida da criança é caracterizado como o momento que a 

criança percebe a si mesma e denomina-se de “eu”. Nesse momento da 

aprendizagem da primeira infância, denominada de fase da “birra”, a criança expressa 

momentos de negação e afirmação.  

O processo do desenvolvimento do pensar da criança bem pequena, por volta 

dos tr s anos de idade,  demarcado pela atribuição de sentido aos afazeres e 

atividades do cotidiano. É por meio da movimentação motora que a criança adquire a 

capacidade racional (MCKEEN, 2017).  

 
A criança exercita inconscientemente, tornando-se hábil no corpo e 
transformando-o pela repetição constante. Ela dorme dentro do corpo ao 
incorporar hábitos. Essas memórias de gestos e posturas poderão facilitar ou 
dificultar sua livre expressão no futuro. (LAMEIRÃO, 2007, p. 23). 

 

Ao imitar o outro no seu ambiente, a criança adquire o domínio da 

corporalidade e passa a querer fazer as atividades do cotidiano junto com o adulto. A 

individualidade da criança desperta para si mesma e para os outros no ritmo do dia a 

dia e nos afazeres feitos com sentido.  
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2.2.1 A arte de educar a criança bem pequena 

 

Pode imaginar a si mesmo observando o mundo antes das primeiras 

descobertas da criança, sem os órgãos da visão, tateando na escuridão?  Jacques 

Lusseyran (1995), membro da resistência francesa e cego, descreve sua experiência 

sensível de infância aos 2 anos e meio ao perceber a voz de um adulto em sua casa 

de infância ainda de dentro do berço, no quarto de dormir, escutando a fala e a 

tonalidade da voz dos adultos na sala de estar. Importante, no caso, é entender como 

uma criança bem pequena assimila a colocação das palavras do universo dos adultos 

por meio de outros sentidos além da visão e a percepção da falta de coerência e 

caráter.  

Assim também, “a autonomia do indivíduo” (VEIGA, 2014, p. 24) é entendida 

a partir de uma perspectiva processual; aos poucos é conquistada, no momento em 

que o bebê desenvolve os primeiros movimentos de independência da mãe após o 

nascimento, abrangendo “tanto sua evolução corpórea quanto o processo cultural nela 

fundamentada que em conjunto tencionam ao desdobramento da liberdade” (VEIGA, 

2014, p. 24).  

Ao propor a “arte da educar”, Steiner (2015, p. 59) parte de pressupostos que 

ampliam a ideia de educar, apoiando-se na concepção de criatividade e arte baseada 

em Goethe, inaugurador de uma nova estética (STEINER, 1998). Salienta a 

necessidade de uma educação que considere o âmito da alma humana na 

contemplação da natureza, do ser humano e do mundo de forma expressiva. 

Proporcionar o retorno do olhar para o ser humano e para as pequenas coisas valoriza 

a não alienação da realidade. Nesse sentido, pede aos(às) professores(as) que  

atentem para não concentrar todos os esforços apenas no desenvolvimento do pensar 

(STOLTZ; WEGER, 2015), mas na alma e coração humano; tais aspectos são 

essenciais  para o conhecimento mais aprofundado sobre o desenvolvimento do ser 

humano (VEIGA, 2014). Segundo Steiner (2015), “devemos transformar até certo 

grau, de maneira artística e educativa, num ser humano completo” (p. 13). Se, por um 

lado, o significado de educar é proporcionar ao outro os cuidados necessários para o 

pleno desenvolvimento da sua personalidade, por outro lado tem o sentido de 

aperfeiçoar e cultivar, de transmitir saber e instrução (DICIO, 2021). Contudo, no 

sentido etimológico do termo em latim educare, educere de duce, significa levar para 
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fora, direcionar e preparar o indivíduo para o mundo; portanto, tem também o 

significado de criar a criança.  

Ao observar a questão profunda entre o professor e a criança, é necessário 

considerar “a natureza humana inteira” (STEINER, 1994, p. 3). O papel da relação 

entre o professor e a criança bem pequena é evidenciado pelo autor quando menciona 

que, desde o nascimento, pretende pesquisar a vida em profundidade (STEINER, 

1996). Da mesma forma, compara a criança bem pequena à semente de uma planta, 

que se desenvolve a partir de si mesma em um processo (STEINER, 1996).  

Conclui-se que a prática pedagógica Waldorf surge das ações da vontade, no 

ultrapassando a distância epistemológica entre o pensar e o fazer evidente na 

modernidade. Da mesma forma, aponta a importância de que a educação da criança 

bem pequena seja baseada na experiência imediata, não desvinculando a prática da 

relação com o contexto social, cultural e histórico no qual a criança se encontra. 

 

 2.3  UMA VISÃO SENSÍVEL DO CUIDAR NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DA 

CRIANÇA EM PIKLER 

 

Segundo Gonzalez-Mena (2015), a abordagem pioneira fundada pela pediatra 

Emmi Pikler (1902-1984) em 1946, após a Segunda Guerra na Hungria, enfatiza o 

cuidado de bebês e crianças bem pequenas. Pikler criou um lar para crianças órfãs, a 

fim de valorizar a relação afetiva e a conquista autônoma dos movimentos da criança.  

Com o objetivo principal de acolher as crianças, o lar na Rua Lókzy em Budapeste 

tornou-se também um centro de formação de professores e pesquisa de referência 

nacional e internacional para professores de bebês e crianças bem pequenas. 

Denominado de Instituto Pikler-Lókzy, atualmente tem sua metodologia difundida em 

inúmeros países.  

 
Em nosso instituto, desde o começo, temos dado primordial importância para 
estes cuidados e a tudo o que acontece enquanto se realizam, pois é quando 
a criança se depara cara a cara com o adulto, que pode nesse momento, lhe 
dedicar uma atenção profunda que permite desenvolvimento das relações 
mútuas. (FALK, 2016, p. 21). 

 

Nessa abordagem, a criança bem pequena absorve as intenções de cuidado 

e de educação. São estudadas as experiências agradáveis que as mãos das 

professoras podem proporcionar na instituição de acolhimento, quando os 
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movimentos rotineiros e automáticos são percebidos, pois é nos momentos da 

interação adulto-criança, referentes aos cuidados corporais, que a criança se depara 

com o adulto. Nesse momento, o professor, cuidador, pode lhe dedicar a atenção 

profunda que permite o desenvolvimento das relações mútuas com este encontro 

(FALK, 2016; PIKLER, 1969). A preocupação com a motricidade ampla foi 

apresentada nos anos 1950 ao verificar que, muitas vezes, as necessidades da 

criança bem pequena quanto ao seu desenvolvimento motor não eram respeitadas, 

devido ao desinteresse para com a criança ou à intervenção direta do adulto (PIKLER, 

1969). 

As condições favoráveis para o desenvolvimento da fala, da autonomia e 

socialização da criança (PIKLER, 1969) no ambiente institucional de creche e pré-

escola, são enfatizadas pelos direitos da criança para que seu desenvolvimento possa 

ser preservado em um ambiente de satisfação para com as necessidades corporais. 

Certamente, “o bom desenvolvimento da criança dependerá da criação de relações 

humanas adequadas” (PIKLER, 1969, p. 16). 

Judith Falk colaborou atuando no Instituto Pikler diretamente com Pikler e 

depois na direção do instituto entre os anos 1979 a 1991. Em 1998 a psicóloga Ann 

Tardos, filha de Emmi Pikler, assumiu a direção, promovendo o incentivo de estudos, 

cursos, seminários e investigações científicas no desenvolvimento de pesquisas sobre 

bebês no cuidado pessoal e na prevenção de problemas na primeira infância. A 

preocupação com a vulnerabilidade de crianças desde o nascimento e o estado de 

dependência de adulto nos cuidados é enfatizada no respeito às fases de crescimento 

da criança, as quais dependem de princípios como a atividade autônoma, a tomada 

de consciência do corpo e do entorno e a saúde física (FALK, 2016). A organização 

das práticas no cotidiano da criança de forma pensada garante o bem-estar da criança. 

É prejudicial para o desenvolvimento sentir a ausência dos adultos enquanto estão 

presentes. Ressalta-se a importância de proporcionar “relações significativas com um 

número restrito de adultos e lhes permitir total liberdade de ação em todas as 

situações, procurando protegê-los dos perigos” (FALK, 2016, p. 18).  

Falk (2016) propõe alguns objetivos, que envolvem:  

a) desenvolver o vínculo profundo, estável de confiança entre o adulto e a 

criança;  
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b) incentivar o valor afetivo nas relações com adultos e com indivíduos no seu 

ambiente;  

c) adaptar a criança num ambiente rico, de diversidade de materiais à sua 

disposição;  

d) expressar uma linguagem adequada e rica em palavras, gestos, e outros 

meios de comunicar-se no sentido de a criança conseguir afetar-se pelos 

acontecimentos; e  

e) respeitar o ritmo de desenvolvimento da criança (FALK, 2016, p. 19).  

 

Com a finalidade de preservar os cuidados corporais com bebês nas trocas, 

na alimentação, no banho e no brincar, as práticas de cuidar são estudadas de 

maneira a não desenvolver situações desagradáveis como frio, fome, ausência de 

interesse e insegurança desde o nascimento até os 3 anos de vida da criança. Nos 

cuidados entre o adulto e criança, o bebê deveria ser respeitado como sujeito e não 

objeto dentro do ambiente coletivo de creche e pré-escola, no sentido de respeitar 

seus sentimentos quando o cuidador e professor “observa, registra e compreende 

(FALK, 2016, p. 22). A criança é capaz de perceber “se durante os cuidados, os gestos 

do adulto não são suaves e cheios de ternura, mas indiferentes, rápidos e funcionais, 

se não passam a criança um sentimento de segurança” (FALK, 2016, p. 24).  

Os estudos de fontes secundárias revelam que a estabilidade nas relações 

entre cuidadores e crianças bem pequenas é desenvolvida quando as ações geradas 

pelos adultos proporcionam a continuidade e a qualidade nas relações (BEBER; SILVA, 

2018; DALLEDONE; COUTINHO, 2020; GIMAEL, 2015; SALUTTO; NASCIMENTO; 

BARBOSA, 2019). “Refletir sobre os ambientes, o tempo e a intervenção são meios 

de construir e propor um ambiente favorável para a criança experimentar” (FOCHI et 

al., 2017, p. 40), propiciando segurança e confiança quando os adultos lhes dirigem o 

olhar (BEBER; SILVA, 2018) e acolhem de forma calorosa os bebês e crianças bem 

pequenas, “de maneira a assegurar seu sentimento de continuidade de vida 

organizada” (SALUTTO; NASCIMENTO; BARBOSA, 2019, p. 2). Dalledone e 

Coutinho (2020) apresentam alguns princípios da abordagem Pikler: o profundo 

respeito pela criança; a valorização pela autonomia nos movimentos da criança; a 

importância do vínculo entre o cuidador e a criança; e a liberdade nos movimentos da 

criança (DALLEDONE; COUTINHO, 2020). 



41 

 

O afeto, a proximidade na relação, o vínculo e a linguagem cuidadosa são 

características presentes na abordagem. As práticas de vestir as crianças bem 

pequenas para sair para o ambiente externo na natureza são estudadas em uma 

pesquisa que analisa como os cuidadores formam um padrão de comportamento 

(BELASKO; HERRÁN; ANGUERA, 2019). Assim também, o estudo de Gimael (2015) 

aborda as dimensões relacionadas aos quatro elementos da natureza (terra, água, ar 

e fogo) e sua presença nos processos de desenvolvimento da criança e em suas 

vivências na natureza. 

Os movimentos da criança foram estudados por Pikler, iniciando o método de 

observação que investiga desde os primeiros reflexos do bebê a descoberta das mãos, 

do rolar, virar de barriga, deitar, iniciar a engatinhar, sentar, levantar e andar. 

Possibilitar tempo para o desenvolvimento de crianças favorece o olhar para as 

crianças. Nos gestos das mãos de professores, a criança pode desenvolver o bem-

estar e o conforto do cuidar afetuoso e sensível, e não experiências desagradáveis 

(TARDOS, 2016). Assim, “a repetição das diversas situações e operações exerce uma 

influência inevitável em seus gestos” (TARDOS, 2016, p. 63). O tempo entre as 

atividades organizadas para a criança não é desrespeitado. Essa abordagem 

inovadora possibilita a previsão dos movimentos de professores para com as crianças 

(BELASKO; HERRÁN; ANGUERA, 2019).   

Os gestos e falas cuidadosas das cuidadoras do Instituto Pikler-Lóczy são 

apresentados em estudos secundários que investigam como os professores “podem 

no tempo que atuam compartilhar o que afeta a criança” (FALK, 2016, p. 32). O “ver” 

e “perceber” (BEBER; SILVA, 2018) se fazem presentes, sem a intervenção direta. 

Desse modo, os professores que atuam em instituições de creche e pré-escola com 

crianças bem pequenas podem desenvolver o incentivo ao brincar livre por meio da 

noção de autonomia e liberdade com as quais a criança é tratada.  

Há estudos que abordam a relação entre a Teoria Histórico-Cultural e as 

práticas do Instituto Pikler-Lóczy, fundamentando a essência educativa no processo 

de humanização e apontando a necessidade de uma educação desenvolvida no 

tempo da criança (MELLO; SINGULANI, 2014), assim como a valorização das rotas 

de movimento feitas pelas crianças, aprofundando as ações e os comportamentos em 

práticas inovadoras (BEBER; SILVA, 2018).  
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2.3.1. A arte de cuidar da criança bem pequena 

 

Estuda-se em Lóczy que os movimentos muito ágeis de adultos no cotidiano 

de creches e pré-escolas, para a criança, são manifestações de desrespeito e 

ausência. É nos momentos de cuidado durante a troca das fraldas, na higiene, no 

banho e na alimentação que a criança percebe o adulto e pode desenvolver confiança 

ao relacionar-se. Quando mãos e movimentos corporais são estudados de forma 

conscientemente, os cuidadores em Lóczy descrevem uma forma cautelosa que 

promove o encontro entre sujeitos, um diálogo entre o bebê e o cuidador similar a uma 

dança. Para isso, verifica-se que o elemento da consciência do próprio corpo é 

apresentado (SALUTTO; NASCIMENTO; BARBOSA, 2019, p. 2).  

 
A maneira como a professora trata as crianças transmite para ela muitas 
informações. Os movimentos ternos e delicados expressam atenção e 
interesse, ao passo que os gestos bruscos e rápidos são sinais de indiferença, 
desatenção ou impaciência. (TARDOS, 2016, p. 64). 

 

Beber e Silva (2018) ressaltam a necessidade de acolher “o direito ontológico 

da criança brincar, experimentar, aprender, desenvolver-se a partir das suas 

necessidades e iniciativas” (BEBER; SILVA, 2018, p. 160). Gimael (2015) destaca que 

os professores desenvolvem a percepção de bebês e crianças bem pequenas. A 

proposta de Lóczy é enfatizada como “arte do cuidado” (IZAGUIRRE, 2013), no 

sentido de uma “coreografia de cuidados” (DALLEDONE; COUTINHO,2020, p. 61).  

Denomina-se de uma arte de cuidar o movimento da cuidadora para com o 

bebê no sentido de perceber os movimentos corporais da criança e sua movimentação 

para com este. Existe uma coerência, uma fluidez entre a linguagem falada, os 

movimentos do corpo e os gestos, proporcionando destreza e não rigidez. Entretanto, 

para atuar na primeira infância, o adulto em formação deveria desenvolver o conteúdo 

fundamental e as práticas de afazeres no cuidar sensível, de maneira que sejam 

artisticamente elaborados os gestos, a voz e os movimentos corporais. 

 
As palavras devem vir sempre antes das mãos (do toque); o contato visual 
deve ser constante; o tempo de resposta do bebê deve ser respeitado (os 
movimentos nunca ser excessivamente precipitados), o bebê deve ser 
ouvido (ainda que não fale verbalmente ainda) e sempre respondido. 
(DALLEDONE; COUTINHO, 2020, p. 61). 
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A promoção de gestos, movimentos do corpo e palavras cuidadosas geram 

na criança admiração e respeito. A criança aguarda ser cuidada pelo adulto de 

referência (FALK, 2016; TARDOS, 2016). A prática desenvolvida nos diversos 

afazeres com bebês e crianças no cotidiano em creche promove ações de mútuo 

respeito e diálogo, caracterizando as relações entre adultos e crianças como 

cuidadosas e previsíveis, quando os encontros vividos entre os sujeitos proporcionam 

“uma aproximação pacífica” (TARDOS, 2016, p. 68). 

 

2.4 DIÁLOGOS ENTRE STEINER E PIKLER 

 

Foram identificados estudos que demonstram semelhanças entre as 

abordagens, de Steiner e Pikler, revelando a preocupação de considerar o ritmo da 

criança e a não aceleração dos movimentos no cotidiano no desenvolvimento infantil. 

Destaca-se a publicação do livro de Emmi Pikler, denominado Me deem tempo. Após 

o falecimento de Pikler, a obra tem sido muito utilizada em escolas de Educação 

Infantil de abordagem Waldorf em diversos países (FALK, 2016).  

Weber e Atchison (2007) destaca que Magda Gerber foi responsável por levar 

a abordagem Pikler para os EUA através do RIE (Resources for Infant Educators). A 

abordagem de Rudolf Steiner foi reconhecida como fonte de inspiração para o 

crescimento e desenvolvimento da criança nos três primeiros anos. Entretanto, cabe 

ressaltar que as práticas inadequadas ainda prevalecem nas instituições educacionais 

de crianças em creches e pré-escolas que falham no respeito pelo processo que a 

criança faz na sua formação e dos métodos de intervenção por meio de movimentos 

apressados no cuidar e educar (WEBER, 2010). 

Para Gimael (2015), os bebês são respeitados na visão de Emmi Pikler e de 

Rudolf Steiner. Os elementos da natureza são parte da realidade vivida pela criança 

ao relacionar-se com seu ambiente no processo do brincar. As experiências das 

crianças em ambiente coletivo demonstram que “seres humanos em convívio diário 

desenvolvem comportamentos, regulam rotinas que ocorrem em contextos naturais 

proporcionando exemplos de aprendizados criativos e culturais desde os primeiros 

anos” (BELASKO; HERRÁN; ANGUERA, 2019, p. 3). 

Aprofundando o estudo em ambas as abordagens, percebe-se semelhanças 

quanto à relação de respeito do adulto para com a criança bem pequena. Steiner 
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(2019) ressalta que a relação da criança por volta do segundo ano de vida com o 

adulto e o seu meio é caracterizada como  

 
[...] instintiva capacidade perceptiva em relação a tudo o que acontece ao seu 
redor, especialmente em relação ao que acontece nas pessoas –às quais 
pertencem, em proporção bem especial, os professores – com as quais 
estabelece certo relacionamento anímico. (STEINER, 2019, p. 123).  

 

Steiner (1994) valoriza as ações dos adultos que acompanham as conquistas 

da criança no andar, falar e pensar com presença, afeto e interesse. As solicitações 

da criança são valorizadas com ênfase. Pikler afirma que a relação do adulto para 

com o bebê e a criança bem pequena é baseada em um vínculo profundo e estável 

(FALK, 2016) e destaca as relações com auxílio mútuo e previsão de ações do 

cotidiano. Falk (2016) ressalta que o afeto é considerado nas relações, pois favorece 

as conquistas autônomas da criança.  

O respeito está presente no cotidiano de bebês e crianças bem pequenas em 

Lóczy. As relações construídas de forma estável e gerando confiança são um 

consenso para ambas as abordagens. 

 
Quando tudo o que acontece com a criança se baseia no marco de um 
relacionamento, de uma troca real, que lhe permite tomar consciência da 
pessoa que se ocupa dela e de si mesma ao mesmo tempo, só então a 
criança pode ser consciente da sua integridade individual pessoal e da sua 
identidade pessoal. (FALK, 2016, p. 19). 

 

Se o respeito pela não aceleração nos processos de desenvolvimento motor 

e pelo movimento do bebê ao explorar seu ambiente no brincar são enfatizados em 

Pikler (1969), o respeito pela não aceleração nas diferentes fases de desenvolvimento 

da criança e as conquistas no andar, por exemplo, são apresentadas por Steiner 

(1994). 

O QUADRO 1, a seguir, apresenta uma síntese comparativa das abordagens 

desses autores. 
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QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS ABORDAGENS DE STEINER E PIKLER 

Abordagem e autores  Abordagem Waldorf (Rudolf 
Steiner) 

Abordagem Pikler –Lóczy 
(Pikler) 

 
Relações da criança 
bem pequena com o 
outro e com o mundo  

Relações respeitosas, com 
cuidado amoroso nos gestos e 
falas com Floracidade e do 
adulto auxiliar as conquistas da 
criança e estar acessível às 
solicitações externas. Relações 
baseadas em valores humanos 
de confiança, respeito e 
liberdade pelo ser humano e 
pela natureza em bondade, 
beleza e floracidade 

Relações mútuas de respeito, 
confiança, dedicação e 
sensibilidade profunda e previsão 
no diálogo com a criança. 
Relacionamento que proporcione 
consciência da pessoa que se 
ocupa dela. Relações humanas 
baseadas em valores humanos de 
dignidade, conforto e respeito pela 
criança, integridade e identidade 
individual 

 
Imitação da criança bem 
pequena 

Enfatiza o adulto como ser 
humano digno de ser imitado 
pela criança. Considera os pais 
e o ambiente da família e de 
adultos de referência da 
criança 

Ênfase nos ações, gestos, falas e 
diálogo com presença que 
desenvolvem confiança na criança 
imitar o adulto. Preocupação com 
os adultos e pais de crianças 

Princípios de 
desenvolvimento infantil 

A valorização da 
individualidade da criança pela 
conquista do andar, falar e 
pensar; no desenvolvimento 
dos sentidos nos ambientes 
interno e externo cotidianos; 
movimentos livres e autonomia 
nas experiências no brincar da 
criança (LAMEIRÃO, 2015)   

A valorização do vínculo entre o 
cuidador e a criança; o 
reconhecimento e respeito à 
individualidade da criança; 
movimentos livres e autônomos no 
brincar livre em um ambiente de 
respeito pelo tempo e espaço 
saudável da criança (GIMAEL, 
2015) 

 
Desenvolvimento motor 
da criança bem pequena 

Enfatiza as próprias conquistas 
livres da criança no andar, falar 
e pensar sem acelerar e não 
interferir desajeitadamente nas 
conquistas que a criança 
realiza 

Enfatiza a autonomia e liberdade 
nos movimentos motores da 
criança sem intervenção do adulto 

Experiências estéticas 
no cotidiano do cuidar e 
brincar de crianças bem 
pequenas 

Favorecer vivências e explorar 
materiais estéticos no 
ambiente interno e externo nos 
afazeres, no cuidar, brincar, na 
natureza e nas celebrações 

Favorecer experiências no 
ambiente interno e externo, nos 
momentos de cuidado, no brincar, 
na higiene, na alimentação e na 
natureza 

Falas e gestos de 
professores com 
crianças bem pequenas 

Cuidado amoroso nos gestos e 
falas ao auxiliar a criança nas 
conquistas e no 
desenvolvimento motor, sentir 
e pensar 

Riqueza na linguagem durante 
interações e acontecimentos que 
afetam a criança 

                                              FONTE: A autora (2022). 

 

A noção de liberdade e autonomia foi uma dimensão humana encontrada em 

ambas as abordagens. Da mesma forma, enfatiza-se em ambas abordagens a 

exploração do corpo e dos materiais no ambiente interno e externo no 

desenvolvimento infantil. No Instituto Pikler, a vontade independente da criança é 

valorizada no brincar quando a criança de 18 meses, explorando repetidamente os 
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objetos no brincar do ambiente interno, é levada para brincar na natureza (WEBER, 

2010). A preocupação com o ambiente propício para o desenvolvimento da criança 

brincar é enfatizada também na abordagem Waldorf; a visão integral de ser humano, 

as diversas iniciativas e conquistas da criança são favorecidas quando as relações 

humanas são respeitadas no brincar (WEBER, 2010).  

Suzuki (1995) destaca a importância da experiência de liberdade, com a 

finalidade de desenvolver experiências humanas que valorizem as experiências 

sensíveis, criativas e estéticas de crianças bem pequenas no cuidar e educar no 

ambiente de creche e pré-escola. Propõe experiências humanas ampliadas ao 

apresentar a visão filosófica do “impulso lúdico” de Schiller (1995, apud SUZUKI, 

1995): “o homem é como que recriado em todas as suas potencialidades e recupera 

a liberdade”; nesse sentido, a disposição lúdica “suscitada pelo belo é um estado de 

liberdade para o homem” (p. 19). 

As abordagens do cuidar e educar crianças em Steiner e Pikler contribuem de 

forma fundamental para a compreensão da relação entre o professor e a criança bem 

pequena. Ambas as visões possibilitam estudos para repensar a relação da criança 

em ambientes institucionais de creche e pré-escola, no sentido de promover práticas 

de cuidado sensíveis respeitando a criança enquanto ser integral nas fases de seu 

desenvolvimento. A integração do indivíduo consigo próprio e com o outro modifica o 

seu relacionamento no ambiente. Busca-se, assim, a apropriação de ferramentas 

criativas, sensíveis e estéticas para as práticas no cuidar e educar no cotidiano de 

crianças bem pequenas, no sentido de proporcionar mudanças para o campo da 

primeira infância.  
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3 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E A RELAÇÃO COM A CRIANÇA BEM PEQUENA 
 

3.1 CONCEPÇÃO DE EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

 

A concepção de experiência estética em Steiner (1998) caracteriza-se como 

uma experiência estética na qual a percepção dos sentidos e o pensar da criança são 

desenvolvidos. Tornar-se sensível é fortalecer e desenvolver as vivências boas, belas, 

verdadeiras, criativas, estéticas e artísticas individuais e coletivas no cotidiano do 

cuidar e educar de crianças bem pequenas. As práticas da experiência sensível vivida 

não deveriam ser separadas da experiência cognitiva, pois a união de ambas gera 

elementos que possibilitam a compreensão e a percepção da realidade natural inteira 

nos âmbitos físico, anímico e espiritual. 

A abordagem de Steiner (1998) apresenta ao professor uma nova maneira de 

compreender a realidade; a partir da concepção de Johann W. Von Goethe (1789-

1832), percebe o ser humano, a natureza e o ambiente da criança com os sentidos e 

um pensar atento. A abordagem pedagógica Waldorf desenvolve a observação do ser 

humano propondo uma metodologia goetheana de observação da natureza que 

proporciona a aproximação da alma (BACH JÚNIOR; MARIN, 2012; ROMANELLI, 

2014) e um pensar criativo (STOLTZ; WEGER, 2015) do professor sobre o processo 

de desenvolvimento da criança: “o ser humano dotado de talento natural é capaz de 

uma imitação simples da natureza” (ROMANELLI, 2014). 

A prática de observar a criança no cotidiano institucional da creche e pré-

escola ocorre por meio da observação e documentação pedagógica. A observação 

infantil aplicada como prática de observação pedagógica nas escolas de Pedagogia 

Waldorf, dirigida à criança de todos os lados e de forma periódica, é sugerida como 

prática pedagógica dentro da equipe de professores e professores.  

Steiner (1997) reafirma a visão pedagógica integral dos corpos físico, anímico 

e espiritual da criança, com sua visão antropológica do ser humano.  

 
[...] na vida real, acontece que só se pode desenvolver certas atuações 
quando se cuida, dentro da alma, dos impulsos para elas como se de um 
relicário sagrado. E especialmente o professor teria necessidade de cuidar 
de muitas coisas como se fossem um relicário sagrado, considerando-as 
como algo a ser cultivado apenas nas ocasiões e reuniões que acontecem no 
corpo docente. (STEINER, 1997, p. 12).  
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A observação conjunta favorece a inclusão concreta de diferentes olhares. 

Está baseada na visão sensível e suprassensível5  de natureza e do ser humano 

(STEINER, 2004). Estudos sobre a experiência estética nessa abordagem enfatizam 

que os “professores Waldorf desenvolvem as sensibilidades estéticas, espirituais e 

interpessoais da criança de maneira a enriquecer e reavivar e reforçar o conhecimento 

intelectual” (EASTON, 1997, p. 88). Pode-se, assim, “aprofundar experiências 

intelectuais com imagens, sons, e texturas que estimulam os sentidos, enriquecem os 

sentimentos e disciplinam a atividade (EASTON, 1997, p. 90).  

Os movimentos na natureza possibilitam o desenvolvimento dos sentidos, ao 

utilizar imagens, canções, músicas, poesias e histórias do universo cultural que 

caracterizam e contextualizam o desenvolvimento da experiência sensível, pois “o uso 

da música na transição de uma atividade para a outra é uma outra maneira de 

desenvolvermos o ambiente estético” (EASTON, 1997, p. 90).  

Destaca-se, ainda, que o respeito ao ritmo e à fase de vida da criança durante 

tempo de brincar favorece a experiência criativa e estética.  Trata-se de um movimento 

de cuidar e educar em direção ao outro de modo integral. O ato mecânico e ágil não 

considera o encontro entre sujeitos, pois reflete uma visão mecanicista dos 

professores na relação com a criança bem pequena. Uma alternativa pedagógica para 

essa situação seria “desenvolver e refinar os sentidos” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 

15).  

No âmbito da criança bem pequena, não necessariamente existe a 

necessidade de um objeto produzido com diferentes materiais para caracterizar uma 

experiência estética. Contudo, aprofundar o olhar, o gesto, a voz e o movimento em 

direção à criança, buscando encontrá-la com a presença no tempo e espaço dentro 

de nós, entre nós e na instituição da creche e pré-escola, torna-se uma ação sensível. 

Sob a perspectiva da educação sensível, “só conseguirá ver as profundidades da 

Natureza quem tiver as disposições necessárias e as forças produtivas para ver” 

(STEINER, 1998, p. 11). 

A experiência estética se justifica para aprofundar a educação dos sentidos 

na realidade e justamente por meio dela (STEINER, 1998), por meio de um processo 

de percepção e compreensão que revela novos significados na natureza e em nós 

mesmos. O significado de estética – “aisthesis, indicativa da primordial capacidade do 

                                                 
5 O termo suprassensível se refere ao mundo além do mundo físico e perceptível (STEINER, 2004).  
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ser humano de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado” (DUARTE JÚNIOR, 

2001, p. 15).  

Procura-se compreender a experiência estética na relação entre os sujeitos. 

O significado de compreender pode ser ampliado ao “entender-se intelectualmente, 

mas valendo-se da habilidade de percepção” e no percebendo, “abarcar em si mesmo, 

carregar em sua essência” (DICIO, 2021). Do mesmo modo, “a subjacente divisão 

sujeito/objeto, fundamental à ciência, deve ser superada em direção a um saber mais 

abrangente e integrado” (DUARTE JÚNIOR, 2001, p. 19).  

A corporalidade da criança é considerada a sua casa; o ambiente ao seu redor 

nos três primeiros anos constitui a sua estrutura. Por meio de uma educação sensível 

que valorize o tempo e espaço do desenvolvimento infantil, proporciona-se a 

valorização do humano nos processos da criança. No cotidiano de crianças bem 

pequenas, o professor pode superar o imediato nas ações trazendo alma, afeto e um 

pensar respeitoso e sensível. “Quem brinca relaciona as coisas de forma que elas lhe 

proporcionem prazer, não se submetendo a qualquer coação; não respeita a 

necessidade da Natureza, pois supera sua coação usando objetos de acordo com seu 

livre arbítrio” (STEINER, 1998, p. 24). 

 Steiner (1923, apud JAFFKE, 1989) demonstra o caminho para a 

compreensão sensível de experiência estética, descrevendo o ambiente da criança 

bem pequena no termo “envoltório”. Nessa definição de ambiente, a criança é vista 

como que protegida, amparada em uma tessitura de percepções no seu ambiente 

desde o nascimento. No ambiente pré-escolar, no qual prepara-se o espaço para o 

encontro entre o professor e a criança bem pequena, é bom o cultivo no interior de 

ações dignas de serem respeitadas (STEINER, 1994). Ao proporcionar alimento físico 

e anímico e cultivar palavras e gestos cuidadosamente gerados em nós mesmos, 

proporcionamos “algo que é armazenado”, “que “envolve” e pode vir a gerar 

“abundância” (EDUCALINGO, 2021).  

Professores da primeira infância observam que a criança da atualidade é 

beneficiada quando tem a possibilidade de desenvolver processos sensíveis e 

criativos no ambiente institucional de forma menos apressada. A assimilação 

intelectualizada em programas escolarizantes demonstra não promover a 

necessidade atual de um aprendizado em sua plenitude. Relacionar-se e perceber o 

ambiente de forma a favorecer a sensibilidade estética de crianças pré-escolares, na 
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abordagem Waldorf, desenvolve os sentidos por meio da pintura com cores (LIM, 2004) 

e indica uma transformação positiva na exploração criativa, no brincar, no desenhar e 

no pensar criativo (MEI-JU, 2014). Estudos demonstram que a abordagem Waldorf 

favorece de forma integral a educação da criança, especialmente no desenvolvimento 

de valores humanos que, como futuros seres humanos adultos, vão necessitar 

(ALJABREEN, 2020; EDMUNDS; BARTON, 2004; LIM, 2004). A abordagem Waldorf 

favorece a área artística e a apreciação de valores de beleza e amor (ALBABREEN, 

2020; EASTON, 1997). O pensamento holístico integrado “considera a beleza, a 

bondade e a verdade como maneiras complementares de entender a realidade inteira” 

(EASTON, 1997, p. 88).  

A ideia de apreciação da beleza no cotidiano de crianças bem pequenas é 

ampliada por Schiller (1995) como uma dimensão da experiência estética para o 

desenvolvimento do futuro ser humano. É importante entender que a ideia “pura” de 

beleza é apresentada de forma inacabada e inacessível na realidade. Localizada entre 

o âmbito da razão e da experiência, aponta ainda para uma apreciação estética que 

supere a separação entre os elementos polares “impulso sensível” (p. 67) e “impulso 

formal” (p. 68). 

 Mas, como superar este movimento de oscilação entre os impulsos? Desde 

a antiguidade grega, com Aristóteles, já havia estudos que discutiam a permanência 

do ser humano inflexível e sua condição de transformação (BACH JÚNIOR; STOLTZ; 

VEIGA, 2012). Entende-se que a flexibilidade na tentativa de permanência em um 

espaço intermediário na interioridade do ser humano consciente é justamente a 

conquista de um “estado de jogo” e de “disposição lúdica”, que é denominado de ser 

humano verdadeiramente livre (SCHILLER, 1995). Dentro do elemento tempo a partir 

da existente realidade vivida, o ser humano desenvolve a percepção estética e a 

sensibilidade intuitiva.  

A relação entre o jogo e a experiência estética é explorada por Huizinga (2014). 

O significado do jogo como elemento cultural é apresentado pelo autor ao descrever 

a observação da criança alcançando, por meio dos movimentos do próprio corpo, um 

brinquedo no chão: “todo jogo se processa e existe no interior de um campo, 

previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea” 

(HUIZINGA, 2014, p. 13). Compreende-se assim, que a experiência estética reside na 

transformação de um estado na criação de outro, delimitado na brincadeira com 
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leveza e alegria. Os elementos de tensão, harmonia e beleza surgem ao transformar 

e criar um impulso novo.  

 
É talvez devido a esta afinidade profunda entre a ordem e o jogo que este, 
como assinalamos de passagem, parece estar em tão larga medida ligada ao 
domínio da estética. (HUIZINGA, 2014, p. 13). 

 

O espaço intermediário como potencial de desenvolvimento da capacidade 

criadora e estética de professores que atuam com crianças bem pequenas na 

abordagem estética oriental japonesa é analisado por Okano (2014). A autora 

investiga imagens que demonstram o fenômeno estético na relação intermediária 

entre sujeitos, indagando as dimensões do espaço e tempo sensível e suprassensível. 

A noção de um espaço estético denominado de “Ma” é baseado no ideograma com o 

significado de “portão-sol”, que aprofunda a ideia de relação dentro e fora, interno e 

externo de um lugar e de um ambiente institucional pré-escolar, no currículo e nas 

relações. De acordo com Cheng (2012, p. 87), por um lado, o espaço de intermediação 

entre polaridades opostas é dual; por outro lado, possibilita a harmonia entre ambos. 

Segundo o geógrafo brasileiro Santos (2002), o espaço é “formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história 

se dá” (p. 63). Para Okano (2014), é justamente a partir da superação do elemento 

dual que um novo espaço estético é criado: “o terceiro espaço é o ‘in-between’ ou 

intersticial, aquela zona localizada na fronteira que não faz parte nem do primeiro, 

nem do segundo, justamente o terceiro excluído” (OKANO, 2014, p. 162). O fenômeno 

é analisado a partir de sua existência no mundo manifesto, deixando de ser uma 

esfera do “tudo pode ser” (OKANO, 2014, p. 2).  

Assim como o olhar, o gesto e a fala, o movimento do corpo também é 

elaborado de forma sensível pelo professor da primeira infância para atuar com 

crianças.  Em princípio, pode-se observar a relação a partir da criação da experiência 

estética como um espaço sensível que amplia as fronteiras, tornando possível 

“atravessar” (OKANO, 2014, p. 159) e observar uma caminhada, uma trajetória com 

crianças na natureza, um espaço intermediário de transição de outra perspectiva 

lúdica – “o entre-lugar – que carrega o fardo do significado da cultura” (OKANO, 2014, 

p. 162). 
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3.1.1 Experiência estética em Steiner 

 

Dentro de uma visão contemporânea sustentável de meio ambiente, Ingold 

(2012) aborda de maneira antropológica a percepção das diferentes paisagens, 

culturas e a natureza humana como concepção do visível e invisível. Entretanto, 

Steiner (2004) nos convida “insistentemente a olhar de novo para a parte 

suprassensível de seu próprio ser, e assim também do ser do mundo” (STEINER, 

2004, p. 9) e aponta que o elemento da arte e “a estética tem a tarefa de compreender 

a arte como esse terceiro reino” (STEINER,1998, p. 20). 

O olhar volta-se para o professor que, percebendo e sendo sensível, 

compreende um novo significado para o si mesmo reconstruir-se, para atuar em 

conjunto com outros professores de maneira artística. Assim, “o professor necessita 

de uma verdadeira compreensão do que o homem realmente é e do que vem a ser 

enquanto se desenvolve no decorrer da infância” (STEINER, 1997, p. 18).  

Steiner (1998) observa o potencial de Goethe na inauguração de uma nova 

estética e propõe voltar à natureza na valorização das pequenas coisas do cotidiano 

em cada experiência vivida. Inspirado em Schiller (1995), entende que o “impulso 

lúdico” (p. 78), que reúne o jogo e o brincar como elementos relacionados, é a solução 

para este âmbito intermediário entre relações e aproximações de capacidades 

intelectuais e sensíveis. O impulso lúdico permite harmonizar as forças opostas com 

mais plenitude (BELO; SCODELER, 2013); “aí se encontra o que é autêntico para 

Goethe, ou seja, transcender a Natureza imediata sem afastar-se de maneira alguma 

do que constitui sua essência” (STEINER, 1998, p. 17).  

Segundo Easton (1997), os professores Waldorf atuam de maneira a 

desenvolver sensibilidades estéticas, espirituais e interpessoais que proporcionam 

inúmeras vivências ricas, experiências de vida. Os sentidos são desenvolvidos por 

meio de experiências estéticas desde os primeiros anos com crianças dentro do 

ambiente e em meio à natureza (EASTON, 1997; ROMANELLI, 2014; WIEHL; AUER, 

2020) e na exploração de cores e vivências musicais (EASTON, 1997; LIM, 2004). 

Outros estudos nessa perspectiva abordam a experiência estética na 

valorização de valores humanos de cooperação no trabalho conjunto em comunidades 

escolares de abordagem Waldorf no ambiente urbano de vulnerabilidade social 

(MCDERMOTT et al., 1996). A noção de objeto estético é discutida no estudo de Bak 
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(2018), que examinar diferentes experiências de professores fundadores de uma 

escola de abordagem Waldorf. A compreensão de conceitos sobre o corpo de 

conhecimento pedagógico em Steiner proporcionou aos professores pioneiros na 

Austrália, nos anos vividos em tensão pela guerra fria em 1970, “fazer uma escola 

diferente” (BAK, 2018, p. 288). Segundo os depoimentos dos professores, a 

experiência humana e “as formas estudadas nesta abordagem pareciam demonstrar 

sentido e significado de uma situação estética” (BAK, 2018, p. 289).  

Para Steiner (1997), o professor deve tornar-se um artista: “não seríamos 

verdadeiramente humanos sem a capacidade de decidir a partir das próprias 

intenções, o elemento que simultaneamente nos coloca na vida social” (LAMEIRÃO, 

2007, p. 22). 

A sensibilidade estética na educação pode ser desenvolvida por meio de 

atividades criativas, artísticas, musicais e vivências no ambiente interno e externo 

escolar, organizadas a partir de diferentes estudos baseados na abordagem de 

Steiner (BAK, 2018; EASTON, 1997; LIM, 2004; ROMANELLI, 2014; WIEHL; AUER, 

2020).  

A experiência estética também foi estudada a partir dos estudos baseados na 

abordagem de Pikler (BELASKO; HERRÁN; ANGUERA, 2019; DALLEDONE; 

COUTINHO, 2020; KÁLLÓ; BALOG, 2017; TARDOS, 2016). Os estudos descrevem 

os momentos de cuidar sensíveis nos quais o adulto e a criança interagem. É por meio 

do movimento corporal, na fala e nos gestos dos bebês e crianças bem pequenas e 

do adulto que se desenvolvem as capacidades estéticas e a experiência estética.  

O desenvolvimento desses diferentes aspectos da experiência estética 

abrange ações, sentimentos e o pensar, como mostra o QUADRO 2 a seguir. 
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QUADRO 2 – COMPARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA EM STEINER E PIKLER 

                                                FONTE: A autora (2022). 
 

3.1.2 Experiência estética em Pikler 

 

O gesto descrito por Falk (2016) em dirigir-se à criança para cuidar dos 

afazeres cotidianos demonstra a calma necessária a professores de bebês e crianças 

bem pequenas – que, no cotidiano de instituições coletivas, muitas vezes não é 

respeitado. O esforço de apropriar-se de uma linguagem corporal, uma fala, não é 

benéfico se for artificial e rígido; infelizmente, “as experiências das crianças educadas 

Aspectos da 
experiência estética 

Rudolf Steiner  Emmi Pikler 

Experiências estéticas 
criativas e artísticas 

Experiências estéticas criativas 
na exploração de materiais 
artísticos, pintura e vivências 
musicais (EASTON, 1997; LIM, 
2004) 

Movimentos de professoras no 
cuidar de bebês são considerados 
artísticos, caracterizados como 
coreografia (KÁLLÓ; BALOG, 2017; 
TARDOS, 2016)  

Experiências estéticas 
no ambiente e natureza 

Experiências estéticas dentro do 
ambiente e na natureza 
(EASTON, 1997; ROMANELLI, 
2014; WIEHL; AUER, 2020). 

“Transformar até certo grau, de 
maneira artística e educativa, 
num ser humano completo 
(STEINER, 2015, p. 13) 

Professores no vestir as crianças 
preparando para vivências na 
natureza desenvolvem gestos não 
mecânicos (BELASKO; HERRÁN; 
ANGUERA, 2019) 

Seres humanos no convívio diário 
desenvolvem comportamentos, 
regulam rotinas em contextos 
naturais  (BELASKO; HERRÁN; 
ANGUERA, 2019; GIMAEL, 2015) 

Experiências estéticas Experiências de professores na 
fundação de uma escola 
Waldorf vista como organismo 
social (BAK, 2018) 

Professor necessita tornar-se 
artista (STEINER, 1997) 

Dignidade nas relações humanas 
boas e admiração pela criança 
(PIKLER, 1969). 
Caracteriza-se a abordagem como 
a “arte do cuidado” (DALLEDONE; 
COUTINHO, 2020, p. 61).  

Experiências sensíveis, 
interpessoais, 
espirituais 

Experiências sensíveis, ricas, 
espirituais e interpessoais  
(EASTON, 1997) 

Seres humanos no convívio diário 
desenvolvem aprendizados criativos 
e culturais desde os primeiros anos  

(BELASKO; HERRÁN; ANGUERA, 
2019) 

Experiências estéticas 
para o desenvolvimento 
intelectual  

Abordagem valoriza e 
desenvolve a necessidade 
estética para o desenvolvimento 
intelectual de crianças (MEI-JU, 
2014) 

Os movimentos bem conduzidos 
por adultos no ambiente, evitam a 
uniformidade no desenvolvimento 
da criança e a limitação 
favorecendo bloqueios que não 
evoluem de forma natural no 
desenvolvimento integral da criança 
(TARDOS, 2016) 
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em instituições de acolhimento não são sempre tranquilas e reconfortantes” (TARDOS, 

2016, p. 63). O autor destaca ainda a importância para a criança das relações 

planejadas por adultos, no sentido de permitir que se desenvolva de forma livre (FALK, 

2016).  

Huizinga (2014) descreve a visão de uma experiência estética no âmbito de 

elementos que estruturam a cultura; aponta elementos artísticos do jogo que 

enfatizam sua existência entre a tensão e a beleza da expressão. Afirma que as 

exigências da vida e as reações mecânicas não favorecem a alegria, o prazer e a 

satisfação nos processos vividos com outros indivíduos no cotidiano coletivo 

(HUIZINGA, 2014). 

Os movimentos rígidos, ágeis e sem conexão com o fazer geram na criança 

a desconfiança do adulto de referência. Por outro lado, podemos considerar como 

belas e sensíveis as experiências vividas por crianças bem pequenas;  

 
[...] cooperar, participar nos diferentes momentos de cuidados, significa, no 
fundo, que a criança responde com seus próprios movimentos à solicitação, 
ou aos gestos iniciados pela professora. (TARDOS, 2016, p. 68). 

 

Dentro do cotidiano de creches e pré-escolas, a lentidão e o movimento 

vagaroso e suave podem ser considerados como dimensões que valorizam o respeito 

e a dignidade nas práticas de cuidar e educar. O estudo sobre o momento do vestir 

na rotina de crianças bem pequenas na abordagem de Pikler (BELASKO; HERRÁN; 

ANGUERA, 2019) sugere uma coreografia (DALLEDONE; COUTINHO, 2020) entre 

professores e crianças que fazem os mesmos movimentos no dia a dia. Se a repetição 

é feita de maneira organizada, também pode ser bela: quando as crianças conseguem 

prever o movimento e os ritmos no cotidiano de creche e pré-escola, as relações 

crescem em confiança mútua, cooperação e participação e todos são beneficiados. 

O QUADRO 3 apresenta uma síntese das compreensões de Steiner e de 

Pikler quanto à experiência estética como dimensão humana. 
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QUADRO 3 – COMPARATIVO ENTRE STEINER E PIKLER SOBRE EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 
COMO DIMENSÃO HUMANA 

Dimensões Rudolf Steiner Emmi Pikler 

 
Dimensão de 
liberdade 

O processo do andar, falar e pensar é 
descrito como, “quando começamos, 
como professores, a introduzir coação, 
por mínima que seja, naquilo que a 
natureza humana individual quer, quando 
não compreendemos ser necessário 
deixá-la livre” (STEINER,1994, p. 13) 

Concepção de uma escola livre como 
corpo escolar no desenvolvimento do 
organismo escolar (MCDERMOTT et al., 
1996) 

Movimento do corpo do bebê e da 
criança e a liberdade em todo 
processo do desenvolvimento motor, 
dos movimentos conquistados desde 
o nascimento no engatinhar, erguer-
se e caminhar (FALK, 2016) 

 
Dimensão de 
autonomia 

O aprendizado infantil é o início, ou 
melhor a semente de todo 
desenvolvimento humano, que enquanto 
individual, torna-se querer autônomo, nas 
conquistas feitas pela própria criança 
(LAMEIRÃO, 2007) 

Valor afetivo do sentimento de 
competência que a criança percebe 
não só nas suas relações com o 
adulto, mas também nas que inicia 
pela atividade autônoma (FALK, 
2016) 

 
Dimensão de 
respeito 

Respeitar o tempo da criança de fazer por 
si mesma cada conquista, no seu tempo e 
passo, sem a coação do adulto 
(STEINER, 1994) 

 

Respeito pelo ritmo das aquisições 
motoras de cada criança, que nunca 
se encontra numa situação que não 
domina por si mesma, nem se vê 
forçada a adotar além das suas 
possibilidades (FALK, 2016) 

                                    FONTE: A autora (2022). 

 

Conclui-se que a visão estética de Schiller (1995) de que o ser humano 

somente é livre quando brinca está presente nas concepções de Steiner e Pikler. É a 

partir do impulso lúdico que Steiner (1994) realiza suas indicações sobre a arte de 

educar. Os elementos presentes na definição de experiência estética envolvem a 

valorização de uma arte em consonância com valores humanos de liberdade e 

autonomia no desenvolvimento. Da mesma forma, na concepção de Pikler (1969) 

também são apresentadas as dimensões de liberdade e autonomia descritas 

anteriormente. 

Na relação com a criança bem pequena a partir da experiência estética no 

ambiente de creche e de pré-escola, busca-se ultrapassar as barreiras pessoais que 

não favorecem o encontro com a criança. Ao procurar-se desenvolver todo o potencial 

do indivíduo, a arte pode tornar-se ferramenta fundamental. Da mesma forma que, 

para o artista, as ferramentas possibilitam transformar e dar novo significado aos 
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materiais para a criação, a criança, no impulso lúdico e na relação com a realidade, 

confere novo significado ao seu entorno.   

Procura-se, no âmbito do cuidar e educar nos primeiros três anos da trajetória 

de vida, aproximar a criança daquilo que denominamos de valorização do humano. As 

condições de aprendizagem, as atividades propostas por professores no ambiente 

escolar e suas intenções são importantes para a “emergência nas interações” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 195), pois quando, como professores, apropriamo-nos de novas 

linguagens e sensibilidade criativa, proporcionamos às crianças novas formas de 

relacionamento com dignidade e respeito nos ambientes coletivos.   
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4 INVESTIGAÇÕES SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA  
 

Este capítulo apresenta uma revisão integrativa de literatura sobre a primeira 

infância e a experiência estética, visando o levantamento do estado da arte acerca da 

temática e a identificação de lacunas na produção científica sobre o tema. 

A experiência estética na primeira infância configura-se como um tema de 

difícil compreensão, por envolver múltiplas dimensões pouco exploradas em artigos 

científicos. Esse tipo de experiência pode envolver vivências artísticas que 

proporcionam a experiência sensorial e cognitiva de bebês (TUBENCHLAK, 2020); 

pode, também, incluir as narrativas sensíveis e criativas com bebês e crianças bem 

pequenas sob o termo experiência estética (DERDYK, 2020; SOARES, 2017). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2009, 

2010) enfatizam que a capacidade criadora seja desenvolvida com bebês e crianças 

bem pequenas em atividades nas creches e pré-escolas através do traço e do 

desenho infantil. O “criar é estruturar, comunicar-se, integrar significados e transmiti-

los” (OSTROWER, 1987, p. 142). O criar está relacionado à experiência estética a 

partir da arte de cuidar e educar, no encontro da criança e do adulto que possibilita o 

ato de sentir a si próprio como processo de transformação (STEINER, 1998).  

Lamentavelmente, a maneira como a experiência estética é compreendida por 

professores e pais favorece programas que priorizam os conteúdos acadêmicos 

(BAUTISTA et al., 2016), distanciando os professores da relação com as crianças. No 

entanto, pode-se desenvolver novas concepções para cuidar e educar crianças bem 

pequenas. Para Barrs e Drury (2017), a colaboração entre professores, crianças e 

famílias favorece uma cultura de parceria. O ambiente de cuidado e educação pode 

ser desenvolvido como experiência estética no cotidiano, respeitando a criança no 

lugar e na fase em que está. Além de um conteúdo para a formação de professores 

de artes, a experiência estética precisa ser também vivenciada pelos sentidos, pelos 

corpos dos estudantes, futuros professores (SILVA; SANTOS, 2019).        

Indagar sobre a possibilidade da dimensão sensível, empática e artística da 

experiência estética no cotidiano de ambientes coletivos de crianças bem pequenas é 

buscar a aproximação com as transformações da realidade de creches e pré-escolas 

da atualidade. Reconhecer o significado de uma experiência estética como 

possibilidade de repensar novas práticas a partir de concepções baseadas no 
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desenvolvimento da percepção, e consequentemente, dos sentidos, representa uma 

nova maneira de pensar a primeira infância. 

  

4.1 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA RELAÇÃO ENTRE O PROFESSOR E A 

CRIANÇA BEM PEQUENA: UMA REVISÃO DE LITERATURA INTEGRATIVA 

 

Segundo o referencial de Whitthemore e Knafl (2005), o primeiro passo da 

elaboração de uma revisão de literatura integrativa refere-se à elaboração da pergunta: 

como é a relação entre professor e criança bem pequena a partir de experiência 

estética? 

Na sequência, tem-se a definição das palavras-chave utilizadas para a busca 

dos descritores: “relação”; “professor”; “criança”; “primeira infância”; “experiência 

estética”; e “sensibilidade”. A FIGURA 1 ilustra o processo inicial de busca.  

 

FIGURA 1 -  SINÓPTICO DE DEFINIÇÃO DA PERGUNTA E DAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA DE 
PESQUISA    

                                                   FONTE: A autora (2022). 
 

Os primeiros descritores encontrados no Thesaurus DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde), para a palavra-chave “estética” revelaram o termo “estética” em 

português e espanhol e “esthetics” na língua inglesa. A palavra-chave “criança” obteve 

o descritor “pré-escolar”, caracterizando a criança de 2 a 5 anos; entretanto, após nova 

busca mais aprofundada sobre o contexto etário das crianças pequenas, optamos por 
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utilizar o termo “criança pequena”, pois a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2018) se refere como “crianças bem pequenas” às crianças da faixa de 1 ano e 7 

meses a 3 anos e 4 meses. Assim, voltamos a utilizar a base ERIC (Education 

Resources Information Center). É caracterizada como um banco de dados da 

responsabilidade do Institute of Education Sciences (IES) com base em critérios 

específicos que contém mais de 250 periódicos. Da mesma forma, utilizou-se a base 

de dados Web of Science, caracterizada como plataforma de busca com regras 

específicas para o acesso a estudos internacionais. No termo indicado no Thesaurus 

para crianças bem pequenas, obtivemos o descritor como resultado mais atualizado. 

Para possibilitar a busca em bases de dados como ERIC e Web of Science também 

procuramos a definição do descritor “primeira infância” em inglês, com o resultado de 

“early childhood education”. Para a palavra-chave “experiência estética”, não 

obtivemos resultados desde o início do processo de buscas. Para a palavra-chave 

“estética”, encontramos no Thesaurus da ERIC os descritores “educação estética”, 

“estética” e “educação artística”. Primeiramente, obtivemos o resultado do descritor 

estética para os idiomas português e espanhol e esthetics para o inglês. Estética reúne 

os significados atuais de estética, educação estética, educação artística no descritor 

Aesthetics em inglês que foi o melhor resultado. Assim, foram estabelecidos os 

seguintes descritores: “estética” e “primeira infância” (língua portuguesa); “aesthetics” 

e “early childhood education” (inglês).  

As bases de dados eleitas foram a Capes, Scielo (bases nacionais), ERIC e 

Web of Science (bases internacionais). Essas bases foram escolhidas em função da 

sua amplitude do olhar para a realidade nacional e internacional, além de 

apresentarem estudos nas áreas onde se insere o estudo. Os descritores “estética” e 

“primeira infância” foram utilizados para as buscas na base de dados Capes e Scielo, 

enquanto os descritores “aesthetics” e “early childhood education” foram utilizados nas 

bases de dados ERIC e Web of Science. 

Após a escolha do tema e do problema, segundo Botelho, Cunha e Machado 

(2011), bem como a identificação e o estabelecimento dos descritores, iniciamos a 

busca nas bases de dados para identificação dos estudos que seriam incluídos na 

revisão. É importante frisar que essa etapa depende da etapa anterior e do problema 

descrito. A seleção costuma iniciar de forma ampla e afunilar-se à medida que o 
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pesquisador retorna a pergunta inicial, pois o movimento de busca de literatura nem 

sempre é linear.  

Os critérios de inclusão de estudos foram: somente artigos entre 2015 e 2021; 

artigos em português, inglês e espanhol; artigos sobre a experiência estética na 

primeira infância. Os critérios de exclusão foram: outras produções, exceto artigos; 

textos redigidos em outras línguas, exceto português, inglês e espanhol; artigos 

anteriores a 2015; artigos envolvendo a área de Filosofia; Literatura; Ensino 

Fundamental; Saúde; Políticas Públicas e Artes Plásticas no Ensino Fundamental.  

Iniciamos a busca de artigos nas bases de dados dos Periódicos da Capes e 

Scielo com a combinação dos descritores em português “estética AND primeira 

infância”. Para as bases da ERIC e Web of Science, utilizamos a mesma combinação 

de descritores indicada pelo Thesaurus do ERIC para o inglês: “aesthetics AND early 

childhood education”. Encontramos, com essa combinação de descritores, o resultado 

de 980 referências, sendo 714 na base de dados de Periódicos da Capes, 7 na base 

SciELO, 220 na base ERIC e 39 na base Web of Science.  

Após avaliar os critérios de inclusão e exclusão, foram excluídos os 

documentos anteriores ao ano de 2015, resultando em 394 documentos, e os textos 

que não configuravam artigos, tendo como resultado 354 documentos. A seleção dos 

idiomas português, espanhol e inglês manteve o resultado de 354 artigos. Após a 

leitura dos títulos, excluímos os artigos repetidos e artigos das áreas de Filosofia, 

Literatura, Ensino Fundamental e Saúde, obtendo 32 artigos. Com a leitura dos 

resumos, excluímos também os artigos das áreas de Políticas Públicas e Artes 

Plásticas do Ensino Fundamental, obtendo 13 artigos para a leitura do texto completo. 

Após a leitura na íntegra, um artigo foi excluído por não estar dentro dos critérios 

estabelecidos apontados anteriormente, perfazendo assim o resultado final de 12 

artigos. O processo de seleção é ilustrado na FIGURA 2. 
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                  FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS     

FONTE: A autora (2022). 
 

A coleta de dados ocorreu por meio de um instrumento da tabela preenchida 

com os dados das publicações selecionadas, como mostra o APÊNDICE 2. A 

ferramenta utilizada compilou as informações seguintes: ano de publicação, 

identificação do título do artigo, fonte de localização, objetivo das pesquisas, 

referencial teórico, metodologia e conclusão do resultado do estudo. 

Partiu-se de uma visão geral, que segue para uma discussão ampliada nos 

próximos parágrafos. Foram identificados na busca apenas três estudos na língua 

portuguesa dos países: Brasil e Portugal, e um estudo em espanhol da Colômbia. Dos 
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nove estudos na língua inglesa, dois eram foram estudos da Inglaterra. Foi identificado 

um estudo de cada um dos seguintes países:  Austrália, Canadá, Dinamarca, Taiwan 

e Singapura.  

Do total de estudos selecionados, oito são da área da Educação, com ênfase 

na investigação da primeira infância a partir da experiência estética. Foram 

encontrados dois estudos na área de Artes e dois estudos na área da Psicologia, no 

que concerne à relação entre o professor e a criança bem pequena a partir da 

experiência estética, bem como ao estudo da fenomenologia relacionada aos 

primeiros anos de vida da criança. Os estudos apresentaram as seguintes 

metodologias: dez estudos qualitativos (BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; 

CHAPPELL; PENDER; LANZ, 2019; LAVINA; LAWSON, 2018; LÓPEZ, 2017; 

MARTINS, 2016; SHIH, 2018; 2020; SILVA; SANTOS, 2019; SWINFORD, 2016), um 

estudo quantitativo (BAUTISTA et al., 2016) e um estudo misto (GUEDES et al., 2020). 

Os participantes desses estudos foram em sua maioria adultos: professores, 

professores, pais, alunos universitários e estudantes de Ensino Médio. Alguns estudos 

(BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 

2016; GUEDES et al., 2020; LANZ, 2019;) apresentaram crianças bem pequenas e 

pequenas como participantes. 

A partir dos resultados expostos no APÊNDICE 2, verifica-se um maior 

número de estudos empíricos (BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; 

CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016; LANZ, 2019; LAVINA; LAWSON, 2018; 

SHIH, 2020; SILVA; SANTOS, 2019), seguido de estudos teóricos (BAUTISTA et al., 

2016; LÓPEZ, 2017; MARTINS, 2016; SHIH, 2018) e estudos teórico-empíricos 

(GUEDES et al., 2020), nos quais foram utilizados questionários, entrevistas, 

observações em campo, círculos de reflexão, fotografias e registros escritos e 

gravados conduzidos com professores, artistas, professores e crianças matriculadas 

em creches e pré-escolas pertencentes ao lócus de cada artigo pesquisado na 

literatura científica. O instrumento de coleta de dados mais utilizado foi a entrevista 

(BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 

2016; LANZ, 2019; SHIH, 2020). 

Observa-se que, dentre os artigos que abordam a experiência estética na 

primeira infância, advêm de outros contextos, apenas dois se situam no âmbito 

brasileiro (MARTINS, 2016; SILVA; SANTOS, 2019). Foram encontrados dois artigos 
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sobre a identidade do professor e as imagens na sua trajetória docente (LAVINA; 

LAWSON, 2018; SILVA; SANTOS, 2019), três artigos sobre educação estética e 

currículo (BAUTISTA et al., 2016; SHIH, 2018, 2020), um estudo sobre a interação 

professor-criança e criança (GUEDES et al., 2020) e seis estudos sobre concepções 

do fenômeno da experiência estética na primeira infância (BARRS; DRURY, 2017; 

BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016; LANZ, 2019; LÓPEZ, 

2017; MARTINS, 2016). 

 O levantamento dos últimos cinco anos não identificou artigos no ano de 2015, 

sendo encontrados três publicações em 2016, duas em 2017, uma em 2018, quatro 

em 2019 e duas no ano de 2020.  

 

4.1.1 Estudos sobre experiência estética e primeira infância 

 

A partir da análise de conteúdo dos estudos formamos oito categorias, 

baseadas em Bardin (2016):  

1) Trajetória pessoal e profissional docente e a identidade nas imagens vividas 

(LAVINA; LAWSON, 2018; SILVA; SANTOS, 2019);  

2) Abordagens de experiência estética e programas curriculares para a 

primeira infância (BARRS; DRURY, 2017; BAUTISTA et al., 2016; 

CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016; LANZ, 2019; MARTINS, 2016; 

SHIH, 2018, 2020);  

3) Concepções filosóficas e práticas baseadas no fenômeno de experiência 

estética (BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016; 

LÓPEZ, 2017; SHIH, 2018, 2020);  

4) Desenvolvimento dos sentidos nos primeiros anos (CHAPPELL; PENDER; 

SWINFORD, 2016; SHIH, 2018);  

5) Aprendizado de valores estéticos, culturais, sociais e humanos na 

apreciação estética na infância (BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; 

CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016; LANZ, 2019; MARTINS, 2016; 

SHIH, 2018, 2020);  

6) Experiências e ações estéticas coletivas entre crianças, professores, 

artistas, pais e pesquisadores (BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; 

SILVA; SANTOS, 2019);  
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7) Experiência estética no diálogo e cuidado com o meio-ambiente interior e 

exterior (BARRS; DRURY, 2017; LANZ, 2019; LAVINA; LAWSON, 2018; 

SHIH, 2018);  

8) Análise da interação professor-criança e entre pares durante atividades 

criativo-artísticas (GUEDES et al., 2019). 

 

A categoria trajetória pessoal e profissional docente e a identidade nas 
imagens vividas demonstra a ênfase de Lavina e Lawson (2018) na necessidade de 

cuidadores e professores de bebês e de crianças bem pequenas reconsiderarem que 

é através do reconhecimento das suas próprias experiências e vivências fundantes de 

infância, que podem compreender melhor a infância de seus alunos.  

A categoria abordagens de experiência estética e programas curriculares 
para a primeira infância surge em diferentes estudos. Shih (2018, 2020) aborda a 

importância de que professores de pré-escolas de Taiwan reconheçam a necessidade 

da educação estética no currículo infantil, baseada nos estudos de Greene (1973). 

Segundo Bautista et al. (2016), a tendência dos programas curriculares de Singapura 

de promover o desenvolvimento holístico de crianças da pré-escola reforça a 

preocupação quanto à necessidade de priorizar o desenvolvimento profissional dos 

professores. Chappell, Pender e Swinford (2016) revelam a preocupação para com a 

arte-educação interdisciplinar no Reino Unido, bem como com a qualidade humana e 

o potencial criativo dentro dos programas curriculares de crianças bem pequenas. 

Para Barrs e Drury (2017), os ambientes são constituídos cuidadosamente pela 

preocupação com a estética e a arquitetura. Os materiais são colocados à disposição 

das crianças de Pistoia e Reggio Emilia (Itália) na abordagem denominada de 

“pedagogia da escuta” (BARRS; DRURY, 2017, p. 5). 

Na categoria concepções filosóficas e práticas baseadas no fenômeno de 
experiência estética, o conceito de experiência estética é aprofundado. López (2017) 

entende a experiência estética como um fenômeno da experiência humana que pode 

ser desenvolvido nos níveis de compreensão, vivências objetivas e subjetivas desde 

a mais tenra infância. A criança pode crescer em um ambiente onde a vida anímica é 

cultivada conscientemente pelos adultos de forma sensível, estética e cognitiva. 

Segundo Shih (2018), a educação estética pode construir desde os anos iniciais um 

futuro social mais humano para cada cidadão, através do aprendizado do cultivo de 
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ideias, sentimentos e ações boas e belas, pois quando enfatizamos “a experiência 

estética como arte filosófica, o valor de bondade está no cultivo de bons sentimentos” 

(SHIH, 2018, p. 93).  

A concepção de estética, segundo Blomgren (2019), é evidenciada quando 

planejamos ações criativas com crianças bem pequenas em espaços coletivos de pré-

escola, considerando que a atividade criativa também desenvolve o pensar da criança, 

pois percebe-se na realidade pré-escolar um distanciamento de professores e artistas 

nas práticas do cotidiano com crianças. Nesse sentido, “os conceitos de estética são 

repensados como os processos no sentido de explorar os diferentes níveis de estética 

e não reduzi-los” (BLOMGREN, 2019, p. 1). A autora enfatiza o significado filosófico 

de estética segundo Jorgensen (2015), segundo o qual a experiência estética é 

encontrada nos âmbitos intelectual e sensitivo como parte de uma epistemologia 

individual de valor e proporciona conhecimento verdadeiro, complementando-se 

mutuamente: a “experiência estética na essência é enfatizada enquanto beleza e 

como fenômeno estético-sensitivo que transforma algo especial em um tipo de insight” 

(BLOMGREN, 2019). Já segundo Lanz (2019), a estética vem da raiz semântica grega 

e tem o significado de conhecimento pelos sentidos, “atividades sensoriais – estéticas 

– que articulam a cultura” (LANZ, 2019, p. 225).  

Na categoria desenvolvimento dos sentidos nos primeiros anos destaca-

se o estudo de Chappell, Pender e Swinford (2016), que afirma que a educação 

sensível nos primeiros anos pode ser cultivada por meio de atividades estéticas que 

têm o potencial de criação humana desenvolvendo os sentidos, as emoções e 

sentimentos, podendo ser identificadas como uma vivência na qual adquirimos 

sabedoria, sutileza e intuição. Para Shih (2018), o potencial estético pode ser 

desenvolvido por meio de vivências dos sentidos no cotidiano das crianças pequenas.  

Na categoria aprendizado de valores estéticos, culturais, sociais e 
humanos na apreciação estética na infância, os estudos demonstram que o olhar 

de professores deve se voltar para as práticas pedagógicas responsáveis que 

proporcionem, desde os anos iniciais, o desenvolvimento de hábitos, sentimentos e 

pensamentos de beleza. Apresentam evidências de que as experiências vividas por 

crianças bem pequenas, professores e pais no aprendizado do cotidiano estimulam o 

potencial criativo, autonomia e propiciam a manifestação de ações humanizadas no 
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âmbito social (BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; 

SWINFORD, 2016; LANZ, 2019; MARTINS, 2016; SHIH, 2018, 2020). 

Na categoria experiências e ações estéticas coletivas entre crianças, 
professores, artistas, pais e pesquisadores, os processos estéticos vividos pelas 

crianças e adultos na pré-escola tornam-se experiências estéticas sensíveis 

envolvendo processos de ação, de colaboração entre professores, artistas e crianças 

na procura por significados novos e “intensificados, através de encontros sutis em 

mundos intermediários” (BLOMGREN, 2019, p. 1). Para Barrs e Drury (2017), a 

documentação dos processos estéticos vividos por crianças, professores e pais na 

pré-escola possibilita a criação de projetos futuros a partir dos registros construídos. 

Na categoria experiência estética no diálogo e cuidado com o meio-
ambiente interior e exterior, Shih (2018) afirma que as experiências estéticas vividas 

pelas crianças no meio ambiente da escola proporcionam a oportunidade de explorar 

os fenômenos naturais (como as flores, a grama, um peixe, animais, plantas, a chuva, 

o arco-íris e outros), e demonstram que as crianças pequenas também têm interesse 

em utensílios utilizados no cotidiano (ferramentas que são vistas) e também 

elementos arquitetônicos do ambiente em que vivem.  

Para Barrs e Drury (2017), a estética se faz presente desde as relações e até 

no ambiente arquitetônico dos espaços da escola em Pistoia: “o foco está em criar 

contextos os quais são ricos e favoráveis o suficiente para estimular e proporcionar os 

encontros das crianças” (BARRS; DRURY, 2017, p. 4). 

Lavina e Lawson (2018) contemplam os espaços interiores vividos na infância 

de professores de crianças, utilizando a experiência estética para entender as 

imagens e aplicando as vivências na natureza como ferramenta criativa para a 

compreensão dos processos biográficos na formação de professores.  

Lanz (2019) analisa que as vivências estéticas de crianças bem pequenas na 

natureza geram impulsos de criatividade para as experiências na infância urbana de 

crianças.  

Na categoria análise de interação professor-criança e entre pares durante 
atividades criativo-artísticas, a atividade artística e estética representa a atividade 

comum à maioria das salas das crianças bem pequenas (GUEDES et al., 2019). Os 

autores demonstram que é por meio do brincar livre que as crianças interagem com 
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os professores, estabelecendo um ambiente caloroso que estimula o pensar e a 

capacidade de fala.  

 

4.1.2 Caracterização de experiência estética 

 

Os estudos sobre o âmbito estético revelam conotações diversas no cotidiano 

coletivo de crianças bem pequenas. Por um lado, os resultados demonstram que os 

programas curriculares contemporâneos de pré-escolas não priorizam as práticas 

socioemocionais e a expressão criativa com a mesma ênfase que as acadêmicas. Por 

outro lado, confirmam a concepção da experiência estética como um fenômeno visto 

pelo olhar da Psicologia e da Filosofia e seus benefícios para o desenvolvimento 

cognitivo sensível, quando incentivam o pensar belo desde a primeira infância 

(BAUTISTA et al., 2016; BLOMGREN, 2019; LAVINA; LAWSON, 2018; LÓPEZ, 2017; 

SILVA; SANTOS, 2019). 

Na Ásia, as concepções teóricas e práticas contemporâneas da primeira 

infância consideram a dimensão estética e a valorização de ações humanizadas 

dentro da comunidade escolar nos programas curriculares de creches e pré-escolas 

de Singapura. O currículo holístico, para Bautista et al. (2016), é baseado em Khoo 

(2010), com ênfase em ações e valores humanizados dentro da comunidade escolar.  

A abordagem pedagógica holística também é sugerida por Blomgren (2019) 

para o currículo da primeira infância na Dinamarca, que inclui o elemento da 

criatividade no aprendizado pelo brincar nas atividades do cotidiano (HUIZINGA, 2016; 

WARRING et al., 2013). Os fundamentos estéticos e imaginativos para a integração 

dos sentidos à cognição sutil seguem a perspectiva filosófica de Baumgarten 

(1750/1992) em Gross (2002) e Jorgensen (2018).  

Guedes et al. (2016) analisam o benefício, segundo La Paro, Payton e Hatfield 

(2014), da qualidade de experiências vividas por crianças bem pequenas na interação 

professor/criança durante as atividades do cotidiano pré-escolar em Portugal. O 

estudo demonstra que as crianças permanecem concentradas e entusiasmadas nas 

atividades de arte e estéticas e nas atividades acadêmicas conduzidas pelo professor, 

enquanto nas atividades de brincadeiras a criança tem autonomia e a interação com 

os professores e as crianças é maior: “embora as atividades estéticas/artes não 

diferissem das brincadeiras livres no nível de grupo, os resultados exploratórios 



69 

 

sugerem que pode ser uma atividade privilegiada no que diz respeito ao envolvimento” 

(GUEDES et al., 2016, p. 8). 

Ao investigar professores de crianças bem pequenas que atuam na educação 

estética em Taiwan, Shih (2020) salienta que a educação estética possibilita que a 

criança pequena desenvolva habilidades como a confiança e a autonomia na tomada 

de decisões nas experiências. Menciona Chen (2017, apud SHIH, 2020) ao enfatizar 

que a educação estética possibilita, desde a primeira infância, desenvolver o potencial 

criativo e não deve estar isolada das demaiss disciplinas no programa curricular. 

Assim, deve-se “unir as artes à concepção holística de educação estética para 

crianças pequenas” (SHIH, 2020, p. 43). Aponta também o estudo do professor norte-

americano Greene (1973, apud SHIH, 2020), que trata a arte como elemento que 

amplia os horizontes.  

O elemento estético está presente nos registros de trajetórias da infância de 

forma escrita e com imagens. Barrs e Drury (2018), do Reino Unido, apresentam a 

concepção teórica de Dahlberg, Moss e Pence (1999, apud BARRS; DRURY, 2018) 

no reconhecimento da criança como agente na construção social. Também 

fundamentam seu estudo em Rinaldi (2005), para a criação de novas possibilidades 

no documentar e avaliar as práticas pedagógicas de crianças bem pequenas em 

Pistoia, na Itália. É importante citar que a dimensão estética confere ênfase, segundo 

Mussatti e Mayer (2011), ao cultivo das relações nos espaços coletivos. Segundo 

Giovannini (2018), nos ambientes escolares em Pistoia as crianças são incentivadas 

desde pequenas ao cultivo da beleza e do estético nas relações e ao desenvolvimento 

da capacidade de cuidar do ambiente. 

 
Cura: “cuidar” é uma palavra com muitos sentidos na língua italiana, como 
em inglês. Como substantivo o primeiro significado é ‘cuidado’, ‘atenção’, 
‘ordem’, ou ‘atenção com detalhe’. Como verbo, associado ao substantivo, 
significa ‘cuidando de’, ‘protegendo’ ou ‘cuidar de’ que tem a conotação de 
‘sentimento de afeição por’. (BARRS; DRURY, 2017, p. 17).  

 

O ambiente de colaboração entre os professores e pais é visto como um 

processo relacional na Pedagogia da Escuta, implementada por Loriz Malaguzzi 

(1920-1994), também apresentada no estudo brasileiro de Martins (2016), no qual a 

experiência pedagógica em Reggio Emilia (Itália) demonstra um processo educativo 

transformador. 
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Uma abordagem holística é tratada por Lanz (2019), ressaltando a educação 

como meio de desenvolver a identidade cultural e humana na Alemanha desde a 

primeira infância. Apresenta a abordagem pedagógica com ênfase na educação dos 

sentidos em Reggio Emilia, Itália, por Loris Malaguzzi (1920-1994). Também destaca 

a abordagem da Pedagogia Waldorf, fundada pelo filósofo Rudolf Steiner (1861-1919), 

que propõe “uma educação baseada na busca da essência do ser humano por meio 

da criatividade, da arte, da música, do movimento e do respeito pelos ciclos da vida” 

(LANZ, 2019, p. 227). A abordagem da médica italiana Maria Montessori (1870-1952) 

é mencionada como a abordagem que insere a afetividade na educação. Lanz (2019) 

concorda com a posição de Saviani (2010) sobre a importância de experiências 

sensórias e estéticas desde os primeiros anos de vida da criança. Chappell et al. (2016) 

afirmam a importância de uma concepção curricular para a primeira infância no Reino 

Unido com maior ênfase na criatividade. Os autores apresentam propostas menos 

tradicionais, nas quais “o processo de criação de não somente ‘fazer’, mas de ‘tornar-

se criativo’” (CHAPPELL et al., 2016, p. 2) é trabalhado pelo CREATE Research Group, 

da Universidade de Exeter (UoE, UK), no Programa de Graduação na Escola de 

Educação com o Projeto Devon Carousel (CHAPPELL, 2011; CHAPPELL et al., 2012). 

A partir de estudos sobre a importância da dança na educação de jovens e idosos, 

buscam maior ênfase na criatividade. Uma abordagem pedagógica interdisciplinar 

para os anos iniciais é apresentada a partir da necessidade da valorização da 

criatividade no pensar em Craft (2002). Chappell et al. (2012) apresentam como 

fundamento teórico para o estudo os autores Shusterman (2008, apud CHAPPELL et 

al., 2012), no qual embasam a abordagem corporal criativa e estética, e Nutbrown 

(2013, apud CHAPPELL et al., 2012), para enfatizar a importância de desenvolver os 

sentidos e a experiência estética na relação com a criança bem pequena.  

Lavina e Lawson (2018) investigam a identidade de professores da primeira 

infância na Austrália que, por meio de processos criativos e estéticos alternativos, 

buscam resgatar as representações e imagens que marcaram a trajetória de 

professores de crianças bem pequenas, a partir de Cole e Knowles (2008).  

A experiência estética é fundamento e também vivência na formação de 

professores no Brasil; segundo Silva e Santos (2019), e de acordo com a definição de 

Bondía (2002), a experiência estética é transformadora.     
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López (2017) apresenta a experiência humana consciente nos fundamentos 

da volição, cognição, estética e prática desde a concepção do ser humano na 

Colômbia. López (2017) baseia-se na visão filosófica e psicológica de Edmund 

Husserl (1859-1938) para abordar o fenômeno da força criadora e sensível inata 

desde a concepção da criança.     

Pesquisas investigando professores de pré-escolas observam que, enquanto 

as competências iniciais acadêmicas de literatura (escrita e leitura) ou ciências 

(números) são necessárias, não devem ser negligenciadas no currículo pré-escolar 

as competências sociais, emocionais e estéticas que, por vezes, são mais importantes 

no desenvolvimento holístico para a vida (BAUTISTA et al., 2016), e, no entanto, são 

menos priorizadas. 

Embora os estudos sobre a experiência estética na primeira infância indiquem 

similaridades, tais como a importância de práticas criativo-artísticas desde os 

primeiros anos e a identificação de professores na trajetória docente criativa 

(BAUTISTA et al. 2016; LAVINA; LAWSON, 2019; SILVA; SANTOS, 2018), a 

necessidade de programas curriculares para crianças bem pequenas, que valorizem 

a dimensão estética, ainda persiste. Por exemplo, verificamos estudos sobre a falta 

de compreensão de professores acerca da necessidade de implementação de 

práticas criativas (LANZ, 2019; SHIH, 2018, 2020), bem como práticas artísticas e 

sensibilização dos estudantes da área de Educação (LAVINA; LAWSON, 2019; SILVA; 

SANTOS, 2018), enquanto outros estudos desenvolveram o contato direto com 

professores, artistas e pais junto às crianças (BLOMGREN, 2019; CHAPPELL et al., 

2016). 

Há estudos com profissionais e pais na investigação de abordagens que 

favoreçam a concepção de práticas sensíveis de cuidado com a criança (BARRS; 

DRURY, 2017; MARTINS, 2016) e que demonstram o potencial de ações na 

elaboração de projetos entre professores e pais atuando junto a crianças na 

comunidade escolar (BARRS; DRURY, 2017; BLOMGREN, 2019; CHAPPELL et al., 

2016; PENDER; SWINFORD, 2019).  A colaboração entre professores e artistas 

favorece os processos de aprendizagem com ênfase na criatividade (CHAPPEL; 

PENDER; SWINFORD, 2016; SILVA; SANTOS, 2018), bem como esclarece e amplia 

a consciência da experiência humana (LÓPEZ, 2017).  
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Além disso, foram apontadas diferentes maneiras de abordar as experiências 

estéticas com crianças nos primeiros anos, tais como vivências criativas na natureza 

(SHIH, 2018, 2020), que favorecem o desenvolvimento dos sentidos nos primeiros 

anos (BARRS; DRURY, 2017; LANZ, 2019; LAVINA; LAWSON, 2018; MARTINS, 2016) 

em espaços e círculos de diálogo urbanos (BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; 

SWINFORD, 2019) e cultivam as imagens de adultos trazidas desde a infância 

(LAVINA; LAWSON, 2018; SILVA; SANTOS, 2019).  

Quando desenvolvida desde a infância, a percepção sensível e estética 

proporciona um “senso de cuidado” (BARRS; DRURY, 2017, p. 17) e a apreciação de 

valores de bondade e beleza para com o ambiente (SHIH, 2018, 2020). Segundo Lanz 

(2019), as primeiras experiências do ser humano, se constituem por meio das 

diferentes relações na forma de ser, pensar, estar e agir de forma diversa e singular 

nas esferas e dimensões do cotidiano. A criança vivencia o mundo, desenvolvendo e 

diferenciando a cultura: “fazemos parte de um contexto sociocultural, porém, não 

somos apenas um produto social” (LANZ, 2019, p. 225).  

Se a importância dada à expressão criativa e estética por parte de professores 

é consistentemente menor, por outro lado, em relação às evidências do papel central 

da arte no desenvolvimento holístico de crianças (BAUTISTA et al., 2019), verifica-se 

a necessidade de proporcionar ações colaboradoras entre professores e artistas 

(BLOMGREN, 2019). Ademais, Silva e Santos (2019) afirmam que as experiências 

vividas relacionadas à arte e à escola por parte de professores formam melhores 

professores, pois são transformadoras. Os autores confirmam a concepção de que a 

experiência estética pode estar presente como conteúdo e vivência escolar quando é 

vivida pelas pessoas. 

 

4.1.3 Aproximações entre duas concepções de experiência estética 

 

Na sequência, apresentamos os princípios sobre experiência estética na 

primeira infância nos estudos de Shih (2020) e Blomgren (2019), comparando as 

semelhanças e diferenças entre ambos. Esses princípios enfatizam a investigação da 

relação entre o professor e a criança bem pequena na área da Educação, 

especialmente na primeira infância. 

O estudo de Shih (2020) apresenta seis princípios sobre a experiência estética: 
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1) Proporcionar experiência com material;  

2) Proporcionar um ambiente estético para as crianças explorarem;  

3) Proporcionar tempo para a variação de experiências;  

4) Guiar as crianças no processo criativo;  

5) Apreender o pensar e sentir de expressões de crianças;  

6) Combinar materiais artísticos e culturais da comunidade. (SHIH, 2020). 

 

O autor enfatiza esses princípios para que professores e professores 

evidenciem a importância de experiências estéticas no currículo desde os primeiros 

anos da criança. 

Quanto aos princípios de Blomgren (2019), foram identificadas perspectivas 

importantes no estudo, que esclarecem a compreensão da abrangência da 

experiência estéticas:  

1) Enfatizar experiências estéticas em diferentes linguagens combinando 

materiais para estimular a improvisação;  

2) Proporcionar atmosferas de criação e exploração;  

3) Observar atentamente as iniciativas de crianças em criação de forma 

silenciosa, oferecendo materiais;  

4) Desenvolver no professor o papel de ser um agente estético e não apenas 

instrutor;  

5) Organizar a presença de um artista e professor para encorajar a intenção 

das crianças nas atividades artísticas;  

6) Proporcionar ambientes nas pré-escolas, nas quais sejam desenvolvidas 

experiências estéticas que promovam cultura, sensibilidade e uma 

expressão humana mais sutil. (BLOMGREN, 2019). 

 

 Para comparar os princípios criados pelos autores, apresentamos o 

QUADRO 4. 

 

 

 

 

 
 



74 

 

QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE DOIS ESTUDOS DE EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

Shih (2020) Blomgren (2019) Comparação 

1 Proporcionar experiências 
com materiais de diversas 
mídias 

Experiências com diferentes 
materiais, crianças 
combinam materiais e têm 
senso estético inato e 
habilidade natural de 
improvisar 

O primeiro estudo enfatiza como 
eixo curricular a apreciação da 
experiência criativa em diversas 
mídias; o segundo enfatiza o 
fazer experiências em diferentes 
linguagens 

2 Proporcionar  ambiente 
estético para as crianças 
explorarem 

Proporcionar atmosferas de 
criação para a exploração de 
materiais 

O primeiro e o segundo estudo 
enfatizam a importância de um 
ambiente (na natureza/externo 
ou interno) preparado para as 
atividades 

3 Proporcionar tempo para 
variação de experiências 

Observar iniciativas de 
crianças e movimentar-se 
em silêncio, oferecendo os   
materiais 

O primeiro estudo enfatiza a 
multiexploração de tempo 
criativo. O segundo a qualidade 
desenvolvida na atividade 

4 Guiar as crianças no 
processo criativo 

A metáfora de criar “bolhas 
de beleza” com o papel do 
adulto menos instrutivo, mas 
mais agente estético 

No primeiro estudo o professor 
guia a experiência. O segundo 
enfatiza que o professor apenas 
apoia as crianças quando algo 
não corre bem, explicando e 
oferecendo alternativas 

5 Apreender o pensar e o 
sentir de expressões de 
crianças 

O artista visual e o professor 
presentes encorajam a 
intenção das crianças 

No primeiro estudo o professor 
possibilita à criança pensar por si 
própria. O segundo estudo 
verifica que professores, ao 
falarem, muitas vezes interferem, 
interrompendo o processo 
artístico de crianças, 
caracterizando-se como modo 
adultocêntrico 

6 Combinar materiais 
artísticos e culturais da 
comunidade 

Parceria de professores e 
artistas para formar “mundos 
intermediários” de cultura 
para crianças 

O primeiro estudo evidencia a 
necessidade de difundirmos 
eventos culturais e ampliarmos 
atividades criativas valorizando a 
cultura no currículo. No segundo 
estudo, enfatiza-se a 
colaboração de artistas e 
professores e o consenso  de 
professores proporcionarem 
espaço aberto para encorajar a 
expressão de crianças 

                                                           FONTE: A autora (2022).  
 

Apesar da semelhança entre ambos os estudos verificamos que, por um lado, 

as vivências criativas de crianças bem pequenas no ambiente natural favorecem o 

desenvolvimento dos sentidos (SHIH, 2020); por outro, as vivências artísticas criativas 

com crianças bem pequenas são organizadas em espaços urbanos. Nesse caso, o 
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material disponibilizado para que as crianças possam utilizar nas práticas artísticas 

deve ser criteriosamente escolhido pelos professores e artistas. Os materiais devem 

ser diversos; as combinações que as crianças fazem indicam o potencial criativo e “a 

natureza inata criativa das crianças” (BLOMGREN, 2019, p. 11).  

O segundo princípio apontado por Shih (2020) indica que, por meio do 

ambiente estético no currículo pré-escolar, as crianças podem explorar com 

entusiasmo o ambiente externo e conectar suas emoções ao meio ambiente natural; 

desse modo, “a relação com a identidade social e cultural é favorecida” (SHIH, 2020). 

Ao mencionar a metáfora de “bolhas de beleza” (BLOMGREN, 2019, p. 15) que 

adultos, professores e artistas, no papel de agentes estéticos, podem proporcionar às 

crianças, Blomgren (2019) ressalta que a linguagem dos professores demonstra 

aspectos da presença de escolarização e da necessidade de controle: “pedagogos e 

artistas têm diferentes abordagens e atenção nos processos estéticos devido aos 

diferentes interesses profissionais” (BLOMGREN, 2019, p. 5). Com isso, enfatiza a 

necessidade de criação que, “por meio de depoimentos coletados nas entrevistas de 

artistas, expressam inúmeras vezes a ‘urgência em criar algo’ ” (BLOMGREN, 2019, 

p. 11).   

O estudo de Shih (2020) apresenta entrevistas com professores de pré-

escolas; revela o esforço e a dedicação de crianças pequenas em criar, quando os 

professores apreciavam suas experiências estéticas e focalizavam em seu pensar e 

sentir, para que pudessem ter experiências de alegria e de autoexpressão. A difusão 

de cultura depende da educação estética, que confere ênfase à beleza de alma e 

identidade cultural como tendência de uma sociedade que cultiva os valores humanos 

(SHIH, 2020).  

Segundo Martins (2016), a construção de valores individuais e coletivos que 

acompanharão o indivíduo por toda a vida, são elementos de grande importância na 

construção de novos posicionamentos educacionais. A visão da criança como um 

adulto em miniatura é questionada, valorizando cada etapa do desenvolvimento dos 

sentimentos, pensamentos e expressões e dando ênfase às diversas linguagens das 

crianças, de forma que os projetos pedagógicos partam do interesse expresso pelas 

crianças com a mediação dos professores. 

O estudo de Blomgren (2019) caracteriza a importância de experiências 

estéticas com crianças bem pequenas, pois estas promovem a colaboração entre 
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professores e artistas para iniciativas menos adultocêntricas de adultos e professores 

com as crianças. Afirmam que “os processos estéticos e os momentos significativos, 

de atmosfera intensa, envolvem e modificam crianças e adultos” (BLOMGREN, 2019, 

p. 17).   

No estudo de Blomgren (2019) verifica-se a característica da linguagem de 

professores que, durante as vivências criativas e estéticas conduzidas por artistas na 

relação com crianças bem pequenas, têm a tendência, no seu relacionar com crianças, 

de desconsiderarem o processo criativo em si e a necessidade de interferirem menos 

durante as vivências criativo-artísticas mencionadas. A existência de uma lacuna na 

formação de professores de crianças bem pequenas quanto ao eixo de 

desenvolvimento dos sentidos e da importância de proporcionar a percepção do outro 

no reconhecimento de aprendizagens em processo, fica evidente. 

Isso significa que a sensibilidade criativa e estética se faz necessária no 

momento que tratamos de relacionar-nos com crianças. A experiência estética 

proporciona a educação corporal, de perceber a natureza e de perceber-se a si próprio 

para perceber o outro. Pois sabe-se que, “uma vivência na escola, quando ela é 

realmente vivida há transformação na vida das pessoas” (SILVA; SANTOS, 2019, p. 

81). Proporcionar as atividades que desenvolvam a dimensão criativa, da qual fazem 

parte as atividades estéticas, não deve ser desconsiderado. Podemos citar também 

que, por meio de experiências estéticas nos primeiros anos da criança, promovemos 

o desenvolvimento corporal, no âmbito dos sentidos e das emoções.  

Chappell, Pender e Swinford (2016), enfatizando a necessidade da 

criatividade, arte e cultura, evidenciam a retração de recursos proporcionada pela 

prioridade dada ao currículo tradicional, justificando que criatividade, arte e cultura são 

vistas como não estando no centro das discussões. Da mesma forma, Shih (2018) 

coloca que a criatividade na educação é um benefício, pois prepara a força de trabalho 

e progresso do futuro, que de fato contribui para o processo de desenvolvimento 

humano do indivíduo como um todo na relação com os outros. Chappell et al. (2016) 

enfatizam a necessidade de “que a educação preste a devida atenção a esta 

capacidade humana estética” (CHAPPELL; PENDER; SWINFORD, 2016, p. 4).  

Diante dos dados encontrados, percebemos a importância da experiência 

estética, independente da abordagem pedagógica utilizada no favorecimento do 

desenvolvimento de capacidades humanas desde os anos iniciais. Percebemos a 



77 

 

importância de respeitarmos os processos de crianças bem pequenas desde os 

primeiros anos. Os primeiros passos da criança e dos pais ao ingressar no processo 

de adaptação na escola, significam para Barrs e Drury (2017) transições que “como 

dança de relacionamento” (EDWARDS; GANDINI, 2008, p. 96) são formas de relações 

estéticas nas escolas em Pistoia. Este objetivo final apropriadamente descrito por 

Barrs e Drury (2017), de que o cuidado com o ambiente estético promove experiências 

emocionais, sociais e culturais na Primeira Infância. Assim, os relacionamentos 

estabelecem “um clima de bem-estar” (BARRS; DRURY, 2017, p. 4).    

  

4.1.4 Reflexões finais 

 

Com o objetivo de aprofundar o entendimento da relação entre o professor e 

a criança bem pequena a partir da experiência estética, dois eixos de análise foram 

encontrados: caracterização de experiência estética e resultados de experiência 

estética na primeira infância. 

Os estudos enfatizam que, por meio de relações mútuas na participação e nos 

círculos de diálogo nos projetos coletivos, a aprendizagem não se reproduz 

mecanicamente, o que se aproxima de uma relação a partir de experiência estética. A 

construção de ações sensíveis através da escuta e reflexão proporciona o 

crescimento mútuo nos âmbitos individual e coletivo (LANZ, 2019). A experiência 

estética envolve uma experiência sensível em diferentes níveis de compreensão do 

ser humano. Segundo Blomgren (2019), quando os professores atuam reunidos em 

processos criativos desenvolvendo suas capacidades criadoras, são planejadas 

“ações de mão na massa” (p. 15) que permitem conectar-se com o outro e com o 

ambiente ao redor em diferentes níveis de consciência.  

Os artigos mencionam que a experiência estética como concepção também 

pode ser melhor compreendida no relacionamento com o outro; isto é, ao ser praticada 

de forma integrada primeiramente entre a percepção estética e cognitiva e individual, 

pode ser ampliada nas instituições coletivas, como creches e pré-escolas, de maneira 

a aproximar indivíduos. A construção da identidade dos professores está conectada à 

formação de imagens e narrativas da própria trajetória docente: “descobrimos que as 

próprias histórias importam, que o lugar importa, da mesma forma que as relações 

construídas nestes espaços sociais” (LAVINA; LAWSON, 2018, p. 2). Como adultos 
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profissionais, podemos conscientizar vivências ao respeitar e sensibilizar a própria 

trajetória. A concepção de parceria e de cuidado é um elemento essencial para as 

ações em comunidades escolares. “Relacionamentos – entre crianças, entre adultos 

e crianças, e entre escolas e famílias – são vistos como pilares da educação da 

primeira infância” (BARRS; DRURY, 2017, p. 4).  

Fica evidente que, “se professores mantiverem seus ouvidos e olhos abertos, 

eles podem guiar as crianças pequenas para compartilharem a beleza e alegria da 

vida” (SHIH, 2020, p. 37). Percebemos que o incentivo do âmbito estético possibilita 

às crianças pequenas criações artísticas que expressam a diversidade cultural de seu 

sentir e pensar, acumulando uma abundância de experiências estéticas.   

A tentativa de solucionar o problema da visão adultocêntrica de professores 

nas experiências estéticas visa trazer o elemento de humanização e de sensibilidade 

como elo de ligação no conhecimento para a educação dos sentidos. As vivências de 

forma menos urbana favorecem a aproximação do âmbito sensível; pelas pequenas 

inspirações no cotidiano das crianças, desenvolvemos novos sentidos na natureza 

humana.  

Para compreender de forma mais ampla as necessidades da criança bem 

pequena, que anseia por uma relação imbuída da presença dedicada e tempo do 

adulto de referência, Lavina e Lawson (2018) salientam a necessidade de uma nova 

estética, colocada em prática na relação entre sujeitos. Segundo Pinnegar e Hamilton 

(2009), essa nova estética tem o intuito de apontar não somente os benefícios e 

deficiências das possibilidades no cuidar e educar na primeira infância; mais que isso, 

faz-se necessário entender que o desenvolvimento da criança bem pequena pode se 

dar de forma mais ampla quando são organizadas práticas baseadas na experiência 

estética, para que todos os participantes possam cultivar novas formas de perceber a 

criança e a realidade na qual estão inseridos. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 
5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se pela abordagem metodológica qualitativa 

fenomenológica, no campo das Ciências Humanas. É na área da Educação, 

especificamente da primeira infância, que a relação entre o professor e a criança bem 

pequena é aprofundada. A relação é investigada como um fenômeno a partir da 

experiência estética. Para Holanda (2014), podemos destacar a fenomenologia “pela 

sua proposição de uma crítica à ciência de tal modo que permite a construção de 

outros modos de apreensão da realidade” (HOLANDA, 2014, p. 26).  

Pretende-se preencher a lacuna na investigação científica sobre a relação 

entre o professor-criança, identificando “a essência das experiências humanas, com 

respeito a um fenômeno, descritas pelos participantes” (CRESWELL, 2016, p. 38). De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa fenomenológica possibilita 

“compreender os sujeitos com base nos seus pontos de vista” (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 54). As pesquisas dessa abordagem “supõem o contato direto e prolongado 

do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2013, p. 12).  

Holanda (2014) concebe a fenomenologia como filosofia, entendendo que o 

método é uma reflexão sobre a realidade no sentido de perceber, compreender, 

descrever e interpretar a relação entre o professor e a criança dentro de um espaço e 

de um tempo.  

 
Ao delinear uma antropologia filosófica, a partir da fenomenologia, veremos 
como o ser humano vive em níveis diferentes, todos importantes para 
compreender a sua personalidade, inclusive as escolhas teoréticas 
realizadas. (BELLO, 2004, p. 20).    

 

A partir da abordagem fenomenológica, “o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida são focos de atenção especial do pesquisador” (LÜDKE; ANDRÉ, 

2013, p. 14). Na estruturação do método, parte-se da concepção filosófica de Edmund 

Husserl que, na década de 1930, procura compreender o fenômeno da experiência 

entre sujeitos, o outro e o mundo. De acordo com Husserl (2019), a fenomenologia 

transcendental parte da perspectiva filosófica neocartesiana, que influencia a 
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transformação da fenomenologia. A proposição volta-se ao significado de natureza e 

a tomada de consciência na busca por sentido, quando o ser humano volta o olhar 

para si mesmo. Husserl (2019) denomina o termo de “tomada de consciência” 

(Selbstbesinnung) filosófica. O termo alemão (Besinnung) significa o retorno sobre si, 

que segundo o dicionário dos Irmãos Grimm denomina-se recordatio – isto é, trazer 

de volta para ou pela primeira vez, no sentido de re-fazer o caminho e de confluir do 

âmbito da consciência para o coração (HUSSERL, 2019, p. 3).  

O sentido de transcendência é apresentado pela problemática de entender o 

estado das coisas na perspectiva de assentir um vínculo a um significado de 

eternidade (Ewigkeitbedeutung). Em Meditações Cartesianas, Husserl (2019) procura 

reformar a filosofia como caminho científico. Explica a experiência como circunstância 

a ser constantemente verificada; “dessa maneira, denudam-se-nos, por meio de 

vivência ’autocompreensiva’ no universal do esforço científico, partes fundamentais 

da ideia-final da ciência autêntica” (HUSSERL, 2019, p. 42). Trata-se de um passo 

diante do caminho e a direção deste: “o mundo experimentado nessa vida 

reflexionante permanece, por isso, tanto adiante quanto previamente, igualmente 

experimentado e, em cada caso, com o teor que lhe pertence” (HUSSERL, 2019, p. 

48). Ao validar a experiência, “‘colocar entre parênteses’ (Einklammern) o mundo 

objetivo – não nos dispõe diante de um nada” (HUSSERL, 2019, p. 48).  

Na redução transcendental fenomenológica busca-se entender, na tentativa 

de colocar-se acima da vida mundana natural, a problematização em si mesma de 

forma consciente, e não emitir julgamentos baseados em mero subjetivismo. Para 

estudar a relação entre sujeito-objeto inicialmente pela percepção e por meio dos 

sentidos na busca pela consciência, procura-se uma compreensão do significado a 

partir da intuição como essência, pois “a realidade de um objeto só é percebida dentro 

do significado da experiência de um indivíduo” (CRESWELL, 2014, p. 73). Segundo 

Creswell (2014), a orientação filosófica para os procedimentos fenomenológicos foi 

estudada como um método por Moutsakas (1994), parte de uma perspectiva 

psicológica que enfatiza a descrição da experiência humana: no caso consiste do “que” 

os participantes vivenciaram e “como” vivenciaram (CRESWELL, 2014, p. 73).  

A atitude fenomenológica é definida, segundo Holanda (2014), como busca e 

questionamento. Nesse sentido, “Husserl quer liberar o nosso olhar para a análise do 

vivido, a fim de constituir uma fenomenologia pura como ‘ciência do vivido’” 
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(CAPALBO, 1987, p. 90). “Ir-às-coisas-mesmas significa que o campo de inquérito é 

infinito e que inclui as possibilidades dos fenômenos, quando elas se doam à 

experiência” (MARTINS; BICUDO, 2006, p. 21). Decifrar o mundo e o indivíduo, bem 

como o processo de apreensão de sentidos e significados, foi alvo da compreensão 

mais consciente do objeto de pesquisa, visando ultrapassar a percepção imediata da 

realidade para compreender o problema da relação entre o professor e a criança bem 

pequena como uma experiência estética em seu contexto social, histórico e cultural.  

 

5.2 CONTEXTO 

 

5.2.1 O contexto de creche e pré-escola 

 

O estudo volta-se para a criança bem pequena na sua relação com o professor 

em ambiente de creche e pré-escola em Curitiba. Segundo uma perspectiva social, 

esse contexto é formado por diferentes realidades. Os ambientes propícios para a 

criança explorar, vivenciar e fazer as primeiras experiências dão início à sua vida de 

aprendizagem.  

 
Os territórios, enquanto espaços apropriados pelos sujeitos, inspiram a forma 
de habitar dos atores sociais, bem como seu modo de ser e estar no mundo, 
e se aproximam do conceito de lugar. (VASCONCELLOS, 2009 p. 7).    

 

Entende-se, como o conceito de lugar, também o espaço cultural, histórico e 

econômico que as crianças vivem. A realidade vivida pelas crianças desde pequeninas 

nas creches proporciona um local com melhores perspectivas para seu 

desenvolvimento (IGNÁCIO, 1995).  

Segundo Mantagute (2017), em uma pesquisa sobre a história da Educação 

Infantil e creches de Curitiba entre 1977 e 2003, a região Vila Verde na Cidade 

Industrial (CIC), por exemplo, foi descrita pelas famílias como “a terra prometida” 

(MANTAGUTE, 2017, p. 109). Na presente dissertação, a creche estudada pela 

pesquisadora é também descrita como contratada pela própria comunidade para que 

as crianças pudessem frequentar a escola. 

Para Oliveira (2011), o movimento de creches e pré-escolas teve um aumento 

significativo na procura por vagas nos anos 1970. Os filhos de operários e 

trabalhadores eram forçados a buscar atendimento assistencialista. Modificou-se na 
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década de 70 o abandono de uma visão de “paternalismo estatal ou empresarial”, 

surgindo “a exigência da creche como um direito do trabalhador e dever do Estado 

(OLIVEIRA, 2011, p. 113). O trabalho pedagógico proporciona as primeiras imagens 

desde a primeira infância edifica os indivíduos e, quando compartilhado, constrói a 

cultura (CURITIBA, 2020). O papel da “mãe”, da “crecheira”, das “avós”, das “tias” e 

de inúmeras professoras6 assumia os bebês e crianças bem pequenas para a mulher 

que ingressava no mercado de trabalho. Segundo Oliveira (2011), na década de 80, 

verifica-se o esforço pedagógico de inúmeras iniciativas informais e modalidades de 

instituições educativas públicas ao abrir vagas na pré-escola.   

De acordo com Oliveira (2011), buscou-se também, por meio do movimento 

feminista e dos movimentos sociais em benefício das creches, a conquista da 

Constituição de 1988, na qual o Estado reconhece a criança pelos seus direitos. Logo 

após o nascimento, inúmeros bebês e crianças bem pequenas são levados para as 

creches para serem adaptados devido à necessidade da mãe, do pai e de familiares 

buscarem auxílio para manter a criança durante todo o dia. O professor de creche 

recebe as crianças que muitas vezes já não têm confiança dentro do seu ambiente 

familiar.   

Na presente dissertação, o contexto mais imediato de pesquisa refere-se a 

uma creche pública municipal e a duas pré-escolas privadas do Município de Curitiba. 

Se, por um lado, temos a creche pública na periferia da cidade de Curitiba, dentro de 

uma realidade socioeconômica de pobreza, por outro lado, pesquisa-se em duas pré-

escolas privadas que atendem famílias com outra condição econômica. Justifica-se o 

contexto de duas escolas privadas pela facilidade de acesso e pela permissão para a 

coleta de dados nessas escolas. 

 

5.2.2 Descrição do lócus de creche e pré-escola da pesquisa 

 

As duas pré-escolas privadas que participaram desta pesquisa atuam na 

abordagem alternativa da Pedagogia Waldorf em Curitiba, estado do Paraná, as quais 

atendem à realidade de bebês e crianças socioeconomicamente favorecidas. Têm o 

propósito de contribuir para a formação integral das crianças que desde os primeiros 

                                                 
6    Professora: é o feminino de professor. Com o mesmo significado de pedagoga, preceptora, justifica-

se o uso do termo masculino de professor no sentido de ser um profissional que vive e convive no 
seu tempo (SERPROFESSOR, 2021). 
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anos desenvolvem seus sentidos, seu pensar imaginativo e sua capacidade de criar, 

estruturando seu pensar e suas ações nas primeiras experiências, vivências e 

relações. 

O contexto da escola privada PR-A7 caracteriza-se como uma pré-escola de 

Educação Infantil de abordagem Waldorf localizada na região noroeste da cidade de 

Curitiba. A escola foi fundada por professores com o ideal de levar essa pedagogia 

inovadora e holística a mais famílias em 2013. Está sediada em uma casa térrea de 

330 m2, a qual é arejada e tem janelas amplas por onde as crianças podem vivenciar 

o sol adentrando pela manhã e tarde. É fundamentada na cosmovisão de ser humano 

integral que traz a compreensão do ser humano nos âmbitos físico, emocional e 

espiritual.  

Desde o ingresso da criança na escola, são valorizadas práticas que 

favorecem o desenvolvimento dos sentidos, como músicas cantadas, convívio com 

materiais naturais nos espaços do brincar nas salas de aula com vivências corpóreas 

e atividades artísticas como experiências criativas no desenho e pintura com cores. A 

contação de histórias valoriza a vida imaginativa da criança, favorecendo o 

desenvolvimento de um pensar criativo. As salas de aula são próximas da área 

externa do parque, proporcionando vivências em meio à natureza para as crianças 

em uma ampla área verde de 1500 m2 de jardim externo, que está disponível para as 

crianças brincarem em autonomia e liberdade. Desde pequenas, as crianças 

participam de atividades como o cultivo de horta e ervas para a alimentação, o auxílio 

na rega e a limpeza das folhas no quintal. A escola recebe crianças desde os 18 meses 

de maternal e crianças de jardim de infância nos períodos da manhã e tarde. As 

crianças são atendidas por duas professoras – uma regente e uma auxiliar – em cada 

turma.  

A escola privada PR-B caracteriza-se como a primeira pré-escola de 

Educação Infantil na abordagem Waldorf, fundada em 1991 na região norte de Curitiba. 

Segundo a Federação de Escolas Waldorf no Brasil (FEWB, 2020), os professores 

pioneiros na cosmovisão de Rudolf Steiner atuavam, em parte, na construção de 

instrumentos musicais de madeira denominados kântele. Atualmente, a escola 

oferece às crianças uma estrutura de salas de aula construída em madeira, trazendo 

                                                 
7   As instituições de creche pública e pré-escolas privadas tiveram a substituição do nome por uma 

sigla, para manutenção do anonimato. 
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um ambiente caloroso e acolhedor típico da arquitetura do sul do país. Os ambientes 

internos são bem cuidados, proporcionando às crianças brincar em uma atmosfera de 

admiração e veneração pelo cuidado dos professores para com o espaço e consigo 

mesmas. Os brinquedos são produzidos com materiais naturais, como bonecas de 

pano e lã de carneiro e brinquedos e utensílios de madeira. As celebrações das festas 

do ano seguem o ritmo das estações e o aniversário das crianças é celebrado também 

de acordo com a abordagem Waldorf. A alimentação é natural e as refeições são feitas 

com as crianças dentro de sala de aula, valorizando os diferentes cereais, frutas e 

legumes. Nos espaços externos, o brincar pode ser realizado tanto na área das caixas 

de areia como em uma ampla área verde externa, em um bosque repleto de árvores. 

São valorizadas as caminhadas semanais na natureza. A escola recebe crianças 

desde o maternal à pré-escola, valorizando o desenvolvimento infantil integral nos 

turnos da manhã e tarde; oferece também o período integral, funcionando uma sala 

de maternal e uma sala de jardim de infância por período. As crianças são atendidas 

por duas professoras, uma regente e auxiliar em cada turma.  

O contexto da escola pública, aqui denominada escola PU-A, caracteriza-se 

como uma creche situada na região oeste de Curitiba. Segundo o programa do 

Currículo de Educação Infantil de Curitiba (CURITIBA, 2020), a cidade de Curitiba é 

dividida em dez regionais. A creche está situada na regional da Cidade Industrial de 

Curitiba (CIC) e foi inaugurada em 1988, em uma área de conjuntos habitacionais 

organizados pelo então prefeito Roberto Requião (MANTAGUTE, 2017). O 

investimento do prédio da creche atenderia 120 crianças naquele ano. Atualmente, a 

creche tem a capacidade de atender: no berçário II: 18 crianças de 11 meses a 1 ano 

e 6 meses; no maternal I: 24 crianças de 2 a 3 anos; e no maternal II: 26 crianças de 

3 a 4 anos de idade. As crianças são atendidas por três professoras por sala de aula, 

sendo ao todo nove profissionais. Existem ainda três professores de permanência, 

que fazem a cobertura dos outros profissionais durante as pausas, refeições e 

horários específicos dos professores.  

Os bebês e crianças vivenciam suas infâncias dentro de escolas que 

oferecem ambientes para o brincar. Como um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI), trata-se de um estabelecimento oficial de Educação Infantil que desenvolve 

ações educativas e de cuidado e contribui para o desenvolvimento integral de crianças. 

As crianças advêm de famílias de realidades socioeconômicas menos favorecidas e 
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de vulnerabilidade social. Cada regional é considerada um território da infância da 

cidade, onde estão situados os Núcleos Regionais de Educação (NREs), 

responsáveis pelos interesses da comunidade local dentro da regional (CURITIBA, 

2020). O território na regional da CIC oferece praças, bosques e áreas verdes e 

campinhos de areia. É importante salientar que a abordagem pedagógica adotada 

pelas regionais segue um currículo democrático e participativo, fundamentado nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2010), bem como em 

princípios éticos, políticos e estéticos (CURITIBA, 2020). Favorece as interações 

sociais e o brincar de crianças e suas experiências lúdicas no aprendizado e na 

construção cultural do conhecimento, garantindo sua “qualidade e continuidade de 

forma significativa” (CURITIBA, 2020, p. 79). 

 

5.3 PARTICIPANTES 

 

 5.3.1 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram organizados em dois grupos: 

a) Professores(as) e crianças bem pequenas para as observações totais: 

foram selecionados em cada instituição; em cada observação, contamos 

com dois a três professores(as) participantes em suas respectivas turmas. 

As crianças tinham idades entre 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses. Nas 

pré-escolas privadas PR-A e PR-B, participaram 4 adultos e 25 crianças. 

Na instituição pública, participaram 6 adultos e 50 crianças; 

b) Professores(as) para entrevistas semiestruturadas: foram entrevistados(as) 

entre dois a três professores(as) participantes de cada instituição, de forma 

individual.  

             

Considerou-se o total de dez participantes professores das três escolas, PR-

A, PR-B e PU-A. Foram identificadas, como características dos participantes, 

professores(as) a partir de 21 anos de idade, de diferentes gêneros, raças, culturas e 

crenças, que vivem diferentes realidades pessoais; enfim, profissionais que atuam em 

realidades socioeconômicas brasileiras diversas. Encontrou-se, nos adultos, diversas 

concepções teóricas educativas, práticas de aprendizagem e de formação, bem como 
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abordagens culturais plurais, mas que tinham em comum a atuação em instituições 

como creches e pré-escolas com crianças bem pequenas na cidade de Curitiba/PR. 

Nomes fictícios foram utilizados para preservar o anonimato dos participantes, 

respeitando o gênero indicado pelo participante; por exemplo: Maurício teve o nome 

modificado por Fábio. 

Entre o público de participantes com idade inferior a 7 anos de idade, 

encontrou-se crianças bem pequenas, que tinham entre 1 ano e 7 meses a 3 anos e 

11 meses de idade, de gêneros sexuais diferentes, diferentes raças, culturas e crenças, 

que vivem em diferentes realidades de infância brasileira, em diversos níveis 

socioeconômicos e diferentes abordagens escolares de espaços coletivos de 

Educação Infantil.   

As características principais dos participantes professores e professoras 

adultos, estão descritas no QUADRO 5. 
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QUADRO 5 – CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

FONTE: A autora (2022). 

 

                                                 
8   Nomes fictícios de cada participante entrevistado foram escolhidos respeitando-se os diferentes 

gêneros indicados por cada participante para preservar o seu anonimato. Buscou-se após a coleta 
das falas dos participantes, chegar a um nome que caracterizasse também a essência de cada 
experiência vivida, expressa pelos participantes.   

Nome8 Idade Formação Especialização Instituição Tempo na 
instituição 

Atividade 

Amanda 25 anos Pedagogia Estudante de 
Pedagogia 
Waldorf 

 PR-A 1 ano Professora  

Aurora 21 anos Estudante de 
Pedagogia e 
Psicologia 

Estudante de 
Pedagogia 
Waldorf 

 PR-A 3 anos Professora 
auxiliar 

Rafaela 58 anos Magistério, 
Pedagogia e 
Enfermagem 

Pedagogia 
Waldorf 

PR-B 7 anos Professora 

Michele 35 anos Estudante de 
Pedagogia 

Estudante de 
Pedagogia 
Waldorf 

PR-B 1 ano Professora 
auxiliar  

Cora 34 anos Pedagogia Pós-Graduação 
Psicopedagogia 

PU-A 1 ano Professora 

Tom 29 anos Magistério e 
História 

Pós-Graduação 
Educação e 
Formações 
docentes 
oferecidas pela 
Rede 

PU-A 3 anos Professor  

Cecília 31 anos Pedagogia Cursos e 
formações 
docentes 
oferecidas pela 
Rede 

PU-A 9 anos Professora 

Gabriela 38 anos Pedagogia Cursos e 
formações 
oferecidas pela 
Rede 

PU-A 4 anos Professora  

Flora 38 anos Letras (Língua 
Portuguesa/Ingl
ês e Pedagogia 

Cursos e 
Formações 
oferecidas pela 
Rede 

PU-A 1 ano Professora 

Rosa 41 anos Pedagogia Cursos e 
formações para 
Berçário 

PU-A 2 anos Professora 
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5.3.2 Seleção dos participantes de creche e pré-escola 

 

Somente após a obtenção da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) (ANEXO 1), iniciou-se a coleta de 

dados nas instituições coparticipantes. Após a pesquisa concluída, tem-se a “intenção 

de contribuir com a escola estudada” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013). Certamente, o estudo 

tem a intenção de contribuir como material de estudo voltado para professores tanto 

da creche pública como das pré-escolas privadas. Uma das instituições mostrou-se 

interessada em criar um curso para os professores e professoras com os resultados 

do estudo. Em cada instituição foram identificados adultos que atuam como 

professores de crianças bem pequenas, com no mínimo um ano de experiência em 

sala de aula. As diferentes maneiras de relacionar-se com crianças foram refletidas, 

principalmente quando as experiências vividas foram compartilhadas, visto que, para 

Creswell (2014), a pesquisa fenomenológica possibilita o estudo de um local no qual 

múltiplos indivíduos experimentam um mesmo fenômeno. 

O convite aos professores e principalmente aos pais e/ou responsáveis pelas 

crianças bem pequenas foi feito pela abordagem presencial, de forma individual. A 

forma utilizada foi a entrega de documentos a partir do acesso aos diretores das 

instituições pré-escolares PR-A e PR-B. A entrega dos documentos para os pais/e 

responsáveis da creche PU-A ocorreu no refeitório, em horários combinados 

previamente com o diretor/coordenador responsável. Os diretores/coordenadores 

responsáveis pela equipe pedagógica de cada instituição de Educação Infantil pública 

e privada apresentaram informações importantes sobre o tema e os objetivos da 

pesquisa, de forma que cada professor/a decidiu, com autonomia, se tinha interesse 

ou não em participar da pesquisa nos momentos de observação na atuação com a 

criança bem pequena e em entrevista aberta sobre a experiência estética vivida na 

relação com a criança bem pequena. Ressalta-se que na pesquisa de metodologia 

qualitativa fenomenológica, segundo Creswell (2014), para a coleta de dados da 

entrevista, o pesquisador estará reunindo de maneira individual as experiências 

vividas pelos indivíduos, no intuito de descrever a sua essência. 

Solicitou-se a autorização dos diretores/coordenadores responsáveis pela 

equipe pedagógica e pelas crianças matriculadas em cada instituição. Obteve-se 

também a autorização do pai/mãe ou responsável pela criança bem pequena para que 
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as observações da pesquisa pudessem acontecer. A atitude da pesquisadora 

colaboradora foi de não causar constrangimento aos participantes na etapa do 

recrutamento, cumprindo o que determina a legislação brasileira por meio da 

Constituição Federal “Art. 5: I – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude da lei” (CURITIBA, 2008, p. 109). 

 

5.3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios para inclusão de participantes adultos foram os seguintes: 

professores/as que atuassem com crianças bem pequenas entre 1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses de idade; com experiência de no mínimo um ano em sala de aula 

em creches e/ou pré-escolas na Educação Infantil na relação com a criança bem 

pequena; com formação em Pedagogia; e que tivessem assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para professores (APÊNDICE 3). O critério 

de inclusão de participantes crianças foram os seguintes: que tivessem a idade entre 

1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses; e que contassem com a autorização por parte 

dos pais/mães ou responsáveis para participar da pesquisa nos momentos do 

cotidiano em que estivessem no ambiente do brincar de sala de aula, no pátio externo, 

no momento de refeição, de higiene, de atividades lúdicas e pedagógicas e na relação 

entre o professor e a criança, por meio da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para pais ou responsáveis legais pela criança (APÊNDICE 

4). Como critério de exclusão de participantes professores/as e de crianças na 

pesquisa, considerou-se o não atendimento dos critérios de inclusão. 

 

5.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Durante a coleta de dados, os riscos possíveis estavam relacionados ao 

desconforto dos participantes em expressar e verbalizar as experiências vividas. Do 

mesmo modo, considerou-se que os sujeitos poderiam ter passado por situações 

desafiantes de vida pessoal e profissional, como violência verbal, física, discriminação 

racial e/ou de gênero e que não quisessem se expor. Como participantes da pesquisa, 

os(as) professores(as) poderiam se constranger em contribuir com suas falas e 

expressões sobre a experiência vivida em espaços coletivos com crianças bem 
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pequenas, tanto nas observações totais como nas entrevistas abertas. Foram 

tomados os devidos cuidados para que a natureza das perguntas nas entrevistas 

(APÊNDICE 5) não causasse constrangimento e desconforto nos participantes. Para 

isso, tomou-se todas essas precauções, esclarecendo-se tais questões na ocasião do 

convite aos professores e aos pais e/ou responsáveis pelas crianças.  

Por certo, se caso algum participante tivesse apresentado dificuldade em 

participar da pesquisa, sua participação teria sido desconsiderada imediatamente. 

Durante todo o processo da pesquisa respeitou-se os indivíduos, tomando as medidas 

necessárias para assegurar e proteger os(as) participantes. As medidas para 

minimizar o constrangimento foram: não expor os indivíduos e não utilizar a coação 

contra a vontade dos indivíduos, sob qualquer circunstância. As emoções vividas 

poderiam vir a causar desconforto e incômodo. Assim, se fosse necessário, os 

responsáveis pela instituição coparticipante teriam sido chamados para que estes 

viessem a comunicar aos participantes, e se necessário encaminhassem o candidato 

para um psicólogo, para que um novo participante pudesse ser selecionado. Nesse 

caso, ressalta-se que teríamos tomado as medidas para minimizar a exposição dos 

participantes, mantendo o sigilo de tais informações, caso houvesse necessidade de 

tal medida – o que não ocorreu durante a pesquisa. 

Quanto às participantes crianças, buscou-se desenvolver as observações em 

ambiente coletivo, onde professores e crianças estavam autorizados a participar. 

Prezou-se pela conduta ética e de respeito para com todos indivíduos. A seguir 

apresenta-se os instrumentos utilizados na coleta de dados que estão organizados na 

seguinte ordem:  

a) Observação total e registro em diário de campo; 

b) Entrevista semiestruturada; e  

c)  Fotografias.  

 

Os materiais coletados estão sob a guarda do pesquisador-colaborador. 

Desde a coleta de dados, análise, transcrição do conteúdo, escrita da dissertação e 

apresentação, quando o material será destruído após 05 (cinco) anos. 
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5.4.1 Observação total 

 

A observação total do ambiente foi realizada na pesquisa. Segundo Creswell 

(2014), a observação na coleta de dados é um importante instrumento qualitativo, por 

meio do qual pode-se perceber o fenômeno estudado. A observação, nas abordagens 

de pesquisa qualitativa, deve ser registrada de maneira descritiva e reflexiva 

(BOGDAN; BIKLEN, 1982), incluindo as anotações de campo (LÜDKE; ANDRÉ, 2013). 

Assim, também utilizamos a observação total – pois, ao estar mais próximo “do 

momento da observação, aumenta a acuidade” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 37).  

Frisamos que “o papel de ‘observador total’ é aquele em que o pesquisador não 

interage com o grupo observado” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 34).  

Bogdan e Biklen (1982) sugerem que as anotações de campo e os registros 

descrevam as observações dos sujeitos, de suas falas, sentimentos, comportamentos 

e diálogos. Nesse sentido, observou-se também os sentimentos expressos pelos 

sujeitos. Pretendeu-se verificar se o ambiente de espaços coletivos de creche e pré-

escola eram acolhedores. A presença do calor humano nas relações é muito 

importante para a construção de vínculo para com a criança bem pequena. No caso, 

se algum participante tivesse demonstrado vestígios de relações onde reverberam 

gestos e falas mecânicas, o sigilo para com o local e os participantes observados, 

teria sido mantido. Em cada pré-escola privada (PR-A e PR-B) e na creche pública 

(PU-A) foram feitas três observações totais, com a duração de dois períodos (manhã 

ou tarde) de 5 horas cada, somando 10 horas em cada instituição e 30 horas de 

observação total. As observações totais foram devidamente registradas em um diário 

de campo durante as observações, descrevendo o fenômeno da relação nas práticas 

cotidianas de professores com crianças bem pequenas. Também buscou-se 

compreender como ocorrem tais relações nas diversas atividades do cuidar e educar.  

A FIGURA 3 é uma ilustração do diário de campo da pesquisadora, elaborada 

durante as observações totais dentro das instituições de creche e pré-escola. As 

imagens, como registros das crianças na sua relação com os professores, trouxeram 

um novo olhar, ampliando a condição de escuta da pesquisadora e enriquecendo a 

análise das descrições das experiências vividas pelos participantes. 
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FIGURA 3 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 23.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

5.4.2 Entrevista semiestruturada 

 

Lüdke e André (2013) caracterizam a entrevista como um instrumento de 

interação com o participante da pesquisa em um local e horários marcados 

previamente onde exista uma atmosfera de respeito, reciprocidade, estímulo e 

aceitação mútua. Entendeu-se as entrevistas semiestruturadas como um diálogo entre 

o entrevistador e o entrevistado, desenrolado a partir de um roteiro de perguntas, 

“porém não aplicado rigidamente” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 40). “Além disso, em 

entrevistas fenomenológicas, fazer perguntas apropriadas e basear-se nos 

participantes para discutir o significado das suas experiências requer paciência e 

habilidade” (CRESWELL, 2014, p. 141). Desse modo, “ao lado do respeito pela cultura 

e pelos valores do entrevistado, o entrevistador tem que desenvolver uma grande 

capacidade de ouvir atentamente e de estimular o fluxo natural de informações por 

parte do entrevistado” (LÜDKE; ANDRÉ, 2013, p. 41). Em conformidade com Lüdke e 

André (2013), as entrevistas semiestruturadas foram gravadas e transcritas. Foram 

realizadas duas entrevistas semiestruturadas com cada professor participante, nas 

duas pré-escolas e na creche pública.  O roteiro de entrevista semiestruturada 

encontra-se no APÊNDICE 5. 
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5.4.3 Fotografia  

 

Para Bogdan e Biklen (1994), fotografias são imagens que revelam o olhar do 

observador. Dessa forma, buscou-se com a fotografia aprofundar a visão sobre o 

objeto de pesquisa para uma análise da relação entre o professor e a criança bem 

pequena como experiência estética. O estudo sobre a fotografia como análise de 

conteúdos visuais em pesquisas (IPIRANGA, 2016), pode ser assumir diferentes 

formas – catalogada, analisada detalhando as várias informações, espaços, luz, 

imagens e outros (COLLIER; COLLIER, 1967). Segundo Gomes (2016), na Educação 

Infantil não é possível registrar sem contar com a observação. Por conseguinte, 

reuniu-se os elementos importantes para fazer uma análise crítica e reflexiva das 

práticas sugeridas. Os participantes professores foram solicitados a cederem uma a 

duas fotografias sobre seu olhar a respeito da relação estética entre o adulto e a 

criança. Salienta-se que a pesquisadora fez a solicitação das fotografias ao 

responsável pedagógico da instituição, que esteve ciente da pesquisa e dos 

procedimentos, bem como os autorizou. Anteriormente ao processo de coleta de 

dados, foi feita a comunicação acerca desse procedimento, para evitar 

constrangimento por parte dos professores. No momento da primeira entrevista 

semiestruturada, a pesquisadora fez uma nova solicitação a cada entrevistado 

professor, de forma individual. 

 

5.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 Procurou-se transcrever e analisar os dados das entrevistas e os registros das 

observações em diário de campo a partir de Moutsakas (1994). A análise de dados da 

pesquisa fenomenológica, segundo Moutsakas (1994), consistiu em compreender o 

conteúdo das falas coletadas e transcritas. Segundo Creswell (2014), após a coleta 

de dados, reuniu-se todo o material criando e organizando um arquivo dos dados 

coletados nas observações totais sobre a relação de professores e crianças; os dados 

das entrevistas foram examinados, formando códigos iniciais. Para isso, descreveu-

se as experiências ao longo dos períodos aproximando-se da essência do fenômeno. 

As declarações significativas foram agrupadas em unidades de significado e reunidas 

na busca pelo significado de “como” o fenômeno foi observado. A análise de dados 
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fenomenológica, demonstrada na FIGURA 4, segundo Creswell (2014), seguiu os 

seguintes passos:  

a) Descrição pessoal do fenômeno estudado para que o pesquisador se 

ausente do objeto investigado, denominado de ‘epoché’,  

b) Reunião das declarações significativas na forma de lista, agrupando os 

dados coletados;  

c) Organização em unidades de significado;  

d) Descrição do “que os participantes experimentaram” (CRESWELL, 2014, p. 

157);  

e) Descrição de “como a experiência aconteceu” (CRESWELL, 2014, p. 157), 

na tentativa de ter feito uma descrição estrutural, uma reflexão sobre o 

ambiente e contexto que o fenômeno foi experimentado.  

 
   FIGURA 4 – FASES DA ANÁLISE FENOMENOLÓGICA DAS DECLARAÇÕES SIGNIFICATIVAS  

                                          FONTE: Elaborado a partir de Creswell (2014). 

 

 Seguiu-se a análise das fotografias, inspirada em Bogdan e Biklen (1994), 

considerando o motivo retratado nos registros e a relação entre os elementos 

expressos na fotografia, no sentido de captar a essência do fenômeno vivido nas 

experiências dos professores com crianças bem pequenas.  

Apresentou-se a essência da experiência através de temas que 

demonstravam os aspectos da experiência estética na relação entre o professor e a 

criança bem pequena. Para Moutsakas (1994), a análise de dados parte do problema 

e da pergunta de pesquisa, bem como de procedimentos de pesquisa fenomenológica 

que utilizam a transcrição de cada participante. O autor sugere-se a análise de dados 

de Van Kaam (1959, 1966, apud MOUTSAKAS, 1994) para o método de análise, 

segundo a qual deve-se:  
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a) Listar e agrupar as expressões relevantes para a experiência de maneira 

horizontal;  

b) Reduzir e eliminar as expressões constituídas invariantes, sendo que o 

pesquisador deve questionar se “está contido o momento de experiência 

que é necessário e suficiente para constituir a compreensão e se é possível 

abstrair e tabelar” (MOUTSAKAS, 1994, p. 100).  

 

Ao sugerir que as experiências devem ser horizontalizadas de maneira que o 

pesquisador verifique as repetições e expressões vagas no sentido de chegar às 

expressões mais precisas sobre a experiência investigada, Moutsakas (1994) enfatiza 

a integração das descrições. Por isso, um agrupamento foi organizado para obter 

temas de invariantes constituintes, relacionadas ao tema central. O desenvolvimento 

dos temas foi relacionado às diferentes perspectivas do fenômeno e de qualidades 

descobertas nas dinâmicas textuais. Uma validação foi sugerida para que cada 

expressão coparticipante estivesse compatível e explicitasse a experiência. Para 

Moutsakas (1994), a construção pode abranger tanto descrições textuais estruturais 

individuais, como também variações imaginativas, com o intuito de formar uma 

composição das descrições, visando “construir a descrição textual estrutural de cada 

participante sobre o significado da essência da experiência, na qual deve-se 

incorporar as invariantes constituintes e temas” (MOUTSAKAS, 1994, p. 100). 

 
FIGURA 5 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 21.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 
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Com a finalidade de chegar à essência do fenômeno vivido pelos participantes, 

buscou-se a isenção do juízo do pesquisador, por meio da “descrição exaustiva do 

fenômeno” (CRESWELL, 2014, p. 93). A descrição exaustiva da essência foi 

preparada a partir de quadros que demonstram o processo detalhado de definição de 

dados até sua discussão final. Segundo Moutsakas (1994), a compreensão empírica 

fenomenológica deve retornar às expressões dos coparticipantes, podendo analisar a 

essência em níveis diferentes. Segundo Giorgi (1978), as informações podem ser 

descritas de maneira ingênua, através de perguntas abertas; por isso, descreveu-se 

também as experiências, formando uma interpretação geral das descrições de 

maneira a situar a estrutura analisada. 

Foi importante descrever as experiências, deixando que as essências se 

manifestassem “na transparência dos fenômenos” (CAPALBO, 1987, p. 30). Iniciou-

se o processo segundo o modelo fenomenológico proposto por Moutsakas (1994), 

deixando de lado os pré-julgamentos ao iniciar as entrevistas abertas com os 

participantes da pesquisa. Esse conceito de redução fenomenológica é denominado 

de epoché por Husserl (2019). Sob essa perspectiva, cada expressão coletada junto 

aos participantes teve importância e foi organizada de maneira horizontal 

(MOUTSAKAS, 1994). Uma atitude fenomenológica foi aplicada à área da Educação 

com o intuito de traduzir, em sua essência e transparência, as expressões analisadas:  

“pela análise intencional nós somos colocados diante das relações entre os conteúdos” 

(CAPALBO, 1987, p. 31). Buscou-se, durante todo o processo da pesquisa, 

compreender a relação entre o professor e a criança bem pequena como um ato que, 

ao tornar-se consciente, pode ser considerado humanizado, pleno e demonstra as 

suas inter-relações e conexões culturais, sociais, históricas, políticas, filosóficas.  

Segundo Holanda (2014), a pesquisa qualitativa fenomenológica é um modo 

de acesso ao mundo que possibilita estudar o espaço de relação entre sujeitos na 

forma de um processo de reflexão (ANDRADE; HOLANDA, 2010).  Andrade e Holanda 

(2010) destacam a possibilidade da mútua influência entre o pesquisado e o 

pesquisador diante do outro e de si mesmo, tal como abordado na relação do encontro 

entre sujeitos por Buber (1979).  

Na análise das fotografias seguiu-se o referencial de Bogdan e Biklen (1994). 

Foram analisadas uma a duas imagens fotográficas que melhor representavam para 

os(as) professores(as), a relação de si próprios(as) com as crianças.  Salienta-se que, 
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“na procura dos investigadores educacionais pela compreensão, as fotografias não 

são respostas, mas ferramentas para chegar às respostas” (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A análise do fenômeno visa ultrapassar a análise pragmática por meio das vivências 

e expressões de imagens; pode, também, proporcionar o entendimento de forma 

imaginativa por meio da manifestação de arte e estética. As imagens das fotografias 

cedidas pelos participantes professores foram analisadas. Procurou-se especificar o 

conteúdo da fotografia, de maneira a “captar a essência que foge a outras abordagens” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 190). Por meio de fotografias, obteve -se pistas sobre 

como e o que os indivíduos valorizam. A análise fotográfica das imagens proporciona 

transcender as análises escritas anteriormente sobre o problema pesquisado, 

trazendo uma discussão com as imagens de “maneira multidimensional” (BOGDAN; 

BIKLEN,1994, p. 186).  

Na observação da imagem compreende-se a representação pictórica 

expressa na fotografia. Esta revela o sentido que o relacionar entre sujeitos têm para 

os participantes e propicia perceber, sentir e pensar a experiência estética pelo prisma 

fenomenológico de cada sujeito. “Pretende-se mostrar a fenomenologia como esse 

modo – múltiplo – de perceber, sentir, viver e representar o mundo” (HOLANDA, 2014, 

p. 44).  Assim, investigou-se a relação além dos sujeitos, procurando uma ação 

consciente nos atos entre professores e professoras e criança, visto que “Segundo 

Husserl a fenomenologia se refere unicamente às vivências apreendidas em intuição, 

com o valor de universalidade essencial” (CAPALBO, 1987, p. 90).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

6.1 DESCRIÇÃO PESSOAL, ESTRUTURAL E ESSÊNCIA DAS EXPERIÊNCIAS 

 

As transcrições foram feitas a partir das gravações das falas dos participantes 

em audiogravação, seguindo o método fenomenológico de Moutsakas (1994). 

Juntamente às várias leituras das transcrições, buscou-se as falas mais significativas 

dos professores. Identificou-se a percepção do conjunto das expressões sobre a 

relação entre o professor e a criança bem pequena, visando “os significados 

formulados a partir de declarações e expressões significativas” (CRESWELL, 2014, p. 

252). 

As falas dos dez professores participantes das pré-escolas privadas PR-A, 

PR-B e da creche pública PU-A foram organizadas e transcritas junto às declarações 

significativas. Salienta-se que foram utilizados nomes fictícios para preservar os 

participantes. Os QUADROS 6 e 7 expõem as declarações significativas dos 

professores de forma horizontal. Os temas constituídos a partir das declarações 

significativas foram descritos. Apresenta-se as declarações para explicar cada tema 

em uma descrição textual, seguidas pela descrição estrutural do fenômeno. Após 

várias leituras chegou-se ao que Moutsakas (1994) denomina como essência do 

fenômeno pesquisado, sobre a relação entre o professor e a criança bem pequena a 

partir da experiência estética.  

 

6.1.1 Descrição textual da experiência vivida pelos participantes 

 

Segundo Creswell (2014), a descrição do “que” os participantes do estudo 

experimentaram com o fenômeno é denominada de “descrição textual” da experiência 

– o que aconteceu, incluindo os exemplos literais. Primeiramente, procurou-se 

responder ao objetivo específico de identificar o que caracteriza uma experiência 

estética na percepção de professores de crianças bem pequenas.  
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  QUADRO 6 – CARACTERIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ESTÉTICA SEGUNDO OS PROFESSORES 
(início) 

                   
 
 
                                     
                                                 
9   Utilizou-se nomes fictícios para preservar o anonimato do participante, mas respeitando o gênero 

indicado pelo participante, seguido da sigla para cada instituição coparticipante, PU-A (creche 
pública) e (PR-A, PR-B) para as pré-escolas privadas.  

Declarações significativas Temas 

 “Eu acho que vai desde a minha fala, do meu cantar, do ambiente. Se eu 
penso que quero colocar um vasinho com flores. Como é que eu vou: 
círculo pela sala, o meu movimento é sensível”(AMANDA, PR-A) 9  

 “Eu preciso estar atenta no ambiente e também no que está 
acontecendo” (AMANDA, PR-A) 

 “O cuidado com os nossos gestos, com os cantos acho que tudo isso 
cria um ambiente esteticamente assim positivo para a criança que 
realmente traga esse acolhimento que significa esta experiência sensível” 
(AURORA, PR-A) 

 “O professor tem o papel de cuidar, preparar o ambiente limpo, 
acolhedor para que a criança se sinta em casa” (AURORA, PR-A) 

“As crianças praticamente brincavam livres, via que o nosso papel era 
mais de levar, cuidar, preparar o ambiente para elas” (AURORA, PR-A) 

 “O ambiente limpo e organizado, isso para mim é estética” (RAFAELA, 
PR-B) 

 “Esta questão dos detalhes no dia a dia, do ambiente e do espaço na 
organização, a forma que é organizado, a forma com que você fala com a 
criança, que você acolhe o momento do choro, o momento da 
descoberta” (CECÍLIA, PU-A) 

Favorecida pelo 
ambiente acolhedor 
criado pelo 
professor 
 

 “Eu olho para a criança e eu consigo perceber o que ela precisa” 
(RAFAELA, PR-B) 

 “É você entrar dentro do processo infantil, entrar dentro e de realmente 
mergulhar dentro desse universo. Que é tão essencial ter essa 
sensibilidade, um olhar sensível, um escutar sensível, é um coração 
sensível. Acho que esse pulsar contínuo em busca da sensibilidade, 
cultivar isso” (MICHELE, PR-B) 

“Se você se abaixar para falar com a criança, de você se colocar numa 
posição mais próxima também vai influenciar a relação. Deste adulto que 
está disponível, que não está lá em cima o tempo inteiro” (TOM, PU-A) 

“Eu acho que é procurar olhar para a criança e tentar entender o que ela 
está trazendo. A gente tenta montar as propostas para as crianças de 
acordo com os interesses delas. Tentar trazer elas mais para perto de 
você quando elas estão mais ansiosas. Você tentar entender o que elas 
estão te trazendo” (GABRIELA, PU-A) 

“Acho que uma boa relação, uma boa interação, pode ser bela. Você 
conseguir perceber uma criança, uma atitude dela, observar o olhar, um 
gesto. Quando você começa a conviver mais, você consegue pegar 
algumas nuances e isso é a expressão do belo” (FLORA, PU-A) 

“Eu acho que valorizar o que a criança está trazendo de casa e observar 
o que ela gosta” (AMANDA, PU-A) 

Cultivo da 
sensibilidade do 
professor na relação 
com a criança 
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(conclusão) 

FONTE: A autora (2022). 
 

Conforme o QUADRO 6, procurou-se responder ao objetivo específico de 

identificar o que caracteriza uma experiência estética na percepção de professores de 

crianças bem pequenas, organizando as declarações dos participantes em cinco 

temas: favorecida pelo ambiente acolhedor criado pelo professor; cultivo da 

sensibilidade do professor na relação com a criança; relaciona-se à exploração e à 

descoberta no brincar livre, que modifica o trajeto da criança; confunde-se com o 

aprendizado com todo o corpo da criança e pode ocorrer nos mais diferentes contextos; 

envolve autocuidado e autoconhecimento do professor. 

 

 

 

 

Declarações significativas Temas 

“E a gente imagina uma forma e a criança vai e transforma aquilo em outra 
situação. Eu acredito que neste momento, nesta descoberta da criança 
sozinha que a gente vai focado num jeitinho, eles mudam muito aquele 
trajeto” (CORA, PU-A) 

“Foram oferecidas as bonecas para as crianças brincarem. Uma criança já 
segura o bebê com todo o carinho, cuidado. Hoje ofereci as bonecas para 
as crianças e elas envolveram com a toalhinha e tecido e ninaram 
balançando com a mamãe. Eu acho que o que eles observam, trazem para 
a escola e reconstroem, a gente tem que valorizar” (ROSA, PU-A) 

Relaciona-se à 
exploração e à 
descoberta no 
brincar livre, que 
modificam o 
trajeto da criança 
 

 

“Estas experiências que acontecem no CMEI, dos contextos de sala, então 
certamente eu diria que estas questões estéticas vão influenciar nessa 
relação por que a criança, ela está aprendendo o tempo todo com o corpo 
todo, então escutando aqui, ela está sentindo acolá, ela está falando o 
tempo todo usando os seus sentidos e de alguma forma isso está 
influenciando nessas relações também” (TOM, PU-A) 

“Eu acho que na Educação Infantil as crianças aprendem não só o tempo 
todo, mas com o corpo todo em uma exploração constante. Então, para 
além das questões de afetividade, da segurança, acho que a gente pode 
falar sim que essa relação acontece de outras formas, em outros 
contextos. Quando a gente pensa esteticamente, essa criança está 
aprendendo o tempo todo, inclusive olhando esse adulto. Não só o que ele 
faz, mas o que ele deixa de fazer” (TOM, PU-A) 

Confunde-se com 
o aprendizado 
com todo o corpo 
da criança e pode 
ocorrer nos mais 
diferentes 
contextos 

“É uma experiência maravilhosa que envolve muito este autocuidado do 
que nós somos, esse autoconhecimento. Trazemos conosco da nossa 
trajetória de construção de vida, a gente tem marcas, tem construção da 
nossa personalidade. Cada um de nós tem um temperamento. Que a gente 
possa sempre se moldar para evoluir e estar presente verdadeiramente 
para preservar essa experiência da sensibilidade da criança que para ela é 
algo muito natural” (AURORA, PR-A) 

Envolve 
autocuidado e 
autoconhecimento 
do professor 
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6.1.1.1 Favorecida pelo ambiente acolhedor criado pelo professor 

 
O foco expresso por esse grupo de professores é criar um ambiente de 

acolhimento para a criança bem pequena formado pelo próprio corpo físico do adulto, 

pelos gestos, pela fala e pelo movimento do professor. Alguns participantes 

enfatizaram criar um ambiente dentro do espaço escolar por meio da musicalidade da 

própria voz. Também é mencionada a educação dos sentidos para criar um ambiente 

para o desenvolvimento da experiência estética: 

 
O cuidado com os nossos gestos, com os cantos, acho que tudo isso cria um 
ambiente esteticamente positivo para a criança, que realmente traga esse 
acolhimento, que significa uma experiência sensível, que é uma experiência 
de descoberta durante toda a educação da sensibilidade. Pensando nos 
sentidos, a visão de descobrir o mundo, a audição, o paladar, o tato, o olfato, 
acredito que todos os sentidos têm esse lado sensível que nos permitem 
evoluir e também construir a nossa história e descobrir. (AURORA, PR-A) 

 

Nessa passagem, o participante se refere à importância dos gestos:  

 
Esta calmaria, estes gestos lentos, mas de andar firme ao mesmo tempo, 
estão em equilíbrio entre firmeza e a calmaria, nessa suavidade. (AURORA, 
PR-A) 

 
FIGURA 6 – DIÁRIO DE CAMPO, PR-A, 30.07.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 
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Os participantes demonstram que o ambiente acolhedor também é criado 

dentro do ambiente físico da sala de aula, que é preparado e arrumado para receber 

a criança. O trecho a seguir ilustra o significado de ambiente acolhedor:  

 
O professor tem o papel de cuidar, preparar o ambiente limpo, acolhedor para 
que a criança se sinta em casa. As crianças praticamente brincavam livres, 
via que o nosso papel era mais de levar, cuidar, preparar o ambiente para 
elas. (RAFAELA, PR-B) 

 

6.1.1.2 Cultivo da sensibilidade do professor na relação com a criança 

 

Nesse grupo são expressas as declarações dos professores participantes que, 

enquanto profissionais atuantes, cultivam ferramentas sensíveis para interagir com a 

criança bem pequena. A maneira sensível de falar, de escutar a criança e o 

movimentar são faculdades cultivadas para a atuação no relacionamento com a 

criança desde a formação docente, mas principalmente durante a trajetória 

profissional na formação continuada do professor. Um professor descreve a forma 

como a experiência sensível é cultivada para um encontro do professor considerado 

inteiro com a criança: 

 
Acho que uma boa relação, uma boa interação pode ser bela. Conseguir 
perceber uma criança, uma atitude dela, observar o olhar, um gesto, quando 
você começa a conviver mais. Você consegue perceber algumas nuances e 
isso é a expressão do belo. (FLORA, PU-A) 

 

6.1.1.3 Relaciona-se à exploração e à descoberta no brincar livre, que modifica o 

trajeto da criança 

 

Nesse tema, as declarações reunidas demonstram expressões que 

possibilitam as brincadeiras e descobertas que modificam o percurso da criança: 

 
O professor enquanto um observador e companheiro que realmente dá a mão 
para a criança e caminha junto com ela permitindo com que ela se desenvolva, 
busque esta autonomia dela, que descubra o mundo. (AURORA, PR-A)  
 
A criança vai trazer algo e a gente vai acolher e vai ampliar isso. (FLORA, 
PU-A)   
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6.1.1.4  Confunde-se com o aprendizado com todo o corpo da criança e pode ocorrer 

nos mais diferentes contextos 

  

 Nesse tema, os participantes apresentaram reflexões e depoimentos que 

demonstram compreender a experiência estética a partir dos movimentos corporais 

da criança. Em outros depoimentos, o aprendizado com todo o corpo foi confundido 

com a experiência estética. 

 
As crianças aprendem não só o tempo todo, mas com o corpo todo numa 
exploração constante. Então, para além das questões de afetividade, da 
segurança, acho que a gente pode falar sim que essa relação acontece de 
outras formas, em outros contextos. [...] Quando a gente pensa esteticamente, 
essa criança está aprendendo o tempo todo, olhando este adulto, não só o 
que ele faz, mas o que ele deixa de fazer. (TOM, PU-A) 

 

 Ao observarem com os professores o som de um pássaro, da árvore 

balançando, as crianças reúnem-se ao redor do adulto para verificarem se o som tem 

coerência com o que o professor está dizendo ou mesmo demonstrando. No caso de 

crianças com dificuldade de aprendizagem, o professor necessita desenvolver outras 

possibilidades de percepção e escuta. 

 
FIGURA 7 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 03.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 
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6.1.1.5 Envolve autocuidado e autoconhecimento do professor 

  

Nesse tema os participantes relataram que, na experiência docente com a 

criança bem pequena, é preciso cuidar de si próprio. O adulto deve buscar construir-

se enquanto individualidade. A experiência sensível inclui o autocuidado e 

autoconhecimento do professor. Um participante definiu o significado como:  

 
A autoeducação é isso. É você se ver e as crianças vão te mostrar quem você 
é. (RAFAELA, PR-B) 

 

Outro participante expressou: 

 
É uma experiência maravilhosa que envolve muito este autocuidado do que 
nós somos, esse autoconhecimento que trazemos conosco da nossa 
trajetória de construção de vida. A gente tem marcas, tem construção da 
nossa personalidade. Cada um de nós tem um temperamento, que a gente 
possa sempre se moldar para evoluir e estar presente verdadeiramente para 
preservar essa experiência da sensibilidade da criança que para ela é algo 
muito natural. (AURORA, PR-A) 
 
FIGURA 8 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 03.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 
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Na sequência apresenta-se o QUADRO 7, com os temas relacionados ao 

objetivo específico de conhecer as experiências que influenciam a atuação do adulto 

junto a crianças bem pequenas. 

 
QUADRO 7 – EXPERIÊNCIAS QUE INFLUENCIAM A ATUAÇÃO DO ADULTO JUNTO A CRIANÇAS 

BEM PEQUENAS 
(início) 

Declarações significativas Temas 

“Compreender aquela criança da mesma forma que eu precisava compreender 
a minha criança” (AMANDA, PR-A) 

“Eu sempre procuro uma harmonia, respirar com calma, falar mais baixo” 
(AMANDA, PR-A) 

“É um tempo que ela está tendo ali e daqui uma semana ela vai ser diferente” 
(AMANDA, PR-A) 

“Eu preciso observar muito a minha criança, essa observação, esse meu olhar” 
(AMANDA, PR-A) 

”Aquilo que acontece fora daqui interfere muito aqui” (AMANDA, PR-A). 

“Eu preciso estar atenta no ambiente e também no que está acontecendo” 
(AMANDA, PR-A) 

“Permitir essa autonomia e liberdade e ter o professor enquanto um observador” 
(AURORA, PR-A) 

“As crianças aprendem muito com a imitação” (AURORA, PR-A) 

“A gente está varrendo e eles pedem uma vassoura querem varrer junto, 
realmente é muito pela imitação” (AURORA, PR-A) 

“A criança bem pequena está descobrindo o mundo, então a gente tem que 
abrir espaço para que ela descubra o mundo por ela mesma” (AURORA, PR-A) 

“Quando a gente recebe uma criança nova, é tudo novo, é um mundo novo que 
está em nossas mãos e com o passar do tempo a gente começa a conhece-la. 
Este conhecimento é a parte chave para estabelecer a relação entre o professor 
e a criança” (AURORA, PR-A) 

“As crianças vão dizer o que precisam através do físico” (RAFAELA, PR-B) 

 “Eu olho muito cada uma delas” (RAFAELA, PR-B) 

“A gente tem que ter uma atenção muito grande” (RAFAELA, PR-B) 

“Eu sempre estou atenta no que elas estão falando, no jeito que tão brincando, 
elas chegam muito até dizendo as coisas para mim” (RAFAELA, PR-B) 

“Eu sempre converso” (RAFAELA, PR-B) 

”Tem crianças desafiadoras para a gente, por que não mergulhar neste desafio 
e tentar saber equilibrar melhor, acho que para ambos, os dois se constroem” 
(MICHELE, PR-B) 

“A tua relação com aquela criança de repente vai mudar, é muito dinâmico e 
precisa estar muito atento para acompanhar este dinamismo que as crianças 
vêm trazendo” (TOM, PU-A) 

 “A gente tem que ser é muito cuidadoso com esse dinamismo que a Educação 
Infantil exige” (TOM, PU-A) 

 
Acolher a 
criança a partir 
da escuta e do 
respeito ao 
processo de 
desenvolvimento 
da criança e do 
próprio 
professor 
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(continuação) 

Declarações significativas Temas 

“Numa semana a turma pode estar interessada em uma coisa muito específica, 
na outra semana aquele saber, aquela investigação já mudou, não faz mais 
parte dos interesses” (TOM, PU-A) 

 “Se você não está muito atento a essa relação, se você não está disponível 
para essa relação, dificilmente ela acontece” (TOM, PU-A) 

“Tem que estar junto ali com a criança, bem próximo, tanto com a criança 
quanto com a família” (CECÍLIA, PU-A) 

“Eu procuro ouvir o que a criança está trazendo para mim, o que a criança tem 
para me mostrar, o que está pedindo para eu tentar ajudar” (CECÍLIA, PU-A) 

 “A gente tem que acolher esta criança para o tempo que ela fique aqui, trazer 
coisas boas e bem-estar” (GABRIELA, PU-A) 

“Ter aquele olhar mais atento, perceber cada detalhe, cada coisinha que a 
criança faz” (GABRIELA, PU-A) 

“Ás vezes a criança, você pensa que ela quer colo, mas ela não quer, você tem 
que ler, decifrar” (FLORA, PU-A) 

 “Eu aprendi acalmar as crianças no momento da música, elas gostam de muito 
de interagir com elas, acalentar, acolher no momento que a criança está 
precisando de uma atenção” (ROSA, PU-A) 

 “Eu gosto muito de falar olho no olho com a criança” (ROSA, PU-A) 

“Eu procuro ficar ali com a criança, dar aquela atenção, procuro acalmar, fazer 
uma coisa que elas gostam” (ROSA, PU-A) 

“Nem todas as crianças vão ter o mesmo desenvolvimento, a gente tem que 
respeitar cada fase, cada tempo da criança” (ROSA, PU-A) 
“Eu aviso, eu converso, eu mostro” (ROSA, PU-A) 

 
Acolher a 
criança a partir 
da escuta e do 
respeito ao 
processo de 
desenvolvimento 
da criança e do 
próprio 
professor 
 

“Eu sou essa de dar colo. Eles podem sentar no meu colo. Eles vinham muito 
para mim buscando carinho” (RAFAELA, PR-B) 

“É colo, aconchego. Sabe isso de não pegar a criança é complicado no 
Maternal” (RAFAELA, PR-B) 

“Uma relação primeiro para mim tem que ser afetiva, tem que ter amor, esta 
coisa que vai impulsionar” (MICHELE, PR-B) 

“Eu acho que a base é o amor, este carinho. Quando a gente tem dificuldade 
com uma criança, procurar entender qual é a dificuldade” (MICHELE, PR-B) 

“Afeto, carinho. Ir com o coração” (MICHELE, PR-B) 

“Tem uma coisa que não nego é colo” (CORA, PU-A) 

“A gente precisa ter muita paciência para toda está retomada” (CORA, PU-A) 

“Acho que é isso, essa questão de envolver, tirar um pouco o profissional e ir 
com o coração” (CORA, PU-A) 

“A relação é composta por afeto, é composta por segurança” (TOM, PU-A) 

“A relação de cuidado e carinho andam juntas” (GABRIELA, PU-A) 

“Eu estou em construção da afetividade” (FLORA, PU-A) 

“Eu acho que é uma relação de respeito, de construção e de amor” (FLORA, 
PU-A) 

 
Relacionar-se 
de maneira 
afetuosa e 
amorosa com a 
criança 
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(continuação) 

Declarações significativas Temas 

“Eu acho que eu demonstro um afeto de mãe para as crianças. Pode ser 
firmeza com amorosidade” (ROSA, PU-A) 

“Na relação com a criança tem que ter muito afeto, paciência” (ROSA, PU-A) 

“Acho que na relação com a criança tem que ter bastante afeto, mais afeto” 
(ROSA, PU-A) 

 
Relacionar-se 
de maneira 
afetuosa e 
amorosa com a 
criança 
 

“Eu construo a relação de trocar a fralda” (AMANDA, PR-A) 

“Vamos construindo a relação junto com a família e depois com a criança” 
(AMANDA, PR-A) 

“Construir a relação gera confiança e segurança na criança” (RAFAELA, PR-B) 

 ”A relação é de confiança, eu confio neles e eles confiam em mim” (RAFAELA, 
PR-B) 

”Maternal é isso é segurança e confiança” (RAFAELA, PR-B) 

“Eles têm o meu braço forte para eles” (RAFAELA, PR-B) 

“O limite é dar limite também, por que se você tudo deixa, tudo liberto, a criança 
passa a não te respeitar” (CORA, PU-A) 

“A gente precisa dar o limite para eles, mas tudo tem o limite do limite, não tudo 
a gente tem que proibir” (CORA, PU-A) 

“É uma questão de confiança, que a criança confie” (FLORA, PU-A) 

“Nesta minha percepção vem a palavra construção, a gente vai construindo, vai 
dando a nossa relação” (FLORA, PU-A) 

“Tem horas que você tem que chamar a atenção, mas se a criança se apegar a 
você, sentir o carinho, o aconchego, se sentir protegida, ela vai confiar em 
você” (ROSA, PU-A) 

 
Construir 
relação de 
confiança e de 
segurança 
 

“As brincadeiras, esta questão da comidinha, este contato com os elementos 
naturais, eu sempre tive isso” (CECÍLIA, PU-A) 

“Os pequenos gostam de música, de cantar, tornar aquele momento da 
brincadeira interessante, brincar junto” (ROSA, PU-A) 

“Brincadeira com tecidos, com água, daí empilhar, derrubar, também gostam 
bastante de caixas” (ROSA, PU-A) 

 
Permitir a 
exploração de 
materiais e de 
elementos a 
partir do brincar 
livre 
 

“Realmente deixar com que ela se encante pelo mundo, mostrar esta beleza do 
mundo para ela” (AURORA, PR-A) 

“Acho que elas têm o dom de contemplar o belo, elas veem uma minhoca, se 
encantam com isso, elas veem uma flor e ficam maravilhadas” (AURORA, PR-
A) 

“Deixar que explorem toda esta natureza” (AURORA, PR-A) 

 “Legal a vista daqui!” (TOM, PU-A) 

 
Permitir que as 
crianças 
explorem e 
descubram a 
natureza e o seu 
entorno 
 

“Eu preciso estar atenta, procuro falar mais baixo” (AMANDA, PR-A) 

“Este encanto com o mundo, essa calmaria da criança pequena, essa 
descoberta e o desenvolvimento da fala, acompanhar ela crescendo foi algo 
muito bom. Eu vejo que me modificou no sentido de buscar trazer a calmaria 
para a criança pequena e preservar isso nelas” (AURORA, PR-A) 

“Você tem que ser como água, maleável” (RAFAELA, PR-B) 

 
Desenvolver a 
sensibilidade 
para a 
Educação 
Infantil 
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(continuação) 

Declarações significativas Temas 

“É essa sensibilidade que a Educação Infantil me deu” (TOM, PU-A) 

“Você vai aprendendo essa sensibilidade que é muito própria da criança e que 
nós acabamos apropriando” (TOM, PU-A) 

“Se a gente não pensa na nossa infância, se a gente não se coloca no lugar da 
criança, na nossa infância e o que faz sentido para ela, se a gente deixa de 
pensar, como adulto o tempo inteiro, a gente resgata um pouco dessa 
sensibilidade que é própria da infância” (TOM, PU-A) 

 “Os menores precisam deste contato” (CECÍLIA, PU-A) 

“Essa questão da afetividade com as crianças, eu estou construindo, estou 
vendo, observando a criança. Eu vejo aonde ela está para não ser invasiva. É 
um processo de construção” (FLORA, PU-A) 

“Então foi um momento que eu ajudei uma criança e ela conseguiu” (ROSA, 
PU-A) 

 “As crianças são sensíveis, é, são” (ROSA, PU-A) 

“Cada dia eu vou aprendendo, é (no) estudo que a gente aprende (feminino)” 
(ROSA, PU-A) 

 
Desenvolver a 
sensibilidade 
para a 
Educação 
Infantil 
 

“A professora vai serrar aqui! Ó!” (portão) (AMANDA, PR-A) 

“Eu preciso ser toda deles, precisa ser verdadeiro” (RAFAELA, PR-B) 

“É por isso que eu vim para cá” (RAFAELA, PR-B) 

“Acredito que dê para ter este olhar dessa maneira, de como dar um caminho” 
(CORA, PU-A) 

“Acredito muito neste momento, nesta descoberta da criança sozinha que a 
gente vai focado num jeitinho e eles mudam muito aquele trajeto” (CORA, PU-
A) 

“Não é tudo que a gente tem que proibir” (CORA, PU-A) 

“O que você encontra pelo caminho Flávio? Tem curva, tem subida, tem 
descida, rua e avenida, semáforos, farmácia, padaria, escola? Quem passa por 
padaria para vir no CMEI?” (CORA, PU-A) 

“Eu sabia que eu teria ele lá todo dia” (CORA, PU-A). 

“Eu vou ter que colocar ele com você, porque ele quer ir com você” (CORA, PU-
A) 

“Que nem no acolhimento, ela precisa da gente para dar o norte para ela” 
(ROSA, PU-A) 

 
Proporcionar um 
caminho para a 
criança 
 

“Eu sentava, eu respirava, olhava para a plantinha do CMEI, e entrava outra, 
muito calma, a minha voz tinha o tom de voz muito calmo, serena e mais lenta e 
profunda” (AMANDA, PR-A) 

“Eu preciso estar atenta, procuro falar mais baixo” (AMANDA, PR-A) 

“Então eu fiquei um ano com as crianças assim no estágio, uma vez por 
semana também, eu me descobri outra” (AMANDA, PR-A) 

“Eu quero, eu gosto, eu estou disposta a ir ver como é” (AMANDA, PR-A) 

“Eu me encantei pela descoberta das crianças, de ver o mundo com um olhar 
de tudo é novo” (AURORA, PR-A) 

 
Abrir-se para 
outras 
possibilidades 
de ser e de 
existir 
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(continuação) 

Declarações significativas Temas 

“A gente tem que cuidar muito do nosso ser enquanto professor, sabendo que 
vai constituir o ser da criança também” (AURORA, PR-A) 

“Na turma que era regente, daí me vi assim, bom, agora sou eu comigo mesma” 
(RAFAELA, PR-B) 

“Eu estou vendo que este é o caminho, onde eu ensino, mas também aprendo” 
(RAFAELA, PR-B) 

“Que eu vivencio isso” (RAFAELA, PR-B) 

“A turma é reflexo daquilo que eu sou” (RAFAELA, PR-B) 

“Você é você, se tem que ser você” (RAFAELA, PR-B) 

“Dentro da Pedagogia começou a nascer muitas paixões por este universo, 
para a gente estar, é, ser pessoas que podem ajudar estes pequenos” 
(MICHELE, PR-B) 

“Eu entrei em um processo de autoconhecimento, de autoeducação tão grande, 
fez bem não só profissionalmente, mas como ser humano” (MICHELE, PR-B) 

“Ambos, tanto para o professor quanto para a criança, os dois se desenvolvem” 
(MICHELE, PR-B) 

“A gente vai se construindo como professor, como pessoa que está ali para dar 
aquela direção” (MICHELE, PR-B) 

“A gente precisa estar sensível e atento na primeira vez que a criança sai do 
núcleo familiar” (TOM, PU-A) 

“No processo de aprendizagem das crianças eu sempre acho que o caminho se 
faz caminhando” (TOM, PU-A) 

“Então quando olho o professor que iniciou lá no primeiro ano de prefeitura e 
olho o professor que eu sou hoje, são profissionais diferentes” (TOM, PU-A) 

“Enquanto profissional eu fui me constituindo” (TOM, PU-A) 

“Eu resgato aquela minha criança e trago hoje para ser o professor que eu sou” 
(TOM, PU-A) 

“Todas as turmas que eu passei me trouxeram alguma coisa, me modificaram” 
(TOM, PU-A) 

“É sempre uma construção diária desse processo” (TOM, PU-A) 

“Tem que amar o que você faz, ninguém acorda um dia e vai trabalhar com 
Educação Infantil. Você tem que amar, gostar” (GABRIELA, PU-A) 

“Acho que o meu olhar mudou bastante” (GABRIELA, PU-A) 

“Eu estou no início da caminhada ainda” (FLORA, PU-A) 

“Essa questão da afetividade com as crianças, eu estou construindo, estou 
vendo, observando a criança. Eu vejo aonde ela está para não ser invasiva. É 
um processo de construção” (FLORA, PU-A) 

 
Abrir-se para 
outras 
possibilidades 
de ser e de 
existir 
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(conclusão) 

Declarações significativas Temas 

“Minha mãe sempre me levou muito em parquinho, muito, sempre tive acesso à 
areia” (AMANDA, PR-A) 

“Eu não sei se é a minha criança se vê na criança dele” (MICHELE, PR-B) 

“Eu lembro de situações minhas com as repetições das crianças, a gente busca 
na memória e vê: Nossa eu era assim” (CORA, PU-A) 

“Quando você trabalha com Educação Infantil, você resgata a tua criança” 
(TOM, PU-A) 

“Precisa resgatar a sua criança por que se a gente fica com este olhar muito do 
adulto mediador, detentor e não valoriza os saberes da criança, a gente não 
tem uma Educação Infantil livre e brincante” (TOM, PU-A) 

“Este contato com as crianças me remete à minha infância” (CECÍLIA, PU-A) 

“Eu brinquei muito na minha infância. Brincava com barro, fazia bolinho de 
barro, pegava potinho cortava matinho, fazia que era comida, brincava de faz-
de-conta” (ROSA, PU-A) 

“Eu me torno criança ali” (ROSA, PU-A) 

 
Encontrar a 
própria criança 
interior 
 

FONTE: A autora (2022). 
 

A partir do objetivo específico apresentado acima no QUADRO 7, as 

declarações foram organizadas em nove temas: acolher a criança a partir da escuta e 

do respeito ao processo de desenvolvimento da criança e do próprio professor; 

relacionar-se de maneira afetuosa e amorosa com a criança; construir relação de 

confiança e de segurança; permitir a exploração de materiais e de elementos a partir 

do brincar livre; permitir que as crianças explorem e descubram a natureza e o seu 

entorno; desenvolver a sensibilidade para a Educação Infantil; proporcionar um 

caminho para a criança; abrir-se para outras possibilidades de ser e de existir e 

encontrar a própria criança interior. 

 

6.1.1.6  Acolher a criança a partir da escuta e do respeito ao processo de 

desenvolvimento da criança e do próprio professor 

 

 Esse tema refere-se à necessidade de escuta e de respeito ao processo de 

desenvolvimento da criança e do próprio professor como condição para o acolhimento 

da criança. Há diversos momentos no acolher como processo de desenvolvimento da 

criança e do professor. As experiências de acolhimento que influenciam a atuação do 

professor e modificam a criança são descritas como:  
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Eu preciso estar atenta no ambiente e também no que está acontecendo pois 
aquilo que acontece fora daqui interfere muito aqui. (AMANDA, PR-A)  

 

Para outro participante: 

  
A criança bem pequena está descobrindo o mundo, então a gente tem que 
abrir espaço para que ela descubra o mundo por ela mesma. (AURORA, PR-
A) 

 

Foram mencionadas também situações mais desafiantes:  

 
A tua relação com aquela criança de repente vai mudar, é muito dinâmico e 
precisa estar atento para acompanhar este dinamismo que a Educação 
Infantil exige. (TOM, PU-A). 

 

Os participantes demonstraram que é na condição de acolher com respeito e 

uma escuta atenta proporcionando  

 
[...] mergulhar neste desafio e tentar saber equilibrar melhor, acho que ambos 
se constroem. (MICHELE, PR-B). 

 

Pois, para proporcionar o desenvolvimento no cotidiano, 

 
Tem horas que você tem que chamar a atenção, mas se a criança se apegar 
a você, sentir o carinho, o aconchego, se sentir protegida, ela vai confiar em 
você. (CORA, PU-A) 

 

Da mesma forma que outro participante expressou que o respeito mútuo no 

acolhimento foi percebido no movimento do corpo do professor.  

 
A postura corporal do professor traz segurança para as crianças. Quando elas 
se machucam, elas vêm correndo recorrer (olha para si mesma) ao nosso 
avental, que faz este formato de roda, de saia. Assim elas (entram debaixo) 
como se encontrassem neste acolhimento, neste gesto de calmaria. 
(AURORA, PR-A) 

 

6.1.1.7 Relacionar-se de maneira afetuosa e amorosa com a criança  

 

O foco desse tema de declarações expressa o cuidado do professor no 

acolhimento físico e psíquico da criança bem pequena. O aconchego afetuoso do colo, 

o carinho e a paciência são enfatizados pelos participantes, pois proporcionam 
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segurança ao relacionar-se com a criança. A relação imbuída de “afeto, carinho” 

(RAFAELA, PR-B) e de “ir com o coração” (MICHELE, PR-B) foram apresentadas. 

Algumas declarações de participantes afirmaram sobre a relação: 

 
Eu sou essa de dar colo. (RAFAELA, PR-B) 

Tem uma coisa que não nego, é colo. (CORA, PU-A). 

 

Um dos participantes afirmou:  
 

A relação primeiro para mim tem que ser afetiva, ter este amor, esta questão 
que vai impulsionar. Isso tem que existir para o professor e a criança. A gente 
está num papel muito importante e tem que saber exercer. Eu acho que a 
base é o amor, este carinho que quando a gente tem dificuldade com uma 
criança, de procurar entender qual é a dificuldade, os motivos pelos quais 
estamos tendo dificuldade, o que melhorar em nós mesmos. Tem crianças 
que são desafiadoras para a gente. (MICHELE, PR-B) 

 
 
 

FIGURA 9 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 03.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Outro participante afirmou que na relação afetiva e amorosa é preciso: 

 
Disponibilidade, afetividade, segurança, estar, disponível em vários sentidos 
modifica a relação. Modifica cada relação pois cada relação é uma relação. 
Se a turma tem 20, 30 crianças, nunca é a mesma relação. Vão ter crianças 
que você vai ter uma relação mais próxima, outras vai ter uma relação mais 
distante, pois existe essa questão de identificação. A criança vai se identificar 
mais com um professor, mais com uma professora. Você tem uma relação 
diferente com esta criança. (TOM, PU-A) 
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6.1.1.8 Construir relação de confiança e de segurança  

 

Para os participantes desse tema, a relação segura é construída por meio da 

confiança. A criança passa a confiar no professor, mesmo que em alguns momentos 

ele necessite demonstrar os limites dos acordos que vivem no ambiente escolar. Para 

um professor, a construção se faz todos os dias:  

 
Isso é confiança mesmo, é o olho no olho mesmo, é a verdade. Isso é uma 
coisa que realmente a gente tem que ser, o que a gente é (RAFAELA, PR-B).  
 
A relação é de confiança, eu confio neles e eles confiam em mim. Eles gostam 
disso, porque as crianças sobem [olha para o portãozinho] essa rampinha 
aqui muito felizes. (RAFAELA, PR-B) 

 

Um participante afirmou sobre o significado:  

 
Para mim, a primeira relação é a mais importante. (CORA, PU-A)   

 

Outro participante declarou:   

 
A criança precisa se sentir segura e confortável com você. A gente fala em 
segurança, em afeto principalmente para as crianças pequenas, por que são 
crianças que estão saindo muitas vezes pela primeira vez do núcleo familiar 
e estão chegando em um lugar completamente desconhecido, com adultos 
desconhecidos. Como adultos precisamos estar sensíveis e atentos. (ROSA, 
PU-A) 

 

6.1.1.9 Permitir a exploração de materiais e de elementos a partir do brincar livre  

 

Nesse grupo de declarações, o brincar livre nasce da interação com o adulto. 

Ao cantar uma canção, o professor permeia o ambiente com sua voz, promovendo o 

incentivo do início do brincar. Da mesma forma que a voz do professor torna-se 

inspiração para o brincar livre da criança, ocorre a descoberta no brincar livre:  

 
Numa semana a turma pode estar interessada em algo muito específico. Na 
outra semana aquele saber, aquela investigação já mudou, não faz mais parte 
dos interesses. Então a gente tem que ser um professor cuidadoso com este 
dinamismo que a Educação Infantil exige. (TOM, PU-A) 
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6.1.1.10 Permitir que as crianças explorem e descubram a natureza e o seu entorno  

 

Foram enfatizadas a exploração dos diferentes materiais da natureza e 

matérias do cotidiano das crianças: caixas, cones, cestos, panelas, folhas e sementes 

encontradas na natureza. Quando disponibilizados pelos professores no ambiente da 

criança, esses elementos permitem as primeiras descobertas no momento do brincar 

livre. Uma participante expressou: 

 
Acho que as crianças têm o dom de contemplar o belo, elas veem a minhoca, 
se encantam com isso, elas veem uma flor e ficam maravilhadas. (AURORA, 
PR-A). 

 

Outra participante descreveu que, na descoberta,  

 
A questão da demonstração daquilo que a criança está fazendo. Por exemplo, 
a gente coloca vários cantos, cada um de um jeito. A gente imagina de uma 
forma e a criança vai e transforma aquilo em outra situação. Eu acredito que 
neste momento, nesta descoberta da criança sozinha, a gente vai focado em 
um jeitinho e as crianças mudam muito aquele trajeto. (CORA, PU-A)  

 

Mais adiante, afirmou:  

 
A gente estava aqui montando com objetos de largo alcance e as crianças 
brincando. De repente você olha uma criança montando sozinha, empilhando 
os cones. Eram aqueles cones de papel, um cilindro. A criança sozinha ali e 
eu observando e brincando com as crianças aqui, mas observando e tirando 
fotos até dela. Quando ela conseguiu montar tudo, a alegria que conseguiu 
sozinho fazer uma torre maior que ela mesma. E depois descobre que 
também tem o poder de – Eu montei e eu posso destruir meu brinquedo, 
minha escultura. E derruba aquilo com outra peça e faz mais uma festa e olha 
para mim como quem diz assim: “eu consegui” (CORA, PU-A)   

 

Outra participante afirmou, acerca das descobertas infantis:  

 
Agora que a gente voltou ao presencial, a gente observou o que as crianças 
se interessam mais. Como a brincadeira com tecidos é, a maternagem10 com 
água, daí empilhar e derrubar também eles gostam bastante com caixas. Até 
caixas, tem uma turma que gosta. (ROSA, PU-A) 

 

 

 

                                                 
10  Maternagem, segundo o depoimento da participante, é oferecer as bonecas para as crianças 

brincarem e explorarem diferentes materiais. 
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6.1.1.11 Desenvolver a sensibilidade para a Educação Infantil  

 

Esse tema se define pela capacidade de entender a criança a partir de si 

própria e de atuar de acordo com este desenvolvimento. Segundo os participantes, a 

formação continuada, cursos e palestras modificam o desenvolvimento da 

sensibilidade. 

 
Teve um período que o processo formativo foi constante. Eu diria que foi bem 
importante para o que a gente tem hoje. O processo formativo enquanto rede 
tem um impacto muito grande. Neste período que havia o processo formativo 
tinha um espaço específico para o processo formativo dos professores. A 
Educação Infantil no Município foi muito valorizada. Então, a gente viu o 
impacto disso que reverbera até hoje, a formação constante. (TOM, PU-A) 
 
Nós sempre estamos nos atualizando, fazendo curso, formação, buscando 
até pesquisas pela internet de como a gente pode proporcionar novas 
práticas para as crianças de acordo com a faixa etária. (ROSA, PU-A) 

 

  O desenvolvimento sensível também é descrito como: 

 
Então esse olhar de sensibilidade para a nossa prática requer um tempo fora 
de sala. É claro que ele não acontece só fora de sala por que a gente está o 
tempo inteiro repensando nosso processo, os nossos processos e 
repensando a nossa prática. O tempo fora de sala é primordial para que você 
reestruture e pense a tua prática, pense como aquilo pode ser mudado, e isso 
vai impactar quando a gente pensa em sensibilidade. (TOM, PU-A) 
 
Eu acho que teoria e prática podem caminhar juntos por que existem outros 
olhares. Porque a gente também não vê a partir destes olhares? Estamos 
buscando este conhecimento, estar sempre querendo este conhecer algo por 
que estamos sempre aprendendo. Acho que buscar é essencial. (MICHELE, 
PR-B)   
 

 Outros participantes descrevem a sensibilidade como: 

 
Você tem aquele olhar mais atento para a criança. Antes você fazia por fazer, 
por que tinha que cumprir o planejamento, uma rotina. Hoje não, você tem 
um olhar mais atento para a criança, prestando atenção no que a criança está 
trazendo, sensibilizar a prática. (GABRIELA, PU-A) 
 
Você entrar dentro do processo infantil, entrar dentro. De realmente 
mergulhar dentro desse universo que é tão sensível, de adquirir essa 
sensibilidade, um olhar sensível, um escutar sensível, um coração sensível. 
(MICHELE, PR-B) 
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FIGURA 10 – DIÁRIO DE CAMPO, PR-A, 30.07.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

6.1.1.12 Proporcionar um caminho para a criança 

 

Colocar-se à disposição no papel de facilitar uma mudança. Ser inteiro 

enquanto indivíduo, para uma participante, é “ser toda deles e “ser verdadeiro” 

(RAFAELA, PR-B). Segundo uma participante, para proporcionar um caminho de 

abertura, “não é tudo que a gente tem que proibir” (CORA, PU-A). A professora 

exemplifica:  

 
Que nem no acolhimento, a criança precisa da gente para dar o norte para 
ela. (ROSA, PU-A) 

 

Outra participante complementa: 

 
Acredito que dê para ter este olhar dessa maneira, de como proporcionar um 
caminho. Acredito muito neste momento, nesta descoberta da criança 
sozinha que a gente vai focado num jeitinho e eles mudam muito aquele 
trajeto. (CORA, PU-A) 
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FIGURA 11 – MENINO NA CAIXA DE AREIA 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

6.1.1.13 Abrir-se para outras possibilidades de ser e de existir  

 

Para os participantes, colocar-se no papel de professor depende de uma 

construção durante a trajetória profissional. “A descoberta das crianças, de ver o 

mundo com um olhar de tudo é novo” (AURORA, PR-A), revela a necessidade de 

mudança e necessidade de adequar-se à um mundo novo e uma nova realidade. Uma 

participante percebeu que “estava disposta a ir ver como é” (RAFAELA, PR-B).  

 
Eu sentava, respirava, olhava para a plantinha do CMEI, e entrava outra, 
muito calma. A minha voz tinha o tom muito calmo, sereno, mais lento e 
profundo. Eu preciso estar atenta, procuro falar mais baixo. Então eu fiquei 
um ano com as crianças assim no estágio, uma vez por semana também. Eu 
me descobri outra. (AMANDA, PR-A) 

 

6.1.1.14 Encontrar a própria criança interior  

 

Nesse tema, ao observar o movimento, a fala e os gestos da criança no 

processo do cotidiano enquanto professores, os participantes buscam aprofundar o 

autoconhecimento no desenvolvimento infantil. Em alguns momentos, expressaram 
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ter sido atravessados pela experiência vivida do período da infância vivido enquanto 

crianças. 

 
Tem sido um resgate de ver as crianças brincarem, inventarem, viver neste 
mundo de fantasia, de criatividade. (TOM, PU-A) 

 

As experiências vividas relembram padrões, crenças e aspectos da nossa 

personalidade. Para uma participante:  

 
Eu lembro de situações minhas com as repetições das crianças. A gente 
busca na memória e vê: Nossa, eu era assim. (CORA, PU-A)  

 

Outra participante descreve que as imagens do brincar na própria infância: 

 
Eu brinquei muito na minha infância. Então, eu gosto de explorar também. 
Quando eu era criança, eu brincava muito com barro, fazia bolinho de barro, 
às vezes pegava potinho, cortava matinho colocava, fazia ali que era comida. 
Eu brincava muito de faz de conta. Então, aqui eu estou vivenciando e às 
vezes percebo que eu brinco mais que as crianças, eu me torno criança ali. 
(ROSA, PU-A) 

 

Os participantes expressaram que as imagens de infância proporcionam 

tornar-se mais sensível para compreender a linguagem da criança, uma nova 

perspectiva não percebida anteriormente. Um participante subiu em um brinquedo 

elevado para auxiliar uma criança e verbalizou:  

 
Legal a vista daqui! (FLORA, PU-A)  

 

Outro participante descreveu as imagens de infância: 

 
Se a gente não pensa na nossa infância, se a gente não se coloca no lugar 
da criança, na nossa infância e o que faz sentido para ela, se a gente deixa 
de pensar como adulto o tempo inteiro, a gente resgata um pouco dessa 
sensibilidade que é própria da infância. Precisa resgatar a sua criança por 
que se a gente fica com esse olhar muito do adulto mediador, detentor e não 
valoriza os saberes da criança, a gente não tem uma Educação Infantil livre 
e brincante. (TOM, PU-A) 

 

Verifica-se que a criança da atualidade necessita de um professor que 

desenvolva o olhar de estar lado a lado da criança, que esteja autoconsciente da 

importância das primeiras experiências da infância. A valorização do brincar e das 
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experiências fundantes na natureza, na areia, na terra, favorecem o desenvolvimento 

dos sentidos e da individualidade. Por exemplo: na vida adulta, muitas vezes, ao 

esbarrar num canteiro de ervas, encontrar pequenas pedras, aguçamos o olhar, a 

sensibilidade e relembramos imagens, percebendo os aromas com os sentidos que 

ficaram guardados na memória de vida da própria biografia do professor. Segundo 

uma participante: 

 
A gente brincava com espiga de milho ou boneca de pano, era nossa boneca. 
Minha mãe fazia assim de qualquer jeito, mas trouxe tantos significados de 
como o simples é tanto, é tão importante. Porque às vezes a gente quer jogar 
tanta coisa em cima da criança. Ela precisa de simplicidade. Ali eu acho que 
ela se constrói, a gente se constrói. (MICHELE, PR-B) 

 

6.1.2 Descrição estrutural da experiência vivida pelos participantes                                               

 

Creswell (2014) enfatiza, na análise da pesquisa fenomenológica, o 

desenvolvimento de uma descrição estrutural segundo Moutsakas (1994). Sob essa 

perspectiva, a descrição estrutural consistiu em trazer o contexto e o ambiente vividos 

pelos participantes, ressaltando “como” os professores experimentaram a experiência. 

Neste estudo os professores na relação com a criança bem pequena 

expressaram diferentes experiências estéticas no contexto e ambiente de creche e 

pré-escola na cidade de Curitiba. Para ambos os contextos, público e privado, o 

resultado de um ambiente pode ser acolhedor, sensível e belo quando a intenção do 

professor está conectada em criar este movimento, os gestos e falas a partir de si 

mesmo. O significado de acolhimento no ambiente foi ressaltado no tema “favorecida 

pelo ambiente acolhedor criado pelo professor”.  

Conforme salientado anteriormente, o ambiente coletivo de creche e pré-

escola é acolhedor quando o espaço é organizado e planejado para a criança. 

Segundo os Parâmetros e Critérios de Qualidade Municipais (CURITIBA, 2020), o 

ambiente acolhedor na primeira infância proporciona um tempo de qualidade com a 

criança. O ambiente coletivo de creche de Curitiba estabelece referências a partir de 

indicadores para a organização do tempo e do espaço. Os ambientes devem seguir 

referências baseadas nos direitos das crianças.   

Em concordância com o estudo de Lanz (2019), a construção de ações 

sensíveis por meio da escuta e reflexão proporcionam o crescimento mútuo individual 

e coletivo. A menção ao acolhimento da criança foi trazida por participantes do tema 
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“acolher a criança a partir da escuta e do respeito ao processo de desenvolvimento 

da criança e do próprio professor”. Os participantes da creche pública e de pré-escola 

privada afirmaram que, ao estar junto da criança, na presença e escuta atenta da 

criança, o professor proporciona a construção de um relacionamento bom e 

verdadeiro. Esse relacionamento com o outro pode ser conscientizado por meio do 

desenvolvimento da experiência estética, cognitiva e prática desde a primeira infância 

(LÓPEZ, 2017, p. 358). Os processos criativos podem auxiliar a desenvolver as 

capacidades criadoras de professores que atuam com crianças bem pequenas, 

permitindo “na área da Educação Infantil explorar o compartilhar das próprias 

experiências vividas” (LAVINA; LAWSON, 2018, p. 7).   

O cuidado com o desenvolvimento da fala do adulto pode gerar acolhimento 

para a criança bem pequena. Falk (2016) descreve exemplos de momentos de 

acolhimento no cuidar, alimentar, trocar e vestir, nos quais o professor cria uma relação 

de cooperação com o bebê, quando essas atividades são desenvolvidas a partir de 

uma escuta ativa e consideram o tempo de desenvolvimento da criança. 

Os participantes do tema “cultivo da sensibilidade do professor na relação com 

a criança” verbalizaram que a relação com a criança bem pequena exige um processo 

de construção contínua da sensibilidade. Alinhados com o estudo de Pikler (1969), 

enfatiza-se nesse núcleo as práticas do cuidar e educar sensíveis na formação de 

cuidadores e professores para alcançar relações humanizadas no convívio entre 

indivíduos.   

Assim, a experiência sensível está atrelada ao desenvolvimento de uma fala 

mais afetuosa e de uma escuta mais atenta à criança. Se, para alguns professores a 

procura pelo cultivo de uma relação sensível entre o professor e a criança bem 

pequena iniciou já durante a formação docente, para outros participantes a 

experiência sensível nasceu de um professor que, enquanto indivíduo, no dia a dia, 

estava preocupado em capacitar-se e consequentemente, transformar-se. Essas 

declarações são coerentes com o estudo de Tardos (2016), que afirma que, no 

Instituto Lóczy, os professores favorecem a construção do vínculo entre o adulto e a 

criança ao desenvolver os gestos corporais com as mãos mais conscientes de 

maneira afetuosa e amorosa. Para Hevesi (2021), formadora de professores de 

crianças de 0 a 3 anos em Lóczy, são favorecidas as práticas que modificam os gestos 
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repetitivos na atuação com o bebê e a criança bem pequena, para atuar nos 

momentos de participação no cuidado do corpo da criança.  

O desenvolvimento dessas ferramentas, segundo alguns participantes da 

creche e da pré-escola no tema “desenvolver a sensibilidade para a Educação Infantil”, 

depende da própria capacidade profissional de dialogar com sensibilidade e beleza 

com a criança. Uma relação bela exige ritmo e a modificação de padrões acelerados 

dos adultos. Segundo a perspectiva tratada anteriormente por Duarte Júnior (2001), 

para solucionar o problema mecanicista de desconsiderar o tempo da criança na 

educação, a alternativa pedagógica aponta para a educação sensível como elo entre 

o conhecimento e a educação dos sentidos. Essa posição é consistente com o estudo 

de Hevesi (2021), formadora de professores de crianças de 0 a 3 anos em Lóczy, que 

defende as práticas que modificam os gestos repetitivos na atuação com o bebê e a 

criança bem pequena para atuar nos momentos de participação no cuidado do corpo 

da criança.  

O afeto e a amorosidade na relação com a criança foram expressos por vários 

participantes dos temas “relacionar-se de maneira afetuosa e amorosa com a criança” 

e “construir relação de confiança e de segurança” como uma das principais 

ferramentas ao relacionar-se com crianças. Expressaram a importância do encontro 

com a criança “olho no olho” e da presença, assegurando à criança uma atmosfera de 

confiança e de segurança, assim como o estudo de Steiner (1994) demonstra a 

preocupação com a interferência excessiva do adulto na conquista que a criança entre 

0 e 3 anos realiza no processo do andar. Steiner (1994) enfatiza a presença do 

professor imbuído de amor e de afeto permeando todo processo da criança no 

movimentar-se, equilibrar-se e no caminhar de maneira livre. Ao desenvolver 

confiança no adulto, a criança aprende a regular suas emoções, a explorar o mundo 

com confiança e a comunicar-se.   

Segundo a BNCC (BRASIL, 2018), o campo das experiências de explorar os 

materiais no brincar livre favorece as interações sociais e o conhecimento, 

proporcionando um desenvolvimento integral da criança. Os participantes do tema 

“permitir a exploração de materiais e de elementos a partir de um brincar livre” 

mencionaram a importância das crianças explorarem os diferentes materiais no 

vivenciar, jogar e brincar, ao investigarem o cotidiano. Para os participantes da creche 

e da pré-escola, quando os materiais são organizados e planejados previamente para 
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a hora do brincar livre, os momentos do brincar são ricos. Os participantes também 

enfatizaram que cada grupo de crianças, de acordo com a sua faixa etária e as suas 

inclinações e interesses de experimentação, faz descobertas no brincar com os blocos, 

cones, bolas e brinquedos no ambiente interno. Em concordância com o estudo de 

Soares (2017), na abordagem Pikler os cuidadores observam o momento do brincar 

e a iniciativa das crianças, evitando interferências. Tais momentos proporcionam às 

crianças viver os limites dos materiais que são experimentados por elas ao fazerem 

novas descobertas.  

Os participantes do tema “permitir que as crianças explorem e descubram a 

natureza e o seu entorno” revelaram que as descobertas da criança no ambiente 

externo do parque, na caixa de areia, no gramado e terra enriquecem muito o 

repertório cultural e a linguagem das crianças. Alguns participantes da creche 

afirmaram que os cones ganharam outro significado ao serem levados para o 

ambiente do parque e rolados pelas crianças na rampa do gramado. Outros 

participantes da pré-escola afirmaram que as crianças observam a natureza fora de si 

mesmos e se encantam com o mundo. A vivência de brincar de cozinhar na caixa de 

areia exemplifica a importância da construção de imagens vividas no cotidiano familiar 

das crianças. A experiência estética expressa por participantes de ambas as 

instituições pode ser revelada quando a criança contempla uma flor, uma minhoca, 

uma árvore e uma semente.  

Consistente com o estudo de Lameirão (2020), na abordagem de Steiner as 

narrativas surgem do brincar na natureza. Ainda antes do amadurecimento social, as 

crianças de três anos procuram elementos na natureza como pedras, sementes e 

folhas e constroem pequenos espaços de acolhimento. Para Mattos et al. (2020), é 

através do brincar de fazer ninhos com objetos encontrados na natureza que a 

individualidade da criança amadurece fazendo o movimento de aninhar, que nesta 

fase de vida está necessitando experimentar. Do mesmo modo, ao colecionar pedras 

pequenas, as crianças brincam de organizar e reordenar; ao fazer isso, de forma 

lúdica, desenvolvem a capacidade cognitiva e a memorização. Esses aspectos 

ganham vida e formam os fundamentos para a próxima etapa do desenvolvimento do 

pensar.  

No tema “proporcionar um caminho para a criança”, os participantes 

destacaram a importância de ampliar as experiências lúdicas das crianças no 
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ambiente escolar para favorecer novas descobertas pela observação na trajetória de 

vida das crianças. Admirar um dia de sol, uma nuvem de chuva, o vento no cotidiano 

escolar entre os seus pares e professores proporciona mudanças significativas na 

maneira de pensar, de elaborar frases e transformar hábitos familiares como a 

alimentação das crianças, disseram os participantes. Para Steiner (1997), a 

veneração e o entusiasmo vividos no cotidiano das crianças proporcionam nas 

práticas pedagógicas a formação harmoniosa da linguagem, da musicalidade e das 

representações mentais. As experiências vividas na abertura de um portão ou uma 

janela, como condição de movimentar-se em liberdade na transição entre os 

ambientes escolares, o fluir entre os ambientes, como nas caminhadas, proporcionam 

bem-estar e confiança para as crianças bem pequenas. Nesse tema, menciona-se 

que a condição de abertura entre os sujeitos favorece a estruturação de ações e de 

atitudes relacionadas ao caráter dos sujeitos. Como resultado desse núcleo, os 

participantes expressaram preocupação com um ambiente no qual as crianças vivem 

o excesso de comandos de proibição.  

Caminhar com as crianças bem pequenas que recém iniciaram a andar, a se 

levantar e a erguer-se para dar os primeiros passos é enfatizado por Steiner (1994). 

Uma criança pode ser conduzida lado a lado pelo adulto e não na coação pelo 

professor no processo do andar. A parceria nas caminhadas com crianças é 

fundamental para a construção de boas transições entre os ambientes coletivos de 

creche e pré-escola, em confiança e liberdade. Identificou-se que os temas “permitir a 

exploração de materiais e de elementos a partir do brincar livre” e o “permitir que as 

crianças explorem e descubram a natureza e o entorno” estão associados a essa 

temática. 

O tema “envolve autocuidado e autoconhecimento do professor” apresenta o 

depoimento dos participantes, que expressaram a importância do trabalho interior de 

crescimento e cuidado próprio. Verbalizaram que os professores que lidam com a faixa 

etária de 0 a 3 anos necessitam trabalhar na construção da sua própria personalidade 

e temperamento para conseguir desenvolver a experiência sensível e estética de si 

próprios, preservar as da criança. Esse núcleo é consistente com o estudo de Steiner 

(1997) sobre o fator determinante do professor trabalhar sobre a sua personalidade 

individual. Também está associado ao tema “abrir-se para outras possibilidades de ser 

e existir”. Em congruência com o estudo de Stoltz, Weger e Veiga (2017), a formação 
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docente pode contribuir com o autoconhecimento de professores no momento que 

apresenta ferramentas para capacidades inovadoras. O desenvolvimento não apenas 

profissional, mas da consciência enquanto indivíduo foi expresso por outros 

participantes. Para a maioria dos professores, a atuação com a criança bem pequena 

provocou mudanças de vida. 

Em concordância com o estudo de Stoltz e Weger (2015), está o tema “abrir-

se para outras possibilidades de ser e de existir”, que aborda a importância do 

desenvolvimento de novas habilidades artísticas e criativas, a partir da educação 

estética na formação docente. Os participantes descrevem que, ao se abrirem para 

as experiências de autocuidado e de autoconhecimento, sua existência como 

professores tornou-se mais sensível. Foram coletados depoimentos sobre a mudança 

de concepções teóricas e práticas profissionais. Nesse núcleo, houve a possibilidade 

de abertura para o nascimento de um novo ser humano. Os participantes expuseram 

a preocupação existencial enquanto ser para edificar o ser da criança:  

 
Todas as turmas que eu passei trouxeram alguma coisa, elas me modificaram 
de alguma forma e aí a gente entra no campo pessoal, nunca é só o 
profissional. (TOM, PU-A)  
 
Eu mudei bastante. Estar buscando ali, estar prestando atenção no que a 
criança está trazendo. Ter aquele olhar mais atento. Perceber cada detalhe. 
(GABRIELA, PU-A)  

 

Os participantes referiram-se à preocupação em tornar-se um professor e 

professora, um ser que perceba melhor a criança e os seus anseios. 

O tema “encontrar a própria criança interior” demonstrou semelhanças com 

os temas anteriores “envolve autocuidado e autoconhecimento” e “abrir-se para outras 

possibilidades de ser e existir”. Nesse grupo, os participantes relataram o resgate das 

imagens da própria infância para ampliar a sua capacidade brincante nos momentos 

do brincar das crianças. Estar mais consciente sobre a importância das próprias 

experiências vividas como criança na infância favorece a valorização das vivências do 

brincar livre na Educação Infantil, como demonstra o estudo de Lavina e Lawson (2018) 

sobre a importância que as imagens da identidade do professor têm no 

desenvolvimento do autoconhecimento individual e profissional. As memórias e 

representações das experiências vividas são apresentadas por meio de narrativas 

autobiográficas na trajetória profissional e pessoal de professores.    
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6.1.3 Essência das experiências vividas pelos participantes 

 

 Buscou-se fazer a descrição compondo o fenômeno, incorporando as 

descrições textual e estrutural. A coleção das essências da experiência representa o 

culminar do estudo do fenômeno a partir da fala trazida pelos participantes. Chegou-

se a temas com a síntese dos elementos essenciais, descritos a seguir. 

 

6.1.3.1 Criar ambientes humanos de acolhimento   

 

 Os participantes salientaram a importância de criar espaços, planejar 

materiais e organizar ambientes coletivos que proporcionem experiências no brincar 

e na investigação lúdica para a relação entre o professor e a criança. A experiência 

estética foi caracterizada primeiramente na relação com o ambiente físico da 

instituição escolar: 

 
Eu penso que quero colocar um vaso de flores sobre a mesa. (AMANDA, PR-
A)  

 

Depois, a fala expressa a preocupação com a experiência estética ao 

instrumentalizar e sensibilizar o próprio corpo físico do professor:  

 
Eu acho que vai desde a minha fala, como eu me movimento. (AURORA, PR-
A)  

 

Entretanto, “esta questão dos detalhes do dia-dia, do ambiente e do espaço 

na organização, a forma que é organizado, como você fala com a criança que você 

acolhe, o momento do choro e da descoberta” (CECÍLIA, PU-A) reflete sensibilidade 

apenas quando os espaços coletivos criados são organizados por professores 

preocupados com o âmbito do ambiente espacial, do ambiente emocional e mental. 

Ferguson e Kuby (2015) abordam a estética de tempo e espaço, denominado de Ma 

oriental11 , nos espaços pré-escolares públicos e privados japoneses. Enfatizam a 

importância de um espaço intermediário entre os ambientes relacionais e ambientes 

físicos. A escrita japonesa tem o símbolo de portão, de abertura para uma outra 

                                                 
11  Ma na estética oriental japonesa, tem o significado de um intervalo de tempo e espaço que é 

expresso pelo símbolo de um portão que pode ser terreno como interligação entre a dimensão solar 
e lunar (FERGUSON; KUBY, 2015).  



126 

 

realidade no sentido de soltar, esvaziar o que é entendido como excesso. No ambiente 

escolar, esse “espaço considerado vivo” (FERGUSON; KUBY, 2015, p. 408) é 

apresentado para as crianças no ambiente natural do entorno. Os autores salientam 

a influência que o ambiente cuidado proporciona na circulação física, nos 

relacionamentos e inspirações criativas mais sutis entre professores, crianças e 

comunidade no cotidiano escolar.  

 
No inverno, três conhecedores podaram e cuidaram da árvore para assegurar 
seu crescimento enquanto as crianças no parque corriam competindo. A 
árvore daí, passou a ser mais que um objeto no espaço físico escolar, mas 
interconectada com o currículo, natureza e comunidade. (KUBY; FERGUSON, 
2015, p. 405).     

 
FIGURA 12 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 21.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
 

Para promover entre os sujeitos uma atmosfera mais livre e lúdica tanto no 

brincar como no cuidar da criança, é importante abrir-se para viver experiências em 

um espaço mais sutil dentro de si, pois:  

 
Se você não está muito atento a essa relação e se você não está disponível, 
dificilmente a relação vai acontecer, você só vai ser um adulto cuidando de 
uma criança.  (TOM, PU-A) 
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Nesse sentido, a convivência pode tornar-se um hábito, uma obrigação 

ocasionando dos mesmos não se encontrarem. A experiência e eficiência nas práticas 

de cuidado com a criança bem pequena no cotidiano, bem como a velocidade das 

ações, podem afetar a relação. É o professor que proporciona uma relação mais 

humana nas diversas atividades do cotidiano de creche e pré-escolar. 

 

6.1.3.2 A relação de delicadeza e afeto é construída com respeito e confiança    

 
Uma relação primeiro para mim tem que ser afetiva, tem que ter este amor, 
esta coisa que vai impulsionar. (MICHELE, PR-B)  

 

Foi ressaltada a importância de que o relacionamento entre o professor e a 

criança esteja imbuído de afeto, amorosidade, atenção e presença, onde os sujeitos 

movimentam-se com gestos de delicadeza. As práticas cheias de afeto e amorosidade 

auxiliam a criança a regular as suas emoções. Principalmente no contexto de 

pandemia, com períodos longos de acolhimento,  

 
[a] criança precisa da gente para oferecer um norte para ela. (ROSA, PU-A)  

 

A mesma delicadeza e atenção dos professores deveria ser também oferecida 

para as famílias e a comunidade escolar. O respeito e a confiança foram trazidos como 

pilares de uma boa relação no dia-dia entre o professor e a criança.  

 
A relação no cotidiano é uma relação de respeito, de construção e de amor” 
(RAFAELA, PR-B)  

 

A qualidade humana da beleza reside nas crianças confiarem e respeitarem 

quando o professor também confia e respeita. Ao oferecer liberdade, transforma-se a 

condição de criar a negação e os impedimentos a cada tentativa de conquista da 

criança. Ainda existe a preocupação de que se os professores não tratarem sobre os 

limites com as crianças bem pequenas, não haverá uma relação de respeito.  

 
A gente tem que dar limite para as crianças, mas não tudo a gente tem que 
proibir. (RAFAELA, PR-B) 

 

A essa preocupação, os participantes respondem:  
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A relação é de confiança, eu confio nas crianças e elas confiam em mim. 
(RAFAELA, PR-B) 

 

6.1.3.3 A criatividade amplia a relação com significados sensíveis  

 

As experiências estéticas ampliam e geram novos significados por meio da 

sensibilidade e criatividade para a relação entre o professor e a criança.  

 
É tão essencial ter essa sensibilidade, um olhar sensível é um escutar 
sensível, é um coração sensível. (FLORA, PU-A)  

 

Esses elementos são como cores que aparecem no ambiente após o sol raiar 

por detrás das nuvens de chuva. Uma escuta ativa dos professores nos momentos do 

choro, uma fala sensível e acolhedora ao contar uma história favorece o gesto e o 

movimento corpóreo que podem ser caracterizados de belos.  

O cuidado de uma participante é descrito no cantar para crianças:  

 
Os nossos gestos, os cantos, acho que tudo isso cria um ambiente, 
esteticamente assim. (AURORA, PR-A) 

 

A mão de um professor na troca de fraldas e a mão que segura uma colher 

para alimentar uma criança como dar banho podem também expressar harmonia e 

beleza nos gestos. Uma participante descreve os gestos sensíveis das crianças no 

brincar:  

 
Eu acho que valorizar o que a criança traz de casa também observar o que 
ela gosta. Tem crianças que oferecemos as bonecas e ela já seguram o bebê 
com todo o carinho, cuidado. Até hoje ofereci as bonecas para as crianças e 
elas colocaram e envolveram a boneca com a toalhinha e tecido e ninaram. 
(ROSA, PU-A) 
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FIGURA 13 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 21.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Para as DCNEIs (BRASIL, 2010), o princípio estético com crianças pequenas 

deveria respeitar o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 

a livre expressão das crianças. O movimento sensível corporal, o movimento de um 

diálogo entre o cuidador e o bebê são caracterizados como elementos de uma 

dimensão estética para serem trabalhados com as crianças e com as famílias (FALK; 

TARDOS, 2016). Os participantes demonstraram a preocupação da falta de 

sensibilidade no desenvolvimento da criança.  

 
Muitas crianças não vão ter em casa. Muitos pais não vão contar histórias, 
cantar uma música que eles gostam. (ROSA, PU-A) 

 

6.1.3.4 Tempo da criança e do professor 

 

O bebê apreende as primeiras experiências com o seu corpo. Os primeiros 

processos de aprendizagem envolvem a observação das mãos, explorar os objetos, 

amadurecer os movimentos no tempo da criança. As crianças necessitam de um 

adulto que proporcione mais calma nos afazeres cotidianos do alimentar, trocar, 

brincar e dormir no cotidiano. Verificou-se que os diferentes processos do cuidar e 

educar da criança bem pequena podem ser mais lentos e contínuos. Ao respeitar o 

corpo da criança nas diversas fases do desenvolvimento, não cresce apenas o 

relacionamento com o corpo, mas amadurecem as emoções e o pensamento.  
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A gente fica tão corrido na nossa ocupação, cai ali no piloto automático e a 
gente esquece de observar mesmo a criança. (GABRIELA, PU-A)  

 

O desenvolvimento da relação entre o professor e a criança necessita de 

tempo também para adquirir mais maturação.  

 
Eu vejo que no mundo de hoje as crianças vivem também uma aceleração, 
tem acesso à tecnologia desde muito novas e isso realmente não é saudável 
para elas. (AURORA, PR-A) 

 

6.1.3.5 Permitir descobertas de encantamento na natureza 

 

A experiência vivida pela criança como descoberta de encantamento na 

natureza demonstra ser uma das essências da pesquisa. Juntamente com o professor, 

caminhando lado a lado, a criança cria coragem de explorar o desconhecido.  

 
A criança está descobrindo o mundo e a gente tem que abrir espaço para que 
ela descubra por ela mesma. (MICHELE, PR-A)  

 

Ao permitir a autonomia e liberdade para a criança, o professor permanece 

numa posição de observador imbuído de atenção e presença. O caminhar da criança 

se revela como uma condição de ampliação de circulação entre o movimentar-se nos 

e entre os ambientes.  

 
A criança é um ser puro e a gente tem que preservar esta pureza da 
descoberta dela, deixar que ela se encante pelo mundo e mostrar essa beleza 
para ela. (AURORA, PR-A)  

 

Evidencia-se, assim, que trilhar caminhos inovadores “embasa nossa 

compreensão da criança como ser cultural e estético” (LANZ, 2019, p. 223). 

O encontro com uma semente fez a criança correr para compartilhar com a 

professora o objeto encontrado no parque. A admiração e a veneração são aspectos 

que colaboram na observação conjunta de narrativas e histórias percebidas neste 

contexto escolar do parque externo. Podem ser tratadas no âmbito pedagógico de 

viver experiências de ser semente e de germinar. Apresenta-se, a seguir, um exemplo 

da fala de um menino, em uma descoberta no parque: 
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Menino: “Olha, eu descasquei. Trouxe uma semente verdinha”.  
A criança enfatiza que não deixou para as formigas.  
No dia seguinte, ao sair no parque, a criança diz, trazendo pedrinhas na 
mão: 
Menino: “Parece um ovo de dinossauro”.  
Mostra outras sementes da ameixeira.  
“Pedra muito preciosa que você trouxe” (RAFAELA, PR-B) 
Menino: “Esta outra não é. É roxa como uma uva.” 

 

Na vida da criança é importante a valorização das pequenas descobertas. O 

pequeno, as descobertas proporcionadas pela natureza são experiências estéticas 

muito valorosas. Na essência promovem o encontro dos indivíduos em uma dupla 

descoberta.  

 
Este encanto com o mundo, essa calmaria da criança pequena, essa 
descoberta e o desenvolvimento da fala, me modificou no sentido de buscar 
trazer a calmaria para a criança pequena e preservar isso nelas. (AURORA, 
PR-A)  

 

Visto sob a perspectiva da poesia, pode-se afirmar: “que a importância de uma 

coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a 

importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa produz 

em nós” (BARROS, 2001, p. 152). 

 Da mesma forma que a criança desenvolve curiosidade pelo seu ambiente, o 

professor surpreende-se ao aprender a observar pela lente da criança a beleza da 

riqueza de sementes, pedrinhas, insetos e folhas organizados por ela. “Na vida 

cotidiana, nem sempre o fisicamente grande é o fator determinante” (STEINER, 1997, 

p. 22).  

 

6.1.3.6 Educação dos sentidos 

 

As vivências criativas dentro do ambiente coletivo da Primeira Infância, 

proporcionam experiências estéticas e descobertas preciosas fundantes por meio dos 

sentidos.  

 
É o professor em si que deve ter essa sensibilidade do olhar, a escuta, a 
observação desenvolve a sensibilidade estética e a relação com a criança. 
(TOM, PU-A)  
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É importante a percepção em sentir cada criança, o grupo de crianças para 

observar o que cada uma necessita para saber como deve trabalhar o grupo.  

 
Eu me encantei pela descoberta das crianças e de como elas veem o mundo, 
com um olhar de tudo é novo. (AURORA, PR-A) 
 
A Educação Infantil me trouxe essa capacidade de percepção de cada criança 
enquanto a sua individualidade. (TOM, PU-A)  

 

Na abordagem holística, a integração entre as capacidades racional, psíquica 

e das ações, considera “a criança inteira” (GONZALEZ-MENA, 2015, p. 6).  

A importância da educação dos sentidos, das experiências artísticas e 

criativas para o desenvolvimento da imaginação e cognição na educação de crianças 

bem pequenas são enfatizadas por Chappell, Pender e Swiford (2019). Nesse trabalho, 

professores e artistas trabalham em parceria e colaboração nos programas de 

Primeira Infância favorecendo ações de mútua ajuda e resolução dos problemas. Os 

sentidos favorecem uma educação integrada e humana.  

 

6.1.3.7 A relação de cuidar necessita do autocuidado do cuidador 

 

A relação cuidadosa de autocuidado e autoconhecimento demonstrou como a 

intenção desenvolve consciência e parcerias profissionais de colaboração. Uma 

relação caracterizada como bela é como quando as vestes secam sob a luz do sol no 

varal de roupas. O vento e a brisa suave balançam as roupas, que exalam um perfume 

de limpeza e candura. Da mesma forma, como adultos, podemos cuidar e transformar 

as roupas brancas em coloridas. Tingir um tecido e mergulhá-lo numa panela de água 

quente repleta de pigmento exige coragem e firmeza de propósito. Ao tornar-se rubro, 

exala calor. Com ele, podemos envolver uma criança em diversas situações do 

cotidiano para que ela desenvolva vitalidade e saúde. Mas, antes de tudo, enquanto 

adultos e professores, devemos desenvolver essas qualidades em nós mesmos.  

Assim como acolhemos a criança bem pequena, necessitamos trabalhar na 

formação docente o autoconhecimento do professor enquanto ser (STOLTZ; WEGER; 

VEIGA, 2017). O autoconhecimento é como uma segunda pele que criamos 

lentamente. Daí conseguimos fazer ligações, temos insights de todo o universo de 

detalhes que a criança nos traz no cotidiano de forma verdadeira e coerente.  
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Acho que o professor também tem esse papel de cuidar muito do seu ser, se 
autoeducar, para que a criança possa ser educada. (RAFAELA, PR-B)  

 

O professor inicia a jornada de perceber-se, de ser inteiro e deixar de viver 

uma posição ingênua em relação a si mesmo, à sua realidade e em relação ao outro. 

A partir do lugar e da identidade ser reconhecida, existe uma nova conexão com o 

mundo ao seu redor. Lavina e Lawson (2018) consideram o âmbito social e cultural 

como parceiros estruturais na identidade do sujeito. Os autores situam a compreensão 

do próprio professor nos diálogos colaborativos e na compreensão de sistemas sociais. 

Nessa relação,  

 
[...] tanto o professor quanto a criança, os dois se desenvolvem. (MICHELE, 
PR-B) 

 

As concepções holísticas demonstram que criança busca o ser professor 

inteiro. Trata-se daquilo que é denominado de encontro entre sujeitos, “que acontece 

entre a alma do professor e a alma da criança” (STEINER, 2014, p. 5). 

Bautista et al. (2016) enfatizam que as concepções tradicionais curriculares 

ainda parecem interessar à maioria dos professores; entretanto, durante os processos 

e práticas do cotidiano, procuram um desenvolvimento mais social e emocional. Em 

contraste, percebe-se que o professor necessita adquirir mais ferramentas para 

compreender a criança. Há um vazio existencial quando a sensibilidade não pode ser 

desenvolvida para perceber a criança. Contudo, é justamente a partir da arte que é 

possível proporcionar por meio de vivências criativas, para “formar a apreciação do 

ambiente de beleza no entorno por meio do cultivo de habilidades estéticas de 

crianças bem pequenas” (SHIH, 2018, p. 91).   

 

6.1.3.8 Relação como caminho que transforma 

 

É transformador verificar que a relação entre o professor e a criança bem 

pequena pode passar por um processo de mudança desde o acolhimento no cotidiano 

escolar. No contexto da pandemia da covid-19, houve momentos de acolhimento 

constante e de interrupções devido ao recolhimento social. Os professores 

verbalizaram a importância de alongar o período de acolhimento. Salientaram que as 

crianças estavam necessitando de mais afeto, calma e paciência, principalmente 
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quando ansiavam estar junto das famílias naquele momento de transição. Observou-

se muitos momentos de choro e procura pelas mães em todas as instituições. A 

relação entre o adulto e a criança foi profundamente testada.   

A criança procura identificar-se com um adulto digno de imitação (STEINER, 

1996). A criança quer fazer igual ao professor, mas ainda duvida se pode confiar e se 

há coerência para fazer a própria entrega. A relação ainda está em construção. É o 

brincar que revela aquilo que a criança está investigando, procurando digerir e 

transformar. “Posso brincar lá? Abre a porta para eu ir lá”, disse uma criança. Ao iniciar 

um jogo, no brincar sugerido cuidadosamente pela professora, a criança supera os 

desafios que desconhecia anteriormente, visto que procura novos caminhos, entradas, 

saídas e fluxos. “Posso abrir este portão?”, insistiu a criança com a atendente de 

limpeza, com um molho de chaves na mão. As chaves foram organizadas pelos 

professores para o momento do brincar nesse dia. “Eu vou ligar lá para a minha mãe, 

vou pegar o celular”. Uma criança ao lado, percebendo a importância da pergunta do 

colega, disse: “o muro está quebrado”. Os professores sabem que o muro de alvenaria 

da escola não está rompido, mas se preocupam em acolher e acalmar as crianças 

oferecendo harmonia e pacificação para todas as crianças. Ao sentirem o cheiro da 

refeição do almoço, as crianças se distraem da brincadeira e esquecem o lugar de 

abrir e fechar. Deixam de se interessar pelo portão para verificar se podem sair para 

o parque. 

Os espaços escolares de creche e pré-escola necessitam ser repensados 

para que a criança possa ultrapassá-los e transitar entre eles com maior liberdade. Os 

momentos de transição entre um ambiente e outro representam muitas vezes o 

movimentar-se e ir além dos limites colocados, visto que as crianças reunidas passam 

a brincar ao lado dos pequenos portões que delimitam os espaços. Observam cada 

pessoa que passa; curiosas, cumprimentam quem chega. Em outro lado, crianças 

encaixam as tábuas para fazer portinhas. O brinquedo elevado remete a um vagão 

que, no percurso do tempo e espaço, transita movimentando para outros lugares do 

imaginário infantil. A criança passa a ser a própria mudança social. É uma exigência 

de maturidade e responsabilidade do professor de ser este indivíduo que se coloca, 

doa de si, para edificar a criança.  

 
Escuto elas e vou com elas. (RAFAELA, PR-B) 
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Verifica-se, por um lado, que, enquanto professores, somos parte da 

construção da identidade social e cultural da criança. Por outro lado, promovemos a 

construção dos valores fundamentais em processo latente. O ponto de atenção torna-

se não apenas o próprio ser do professor, mas o outro diante dele – a criança. 

 
A Educação Infantil me trouxe essa capacidade que tenho de evoluir, mas de 
percepção de cada criança enquanto a sua individualidade. (TOM, PU-A) 

 
QUADRO 8 – IMAGENS FOTOGRÁFICAS CEDIDAS PELOS PARTICIPANTES 

(início) 

 

Apoio e abertura 
 

A imagem demonstra o auxílio à criança no 
enfrentamento de desafios. Oferece apoio 
ao segurar as mãos de frente para a 
criança 

 

O professor segura as mãos da criança de 
frente demonstrando apoio ao explorar o 
gramado do parque 

 

 

Apoio na escuta 
ativa  

Apoiar a curiosidade no explorar a vista 
fora do ambiente interno 

 

 

 

 

Presença, atenção e escuta ativa 
permitindo o explorar e movimentar com 
autonomia no brincar livre 
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(continuação) 

 
Apoio no brincar 

 

O professor agacha fazendo o 
movimento do corpo de estar próximo da 
criança. Os braços e mãos atuam na 
areia demonstrando atenção, apoio e 
acolhimento para a criança 

 

 

O professor senta na mesa junto com as 
crianças no momento do brincar 
demonstrando apoio, interesse 
incentivando o momento do brincar 

 

 

O professor e a criança fazem um jogo 
com a bola sobre um banco 
demonstrando parceria e diálogo no 
brincar 

 

 
Acolhimento 

 

O acolhimento com afeto, amorosidade 
no colo do professor envolvendo a 
criança nos afazeres do cotidiano 

 

 

 

 

Acolher é agasalhar, doar calor, 
presença. O corpo do professor 
proporciona estrutura física, emocional e 
mental 

 

 

O acolhimento da criança na varanda do 
ambiente interno, mas olhando para o 
parque convidando o gato da escola para 
um momento de afeto 
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(continuação) 

Acolhimento O acolhimento na rede do parque 
proporciona calma nos momentos de 
choro e cansaço das crianças 

 
 
Contar uma 
história 

 
A professora faz o gesto de sentar junto 
da criança, mostrando as figuras de um 
livro infantil  
 

 
  
Acolhimento no 
solário 

 
Acolhimento no espaço externo no 
momento de crianças brincarem e 
tomarem sol e ar puro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acolhimento no solário para as 
experiências lúdicas, criativas e estéticas 

 

 
 
Fazer junto 

 
A imitação significativa da criança ao 
fazer os mesmos gestos e movimentos 
corporais do adulto ao lavar a louça com 
o professor 
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(conclusão) 

 
Brincar na caixa 
de areia molhada 

 

 
O parque após a chuva também pode ser 
usado para que as crianças explorem a 
areia molhada e as poças de água 

 

 
 
Outro tempo na 
natureza 

 

 
A imagem do trem de brinquedo elevado 
como símbolo de construção de imagens 
que transitam numa temporalidade da 
criança mais próximas da natureza 

 

 
 
Demonstrar um 
caminho  
 

 

 
A imagem de abertura do portão de 
entrada e saída como símbolo de 
propiciar para a criança o seu caminho de 
vida 

 

 
                                                       FONTE: A autora (2022).  
 

6.1.4 Descrição das fotografias 

 

A descrição estrutural consistiu uma análise das fotografias organizadas em 

grupos de dez temas. Buscou-se compreender a relação entre o professor e a criança 

bem pequena a partir da experiência estética. As imagens revelam os gestos e 

movimentos dos professores relacionando-se com as crianças. Verificaram-se gestos 

de acolhimento, de receber a criança em momentos no brincar. Algumas fotografias 

demonstram a natureza fora no parque e momentos dos afazeres e do cuidar. É 

importante salientar que as imagens expressam como os participantes compreendem 

o significado da experiência estética no cotidiano escolar. Foram organizados dez 

grupos de imagens, denominados: apoio e abertura; apoio na escuta ativa; apoio no 
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brincar; acolhimento; contar uma história; acolhimento no solário; fazer junto; brincar 

na caixa de areia molhada; outro tempo na natureza; e demonstrar um caminho. 

As imagens do tema “apoio e abertura” demonstram ênfase no movimento dos 

braços abertos envolvendo a criança durante um tempo para acalmá-la. Busca-se 

proporcionar apoio e segurança. O acolher é um movimento que nos move para a 

frente em direção à criança. Verifica-se a preocupação do vínculo afetivo na relação 

dos professores com a criança bem pequena. As imagens também demonstram a 

importância do gesto de abertura que os professores têm em acompanhar a criança 

para caminhar no ambiente natural externo no qual as crianças possam brincar e 

movimentar-se livremente. Muitas vezes, pode-se ser o apoio com a nossa 

corporalidade. Refletiu-se que é possível praticar momentos de auxílio para a criança, 

demonstrando a intencionalidade de abertura em direção a ela. Em outros momentos, 

ao verificar que a criança está conseguindo por si mesma, podemos diminuir o auxílio 

para a criança desenvolver esta capacidade por si mesma. 

O tema “apoio na escuta ativa” demonstrou, na primeira imagem, a 

preocupação do professor em permanecer próximo às crianças proporcionando apoio, 

escutando e observando o seu movimento, observando os acontecimentos fora da 

sala. A partir de uma perspectiva do interior do ambiente escolar, as duas fotografias 

demonstram a permissão das crianças subirem sobre um banco e cadeiras para 

observar as crianças do lado de fora da sala de aula. Na segunda imagem, verificou-

se o professor fazendo o esforço de estar atuando imbuído de presença, mas 

proporcionando o brincar livre à distância, procurando evitar de fazer interferências ao 

deixar as crianças experimentarem os movimentos sobre os bancos e mesa da sala 

de aula. No momento do brincar livre, os objetos e brinquedos estavam sendo 

utilizados. Observou-se que a turma ainda não havia iniciado o momento da 

arrumação. Em uma posição de escuta ativa, o professor enfatiza a convivência, o 

habituar-se com o tempo de caos, para possibilitar tempo para que o brincar não seja 

interrompido com as solicitações do adulto em querer manter a ordem. O movimento 

de incentivo do professor na primeira imagem demonstra apoiar as crianças, por meio 

da expressão do braço e mão cuidadosa amparando as crianças no momento que 

observam o lado de fora da sala de aula. Refletiu-se sobre os movimentos das 

crianças no brincar livre dentro dos ambientes quando procuram móveis, cadeiras 

para construir as suas brincadeiras. Muitas vezes, fazem pausas no brincar ao escutar 
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o brincar dos colegas de outras turmas. Aos professores, cabe o apoio do cuidado 

imbuído da presença; entretanto, sugere-se ao professor zelar, para que o fluxo 

criativo no brincar, na direção de inspirar as crianças, não se perca após as pausas e 

momentos de curiosidade. 

As imagens do tema “apoio no brincar” revelam os professores auxiliando em 

diferentes momentos do brincar dentro e fora de sala, atuando com a criança nas 

experiências na caixa de areia. A segunda imagem mostra o professor construindo 

blocos, sentado na mesa junto com as crianças. Muitas vezes, o brincar necessita de 

incentivo, inspiração e o professor torna-se exemplo; contudo, refletiu-se sobre o 

excesso de interferência nos momentos de a criança criar os impulsos lúdicos. A 

terceira imagem expressa a importância da criatividade na relação entre o professor 

e a criança, expondo a valorização da simplicidade ao participar da brincadeira de 

rolar a bola sobre um banco escolar com a criança. A imagem demonstra a iniciativa 

em dialogar por meio do brincar com a bola, em uma tentativa de surpreender a 

criança, propondo a brincadeira. 

As imagens do tema “acolhimento” reúnem primeiramente duas fotografias, 

que definem como o participante professor compreende o relacionamento com a 

criança bem pequena a partir da experiência estética. Ambas as imagens revelam a 

experiência da professora no acolher as crianças com afeto, amorosidade e calor. 

Enfatizam o uso do próprio corpo na demonstração de amparo, escudo e proteção 

para as crianças. A cor da jaqueta preta da professora compõe um receptáculo, 

formando um envoltório que exala confiança. A terceira fotografia demonstra um 

momento de acolhimento na varanda do parque, denotando afeto e carinho ao 

convidar o gato da instituição para estar junto no colo também. A quarta fotografia 

demonstra o acolhimento de crianças bem pequenas no parque dentro da rede de 

pano. Refletiu-se sobre o benefício do movimento do balanço para a criança bem 

pequena. Nos momentos de cansaço, choro e sono, a criança deixa de se vincular 

com o ambiente da natureza para procurar o aconchego.  

A imagem do tema “contar uma história” mostra a professora segurando um 

livro de histórias infantis para a criança observar. Os braços e mãos expressam o 

gesto de oferecer à criança uma nova perspectiva do conto, formada pela narrativa e 

pelas imagens. Juntamente ao momento da hora da história, evidenciado na fotografia, 

ocorreu a hora das músicas serem cantadas pelos professores para as crianças.  
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O tema “fazer junto” revela a criança na relação com a professora ao lavar a 

louça. A fotografia valoriza o fato de que o gesto do professor seja imitado pela criança 

no momento do fazer no cotidiano. A criança está de pé ao lado da professora, 

observando como ela faz os movimentos do corpo, o tempo que leva para lavar cada 

objeto, as xícaras e as tigelas do lanche.  

O tema “acolhimento no solário” reúne duas fotografias de professoras com 

crianças em situação de acolhimento. São momentos que as crianças permanecem 

no ambiente externo da sala de aula, realizando experiências lúdicas criativas, em 

maior contato com a radiação solar e atmosfera. A primeira imagem demonstra a 

criança no momento do aconchego no colo recebendo maior conforto, afeto e atenção. 

Há um diálogo entre ambos por meio do olhar e escuta. Refletiu-se que, no momento 

apresentado, a professora está proporcionando atenção mais pontual 

especificamente para uma criança. A segunda imagem mostra a professora com as 

crianças no tapete no ambiente externo do solário. Fazem descobertas com potinhos 

reciclados, escutando a voz da professora. Considerou-se que o momento é de 

experiência criativa também, pois as crianças têm atrás de si as imagens dos 

desenhos feitos por elas na parede. Observa-se que os tempos das crianças nas 

experiências no solário necessitam ser reconsiderados; não pela atuação dos 

professores, que apresentaram atividades planejadas e iniciativas de cuidado para o 

desenvolvimento de cada atividade, mas deve-se atentar para o acolhimento em 

espaços construídos nas instituições de infância, que necessitariam ser repensados 

devido ao tamanho exíguo para acolher muitas crianças. Há também a necessidade 

de refletir sobre as barreiras que um ambiente físico pode oferecer à criança. 

A fotografia no tema “brincar na caixa de areia molhada” revela a paisagem 

do parque externo e do ambiente interno, no qual as crianças brincam no cotidiano no 

momento após a chuva. A caixa de areia no parque está molhada. A imagem trata 

sobre a valorização da paisagem externa, mesmo molhada. Refletiu-se que a escolha 

do professor por essa imagem pode ser motivada pela busca de uma relação entre o 

professor e a criança no contexto externo por meio das atividades do cotidiano.  

Na imagem relacionada ao tema “outro tempo na natureza”, nota-se o 

brinquedo elevado do trem de madeira do parque externo. Refletiu-se sobre a 

necessidade de uma maior valorização do brincar das crianças na natureza. O 

elemento do brinquedo elevado do trem de madeira demonstra a tentativa de querer, 
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por meio de um novo tempo e espaço, proporcionar brincadeiras de levar e trazer as 

crianças para mergulhar no universo da infância.  

A imagem fotográfica no tema “demonstrar um caminho” traz para o 

observador a reflexão sobre o portão escolar. Demonstra a abertura do trajeto para o 

ambiente natural. O caminho é construído e possibilita entradas e saídas no ambiente 

escolar, no cotidiano frequentado por crianças, professores e pais. A questão colocada 

é a de compreender para onde um portãozinho aberto para a natureza na Educação 

Infantil pode nos levar, quando abordamos da relação entre professores e crianças. 

Dentre as imagens compartilhadas, dois temas – “apoio e abertura” e “apoio 

no brincar” – mostraram crianças brincando no parque acompanhadas pelos 

professores. As fotografias enfatizam gestos de acolhimento por meio do corpo, dos 

braços e das mãos. O gesto do corpo humano é expresso em ambos os ambientes 

por meio do apoio dos braços e mãos ao levar a criança para o brincar fora, na 

natureza. Já as imagens dos temas “brincar na areia molhada”, “outro tempo na 

natureza” e “demonstrar um caminho” apontam a ênfase no parque externo, nas 

árvores, na areia, no brinquedo elevado do trem, mas não expressam os próprios 

professores com as crianças presentes no ambiente externo. É como se os 

professores estivessem questionando as inúmeras possibilidades de ocupar os 

espaços e ambientes a partir da experiência estética na natureza.  As imagens do 

tema “apoio na escuta” demonstram a relação entre professores e crianças na 

transição do diálogo entre o ambiente interno e externo. Por fim, os temas “apoio e 

abertura”, “apoio na escuta ativa”, “apoio no brincar”, “acolhimento”, “contar uma 

história”, “acolhimento no solário” e “fazer junto” expressam a relação de movimento 

e parceria, de colaboração e de estar junto, apoiando a criança. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), as fotografias proporcionam um 

aprofundamento do olhar nos detalhes do tema estudado. As imagens sugerem a 

possibilidade de entender o mundo visto sob a perspectiva do próprio sujeito. 

Procurou-se, dessa maneira, aproximar-se do significado individual, do que está 

sendo expresso a partir “da vida interior” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 190).  

A investigação sobre a imagem da relação estética do professor e da criança 

pode ser considerada um método de análise para desenvolver uma maior 

compreensão do fenômeno estudado e das suas implicações relativas à educação da 

criança, sua aproximação de práticas criativas e cuidadosas com o desenvolvimento 
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da criança e do professor na formação de professores que atuam na primeira infância. 

Buscou-se o significado da relação interior do professor, no contexto da essência da 

vida institucional escolar. Procurou-se permanecer fiel ao rigor, investigando, no fluxo 

dos acontecimentos, o âmbito da intencionalidade do relacionamento dos sujeitos 

professores no cuidar e educar de crianças bem pequenas, visto que  

 
Uma conexão não acontece por acaso, e também não acontece por essas 
investigações. Mas ela também tem uma intencionalidade. (TOM, PU-A)  

 

Segundo López (2017), as experiências da intencionalidade humana estão 

relacionadas às virtudes do interesse, agrado e amor que são consideradas 

exclusivamente humanas. O fenômeno das experiências fundantes na primeira 

infância, segundo Husserl (apud LÓPEZ, 2017), apresenta a afetividade baseada no 

“ato mesmo de ser” (LÓPEZ, 2017, p. 359).  

As imagens cedidas pelos participantes revelam diferentes significados sobre 

a relação entre o professor e a criança bem pequena a partir da experiência estética. 

Das 18 fotografias, cinco demonstram os professores e crianças ocupando o ambiente 

no contexto da natureza externa do parque; oito apresentam imagens dos professores 

e crianças dentro do ambiente coletivo; duas apresentam os professores e crianças 

no ambiente do solário e três apresentam o parque externo sem a presença dos 

sujeitos. O tema do acolhimento e do apoio foram os gestos mais recorrentes nos 

ambientes interno e externo, expressando o relacionamento dos adultos e crianças a 

partir de uma atmosfera sensível, estética e criativa no movimentar o corpo e nas 

brincadeiras.  

As imagens da escuta ativa expressam o aspecto da atenção e presença do 

adulto para com a curiosidade das crianças e o brincar livre sem a interferência do 

adulto. A imagem do estar junto nos afazeres, demonstra a importância na imitação. A 

imagem do contar uma história demonstra a importância de possibilitar à criança 

formar as imagens a partir das figuras de um livro de histórias. Nas fotografias do 

solário, os professores buscam valorizar o tempo conjunto com as crianças. As 

imagens no ambiente externo apresentam perguntas dos professores sobre como 

sensibilizar as relações construídas em ambientes que respeitam o tempo e o espaço 

das crianças. 
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6.1.5 Discussão 

 

Neste tópico, aborda-se a discussão dos resultados a partir dos achados na 

literatura. Barrs e Drury (2017) pesquisaram o ambiente nos primeiros anos de 

crianças em pré-escolas em Pistoia, Itália. Enfatizam que a beleza e o cuidado nos 

ambientes coletivos no cotidiano de escolas, proporcionam às crianças um convite ao 

explorar e criar no brincar. Desde pequenas, as crianças desenvolvem vivências de 

apreciação estética nos ambientes coletivos cuidados. O estudo demonstra a 

importância que o ambiente e o papel do professor têm na estruturação das 

experiências das crianças. Comparando-se com algumas entrevistas de participantes 

da pesquisa, o tema “ambiente acolhedor criado pelo professor” também apresenta a 

necessidade de planejamento, organização e limpeza do ambiente físico escolar que 

irá receber a criança. 

Martins (2016) destaca a importância da documentação e do registro das 

crianças em escolas de Reggio Emilia, enfatizando a valorização da expressão de 

diversas linguagens e pensamentos das crianças por meio de projetos pedagógicos 

expressos pelas mesmas. Nesse sentido, o tema “acolher a criança a partir da escuta 

e do respeito ao processo de desenvolvimento da criança e do próprio professor” 

demonstrou a importância da criação de espaços de creche e de pré-escola que 

considerem a linguagem do próprio corpo do professor como ambiente acolhedor de 

afeto, escuta e amorosidade.  

A criança se comunica por meio do corpo. Os participantes afirmaram que, 

nos diferentes momentos do cotidiano escolar, a criança se comunica com o professor. 

Dessa forma, os participantes ressaltaram a importância de a linguagem ser acessível 

para a criança. No acolhimento, 

 
Se a criança chora pode demonstrar sofrimento [...]. Conversando mais, 
chamando para ir no parque, vamos na balança, a mãe vai se distanciando 
um pouco do ambiente [...]. Eu construo a relação de trocar a fralda da criança. 
A mãe troca primeiro e eu do lado cantando, depois eu troco e a mãe [fica] do 
lado. (AMANDA, PR-A)  

 

Os procedimentos de cuidado descritos pela participante revelam que as 

percepções táteis “exercem um papel extremamente importante na vida do bebê com 

relação aos contatos corporais entre a criança e o adulto” (FALK, 2016, p. 62).  
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A expressão das palavras nos primeiros anos está presente nos movimentos 

do corpo, nas brincadeiras, canções, desenhos e imagens. Os professores vivem no 

cotidiano de crianças bem pequenas assimilando as diferentes linguagens de 

expressão. Está previsto nas DCNEIs (BRASIL, 2010), que as práticas pedagógicas 

respondam aos eixos curriculares norteadores nas interações e brincadeiras. Para 

resguardar os direitos nas experiências das crianças, enfatiza-se o favorecimento de 

“diferentes linguagens e o domínio progressivo por elas de vários gêneros e formas 

de expressão:  gestual, verbal, plástica, dramática e musical” (BRASIL, 2010). A BNCC 

(BRASIL, 2018) estabelece os seis direitos de aprendizagem para garantir a Educação 

Infantil, no conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer. É necessário que os 

professores garantam o direito da criança em expressar-se em diferentes linguagens.  

A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, segundo os Parâmetros e 

Indicadores de Qualidade para os Centros Municipais de Educação Infantil (CURITIBA, 

2009), aponta que o ambiente de crianças bem pequenas coletivo seja organizado em 

espaços e tempos, priorizando os direitos das crianças nos ambientes. Os direitos 

apontados são: organização dos espaços; brincadeira e sua organização; espaços de 

alimentação e sua organização; identidade; ambiente educativo; movimento; 

linguagens artísticas e os materiais de expressão; literatura infantil e livros; oralidade 

de leitura escrita; pensamento lógico-matemático e relações sociais e naturais 

(CURITIBA, 2009). É expressa a integração no cuidar e educar para o 

desenvolvimento da criança, profissionais e familiares independente da sua condição 

social, cultural, econômica, gênero e étnico-racial. Ressalta-se que os critérios de 

conforto e estética são apontados pelos indicadores dos ambientes, devendo ser 

permeados por cores claras, espaços de amamentação para receber as mães, 

corredores com imagens e trabalhos pedagógicos e imagens no campo visual das 

crianças, valorizando o seu percurso criativo.   

Observando os professores e crianças nas instituições coparticipantes PR-A, 

PR-B e PU-A, no período de julho a outubro de 2021, percebeu-se a preocupação 

com a preparação do ambiente para a volta após o recolhimento social, com a 

organização das escolas, a limpeza e o planejamento pedagógico para receber as 

crianças. Devido à pandemia, as crianças estavam sendo atendidas seguindo todos 

os protocolos de higiene dos brinquedos e na alimentação das crianças. Percebeu-se 

que, além da importância de oferecer diferentes linguagens para as crianças, o campo 
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de experiências apontado pela BNCC (BRASIL, 2018) do cuidado nos 

relacionamentos, do eu, o outro e o nós, parece ser um dos que mais necessitava 

atenção, pelo fato de demonstrar ter sido muito afetado nas instituições. Em 

congruência com essa dimensão, observou-se a demonstração de ações de cuidado 

e de solidariedade nas crianças bem pequenas, bem como de percepção e escuta de 

cada indivíduo a partir da sua perspectiva. Ainda havia um desconforto visível por 

parte das crianças pelo fato de o processo do acolhimento ter sido interrompido, assim 

como um esforço dos professores em adequar as crianças novamente na formação 

de um ritmo, de conseguir fazer e concluir seus planejamentos de atividades no cuidar 

e brincar, de construir os vínculos no cotidiano de maneira mais regular, harmoniosa 

e saudável. Por outro lado, percebeu-se que os professores das diferentes instituições 

estavam voltando de excessivas reuniões virtuais, para regularizar de modo 

presencial também os estudos, os planos e projetos do semestre letivo. Havia entre 

eles a necessidade de expressar, dialogar e procurar demonstrar uma maior empatia 

para com os sentimentos e pensamentos dos outros, das crianças e das famílias. Em 

um âmbito mais sutil, havia um anseio por compreender os próprios sentimentos, a si 

mesmo e o sentido da profunda e necessária tarefa de cuidar e educar de crianças 

bem pequenas na atualidade. 

Fochi (2021) menciona a importância de os professores desenvolverem a 

escuta e acolherem as experiências da criança, favorecendo a transformação dos 

sujeitos a partir da perspectiva de vida da criança. Encontrou-se semelhança com os 

depoimentos de alguns participantes, que enfatizaram a necessidade de desenvolver 

a escuta para “mergulhar no universo da criança” (MICHELE, PR-B). Outros 

participantes expressaram que, antes de sensibilizar a voz, a escuta e os gestos no 

cuidar da criança, se faz necessário cuidar do próprio professor. Os depoimentos 

apontam para a construção da identidade do professor no “resgate da criança interior” 

(TOM, PU-A). 

Verificou-se, nos resultados apresentados, a necessidade de dialogar com 

afeto, atenção e amorosidade, devido ao período delicado vivido após o 

distanciamento social gerado pela pandemia da covid-19. Os professores da creche 

pública e das pré-escolas privadas expressaram a importância de proporcionar um 

ambiente de acolhimento escolar maior para as crianças, após estarem com as suas 

famílias durante meses. Conforme observado anteriormente, Chappell, Pender e 
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Swiford (2019) demonstraram a importância da construção da dimensão humana do 

professor nos relacionamentos em ambiente de creche e pré-escola. Afirmam que o 

relacionamento entre a criança e o adulto é favorecido por meio da educação dos 

sentidos. Nutbrown (2013) enfatiza que, pelo fato da resposta da criança bem 

pequena ao mundo ser primeiramente sensória e estética, o currículo dos primeiros 

anos deveria proporcionar maior atenção às experiências estéticas. Shih (2018, 2020) 

ressalta o cultivo dos sentidos e da imaginação para a criação de pensamentos na 

infância para a construção da valorização da cultura local.  

Considerou-se também, como referência, as DCNEIs (BRASIL, 2010) que 

enfatizam a sensibilidade e a educação dos sentidos como princípios da 

aprendizagem na Educação Infantil, na qual encontra-se a dimensão estética. Da 

mesma forma, a BNCC (BRASIL, 2018) propõe a importância de que os programas 

de Educação Infantil considerem as concepções que valorizem o campo das 

experiências cotidianas para as crianças bem pequenas. Os participantes da presente 

pesquisa salientaram a necessidade de cultivar a sensibilidade e a educação sensível 

do professor na atuação com a criança bem pequena. Também foi mencionada a 

necessidade de valorizar vivências criativas e artísticas que discutam novas 

concepções e práticas, que possam ser consideradas com maior ênfase na formação 

de professores que atuam na primeira infância.  

O tema “cultivo da sensibilidade do professor na relação com a criança” 

apresentou a necessidade de sensibilizar a própria voz, a fala, a escuta e os gestos 

na atuação com a criança no cotidiano. O tema “desenvolver a sensibilidade para a 

Educação Infantil”, por sua vez, enfatizou a sensibilidade que os participantes 

adquiriram a partir de sua atuação na Educação Infantil. Segundo os participantes, a 

condução de um cuidar e educar mais sensível proporciona o enriquecimento da 

própria conduta para com a criança. 

Para Steiner (1994), a criança comunica-se por meio do corpo desde o seu 

nascimento; os gestos de coação de professores no andar podem prejudicar o 

desenvolvimento saudável da criança. Seguindo a abordagem Pikler, a confiança é 

construída na cooperação, participação na interação entre a criança e o adulto no 

momento da troca de fraldas, modificando hábitos de considerar os sujeitos como 

objetos (FALK, 2021), tal como revelaram os participantes nos temas “construir 
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relação de confiança e de segurança” e “desenvolver a sensibilidade para a Educação 

Infantil”.  

Os professores compartilharam a importância da aproximação do adulto para 

olhar para a criança no desenvolvimento do relacionamento baseado na confiança. 

Para Pikler (1969), os cuidadores podem conscientizar-se de seus hábitos, deixando 

de emitir gestos de maneira veloz, eficiente e violenta, na construção de um 

relacionamento que valoriza a “aproximação pacífica” (TARDOS, 2017, p. 68). A 

formação do professor de Educação Infantil deveria contemplar a educação estética, 

a valorização de gestos humanos, que engloba a criatividade e a ludicidade. 

O diálogo compartilhado na formação do Ensino Superior por meio de 

atividades criativas, estéticas e colaborativas entre professores, valoriza as atitudes 

autônomas e livres mais conscientes (STOLTZ; WEGER; VEIGA, 2017) e pode 

ampliar a compreensão da história de vida do professor enquanto sujeito, de sua 

biografia e da identidade do ser (LAVINA; LAWSON, 2018). Nesse sentido, os 

depoimentos dos participantes no tema “abrir-se para outras possibilidades de ser e 

existir” demonstraram a intenção de procurar uma transformação na vida pessoal e 

profissional.  

Segundo Stoltz e Wiehl (2021), a formação docente pode abordar o 

conhecimento, a criatividade e a espiritualidade com professores na estruturação da 

questão existencial docente. Esse aspecto é revelado no tema “envolve autocuidado 

e o autoconhecimento do professor”, que evidencia a necessidade dos professores de 

“serem cuidados antes de cuidar das crianças” (AURORA, PR-A). Notou-se a busca 

pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento das próprias capacidades na 

conscientização das ferramentas para atuar como professor. Os participantes também 

podem ter demonstrado essas necessidades devido ao longo período em que 

deixaram de ter reuniões pedagógicas presenciais. Afirmaram que as reuniões 

pedagógicas entre professores e pais por meio de encontros virtuais devido à covid-

19 ocasionaram um distanciamento entre os pares nos cursos presenciais, palestras 

e projetos de formação continuada. 

As narrativas de histórias de vida dos professores são importantes para a 

construção dos relacionamentos vividos em espaços sociais. Os temas “proporcionar 

um caminho para a criança” e “encontrar a própria criança interior” demonstraram a 

importância de resgatar as próprias vivências de infância e as experiências na 
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natureza, proporcionando um brincar mais livre para as crianças. Possivelmente, as 

experiências mais profundas e intensas de infância de professores conduzem à maior 

exploração de brinquedos e materiais naturais com as crianças. 

Kalló e Balog (2017) observam que, em cada etapa do desenvolvimento 

infantil, as descobertas sobre a origem do brincar livre deveriam ser mais 

consideradas nos três primeiros anos da criança. Lameirão (2015) descreve o 

desenvolvimento da criança e a importância da formação do vínculo com o adulto para 

a imitação e para o brincar. O brincar livre é apresentado como um processo 

profundamente humano. Os professores têm o papel de observar mais e evitar fazer 

muitas interferências para a criança exercitar e explorar, trazendo as intenções por 

meio dos materiais e brinquedos. Os docentes possibilitam um mergulho no universo 

infantil, considerado espontâneo, pelas crianças que, nos primeiros anos de vida, 

procuram descobrir a “própria casa” (LAMEIRÃO, 2015, p. 66).    

As primeiras descobertas no brincar trazem vida e proporcionam mudanças 

de comportamento e de padrões familiares, segundo alguns participantes dos temas 

“permitir a exploração de materiais e de elementos a partir do brincar livre” e 

“confunde-se com o aprendizado com todo o corpo da criança e pode ocorrer nos mais 

diferentes contextos”. Refletiu-se que o convívio nas famílias, devido ao período de 

distanciamento social, resultou na constatação da importância da creche e da pré-

escola para regularizar os hábitos saudáveis da criança no brincar livre e nas 

interações sociais. A escola pode proporcionar um caminho novo, mas é o professor 

consciente que é considerado o mediador de uma nova trajetória para a criança.  

As experiências mecânicas e movimentos acelerados que falham e 

desrespeitam o tempo da criança ainda prevalecem nas instituições de infância 

(WEBER; ATCHISON, 2007). Os processos profundos são vividos por crianças bem 

pequenas que descobrem narrativas do brincar com pequenas pedras na natureza 

(MATTOS et al., 2020). A partir dos depoimentos dos participantes do tema “permitir 

que as crianças explorem e descubram a natureza e o seu entorno” e das imagens 

fotográficas pertencentes ao tema “outro tempo na natureza”, refletiu-se que a relação 

entre o professor e a criança bem pequena pode ser desenvolvida mais integralmente 

na convivência social e na natureza por meio de processos mais longos que se 

repetem no cotidiano das crianças, sem se tornarem mecânicos. Ademais, os 

depoimentos das participantes proporcionaram a reflexão sobre o tempo em que as 
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crianças estiveram expostas precocemente aos meios de comunicação virtual, tanto 

no contexto público como no privado, devido à covid-19, no período entre 2020 e 2021. 

Observou-se semelhanças entre a literatura e os relatos dos participantes 

deste estudo quanto à necessidade de se aprofundar na experiência estética. Há 

evidências de cooperação entre professores e professores e coordenadores da 

primeira infância dentro dos cotidianos das escolas em ambos os contextos, público e 

privado. Na instituição pública, foi mencionado um projeto de colaboração mútua entre 

artistas e professores acerca da importância de vivências na modelagem da argila e 

do sentido do tato de professores e pedagogos, para o aprofundamento as 

experiências estéticas (BLOMGREN, 2019; CHAPPELL; PENDER; SWIFORD, 2019; 

SHIH, 2018, 2020).  

O papel das imagens de infância, dos registros e resgates sobre a própria 

identidade do professor foram trazidos nos depoimentos sobre a história pessoal e 

profissional dos professores (LAVINA; LAWSON, 2018). A documentação e registro 

sobre as crianças bem pequenas (BARRS; DRURY, 2017), as atividades de desenhos 

e fotografias nos murais dos ambientes foram apresentadas principalmente pelos 

participantes do contexto público. Os participantes das pré-escolas privadas 

revelaram maior ênfase nas trocas e partilhas de material pedagógico nos estudos e 

reuniões nas escolas e na formação de professores. As declarações demonstram a 

necessidade de aprofundamento com professores de crianças bem pequenas em 

relação ao registro e observação pedagógica de crianças na abordagem de Steiner, 

tanto em formações continuadas como nas práticas docentes.  

Na instituição pública, observou-se uma grande valorização das imagens e 

registros para documentar as experiências lúdicas das crianças. A necessidade de um 

olhar objetivo do professor na atualidade de creches e jardins de infância Waldorf tem 

proximidade com o estudo de Greubel (2016) sobre as características da observação 

sistemática e as concepções do processo de formação para o registro sobre o 

desenvolvimento da criança. Ademais, a arte como ferramenta de desenvolvimento 

da experiência estética (BLOMGREN, 2019; SHIH, 2018, 2020) foi menos levantada 

por participantes de ambos os contextos.  

A compreensão do desenvolvimento da criança a partir das abordagens de 

Steiner e Pikler mostrou semelhanças nos contextos público e privado. O imitar o 

professor da abordagem de Steiner surgiu como “a criança vai nos olhar e copiar. A 
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gente tem que cuidar do nosso ser” (AURORA, PR-A), demonstrando a necessidade 

do autoconhecimento do professor e de reuniões de estudo em grupos de professores. 

Visto que, “tudo aquilo que nós lemos nos livros, eu vejo aqui na prática” (RAFAELA, 

PR-B). Em relação à abordagem de Pikler, os participantes também afirmaram que 

para o diálogo cuidadoso com a criança: “É fundamental eu ir construindo no dia-dia, 

observando a criança, daí vem de onde você precisa ser” (AMANDA, PR-A), uma 

relação “composta por afeto, segurança” (TOM, PU-A) para atuar nas práticas 

sensíveis com crianças. Observou-se que os professores só responderão à questão 

do tornar-se e ser ao investirem no desenvolvimento da interioridade a partir do 

autoconhecimento e da autoeducação. 

O desenvolvimento do afeto e da paciência foi considerado importante na 

construção das relações, para que a criança se sinta segura e confortável. Segundo 

os professores, existe um tempo necessário para envolver cada criança, respeitando 

suas diferenças. Os participantes demonstraram, no acolhimento de crianças bem 

pequenas, que a previsibilidade da voz transforma os movimentos corporais velozes 

do professor: “um gesto brusco, ou inesperado, pode ser, por exemplo, desagradável 

para o bebê. O recém-nascido estremece ao ser tocado de forma inesperada” 

(TARDOS, 2016, p. 62). 

Respondendo ao terceiro objetivo específico, as declarações dos 

participantes demonstraram um esforço em conhecer mais o lugar das experiências 

estéticas em Steiner e Pikler. Os depoimentos dos participantes demonstram buscar 

desenvolver uma maior proximidade com a sensibilidade e a criatividade nas práticas 

artísticas durante sua trajetória de vida, enquanto alguns desenvolvem a busca de 

capacidades sensíveis na natureza e virtudes humanas no entorno. O professor, como 

ser humano, foi apresentado em ambas as abordagens. O autocuidado e 

autodesenvolvimento foi expresso na abordagem de Steiner como caminho interior 

consciente do professor. Em ambas as abordagens, os participantes expressaram a 

necessidade de ampliar a conexão com a natureza para que, nas brincadeiras com 

crianças, as vivências fossem cheias de sentido.   
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Além deste interesse das crianças que a gente percebe quando vai ao espaço 
externo, tem as investigações, então a gente busca estimular isso, mas isso 
também vem da nossa experiência individual. Eu sou uma pessoa muito 
conectada coma natureza e faço dos meus tempos livres o tipo de lugar que 
eu costumo frequentar. Então com certeza, o que eu trago para eles se 
conecta ao que eu faço no meu campo pessoal, que não deixa de ser 
profissional. (TOM, PU-A) 
 
Fazendo algumas buscas de elementos para ampliar as investigações, a 
gente resgata, a gente pega flor que tem aqui, a gente pega graveto, pega, 
mostra as árvores. Agora a gente percebeu que precisa ampliar. (ROSA, PU-
A) 

 

Outros depoimentos expressam a busca de valores humanos no educar as 

crianças. 

 
Permitir essa autonomia, essa liberdade e ter o professor enquanto 
observador e um companheiro que realmente dá a mão para a criança e 
caminha junto com ela permitindo com que ela descubra o mundo. (AURORA, 
PR-A) 

 

As declarações que buscaram caracterizar a experiência estética, 

correspondendo ao quarto objetivo específico, descrevem a busca pelo humano no 

ato de fazer a sensibilidade estética na prática cotidiana:   

 
Eu me torno criança ali. (ROSA, PU-A)  

 

Em outras palavras, se não desconstruirmos as práticas mecânicas e 

escolarizantes (BAUTISTA et al., 2019), não encontraremos a criança e propiciaremos 

seu desenvolvimento saudável por meio de vivências que desenvolvem o apreciar da 

arte (SHIH, 2018), do humano (CHAPPER; PENDER; SWIFORD, 2016) e da natureza 

(SHIH, 2018).  

Se, para um participante, a percepção foi desenvolvida em relação às plantas 

e ervas, para outro, esse processo ocorreu nas caminhadas e descobertas na mata. 

As crianças demonstraram necessitar sair dos espaços restritos e romper as barreiras. 

Em consonância com os depoimentos dos participantes, a formação de professores 

deveria propor novas vivências criativas (STOLTZ; WEGER, 2015).  

Silva e Santos (2019) abordam a desconstrução de imagens para a formação 

de novas percepções, por meio de vivências e reflexões sobre a importância da 

experiência estética na formação de professores. No estudo sobre a intervenção do 

corpo no jardim, a experiência estética pode ser: 
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Uma bota cheia de terra e uma planta assentada nela, esta imagem trata 
sobre a desconstrução, de darmos outros signos aquilo que nos interessa, de 
singularizar o que está posto e criar e percebermos que o que está dado pode 
assumir outras perspectivas. (SILVA; SANTOS, 2019, p. 79).  

 

Ainda para responder ao quinto objetivo específico, sobre conhecer as 

experiências que influenciam a atuação do adulto junto à criança, aponta-se a 

necessidade de que os professores desenvolvam em si mesmos a condição de 

favorecer um ambiente acolhedor para a criança. Ao acalentar a criança, a própria 

condição de cantar modifica a atmosfera do ambiente de crianças bem pequenas. 

Cultivar a sensibilidade para a Educação Infantil foi um elemento considerado 

necessário, nos contextos público e privado. Permitir-se contemplar as nuvens 

espessas e carregadas e depois observar a própria respiração num dia de céu límpido 

modifica o movimento veloz, proporcionando “liberdade de expressão no exercício da 

atividade profissional pedagógica” (LANZ, 2019, p. 222).  

A construção da confiança e segurança demonstrou que devem ser 

considerados o contexto familiar, cultural e social da criança. Os valores humanos 

podem favorecer “a educação estética que enfatiza a beleza da alma e cultura é 

importante para a sociedade atual” (SHIH, 2018, p. 92). Desse modo, ao abrir-se para 

repensar teóricas e prática e para tecer “experiências de beleza” (BLOMGREN, 2019, 

p.4) por meio das experiências vividas da própria identidade, o professor poderia 

“conduzir impulsionado pelo reconhecimento do potencial fundamentalmente 

humanizador da criatividade” (CHAPPELL; PENDER; SWIFORD, 2016, p. 1).  

Os depoimentos dos participantes revelaram indicações sobre a essência do 

fenômeno estudado. A afirmação da necessidade de ser parceiro em um acolhimento 

mais humano indica para a criança que o mundo é bom e que faz sentido estarmos 

juntos e “disponíveis para a criança” (TOM, PU-A), visto que, no desenvolvimento da 

fala, “a criança sente o que pensamos na sua volta” (STEINER, 1994, p. 14). 

Para Falk (2016), nos primeiros anos a criança sente os impactos que os 

adultos podem causar quando atuam de maneira imediata sobre seu comportamento 

por meio de negações que provocam oposições e tornam o ambiente hostil, menos 

humano.  Ao invés de educar a criança a partir do significado da negação, deveriam 

ser trazidas imagens de pertencimento e que conferem sentido a “estar ali” e ao ser, 

enquanto unidade. Nas entrevistas, o lugar da escola e dos ambientes de crianças foi 

expresso pelos participantes às vezes como “ali” e em outras “aqui”. É necessário 
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repensar o significado do ambiente de creche e pré-escola pública e privada em 

uníssono, e não separado e fragmentado pelos tempos e espaços que a vida adulta 

exige. 

Os novos significados do acolhimento para a criança bem pequena exigem de 

nós, professores, a entrega. Não se trata da transmissão rígida, assistencialista e 

escolarizante, que tudo sabe, ou da prática advinda da transmissão do conhecimento, 

sem respeitar os tempos das crianças; tampouco de transmitir oralmente hábitos 

decorados. A calma, o acalentar, o olhar cuidadoso e o ninar são capacidades 

profundamente humanas, construídas interiormente, fazendo com que o corpo 

consiga, aos poucos, realizar movimentos que muitas vezes ainda necessitam de 

afinação para atuarem coerentemente.  

O gesto do professor ao acolher a criança gera no ambiente uma atmosfera 

de proteção e respeito a partir de sua voz e de seu movimento corporal. O braço do 

professor pode abrigar a criança; semelhantemente, na natureza, o gesto de uma 

montanha, de uma colina, uma encosta que encontra o mar, pode ser compreendido 

como uma relação recíproca. O significado do acolhimento da criança é compreendido 

também na palavra nã, Guanabara, que na língua tupi é goanã-pará, baiá ou “golfo 

abrigado”, formado de gwa, nã, que é semelhante à beira, ba’ra mar (NOGUEIRA, 

2014). Na observação da paisagem, também podemos perceber que o braço ampara 

o acolhimento imbuído de graciosidade, dignidade e entrega. Neste estudo, foi no 

agraciar da respiração preenchida de leveza sensível que se reconheceu a direção a 

tomar, para que, por meio dos silêncios e pausas, seja possível conscientizar e 

transformar os atos mais cotidianos em intenções cheias de sentido. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Considerando o objetivo de compreender a relação entre o professor e a 

criança bem pequena a partir da experiência estética, foi possível identificar a 

preocupação em criar um ambiente humano e consciente nas relações entre os 

professores e a criança, no qual a criança venha a ser acolhida com afeto e 

amorosidade; um ambiente em que as experiências planejadas e organizadas pelos 

professores permitam que o tempo de infância seja respeitado e no qual os 

professores, para cuidar, possam serem cuidados.  

Como é a relação entre o professor e a criança bem pequena a partir da 

experiência estética? Observou-se que a experiência estética é uma experiência 

sensível e criativa. Verificou-se que uma relação a partir da experiência estética 

envolve a sensibilização da fala, do gesto e do movimento no cuidar e educar de 

crianças bem pequenas. Os depoimentos demonstraram que a maneira de se 

relacionar com as crianças exige que os professores atuem com afeto, amorosidade 

e que respeitem o tempo da criança. Sobretudo, atuar a partir da experiência estética 

significa estabelecer uma relação acolhedora criada a partir da interioridade do 

professor, que possibilite o desenvolvimento do diálogo cotidiano no tempo da criança. 

A experiência estética pode modificar as ações, sentimentos e pensamentos. O 

pensar criativo é aquele que considera a criança inteira.    

Constatou-se, por meio da revisão de literatura integrativa, no primeiro 

objetivo específico, que a experiência estética na relação entre o professor e a criança 

bem pequena necessita ser mais valorizada nos programas de formação superior. Foi 

possível verificar que é importante criar um ambiente acolhedor para a criança, com 

organização e planejamento; entretanto, a voz, os gestos e o movimento do professor 

devem ser sensibilizados para de fato acolher a criança com afeto e amorosidade, 

respeitando o seu tempo. As crianças desenvolvem valores humanos quando cultivam 

os sentidos na apreciação da beleza, da arte e vivências na natureza. Reforça-se que, 

quando os professores atuam em conjunto com crianças e pais em projetos de mútua 

colaboração com artistas, a capacidade de respeitar o processo criativo de todos é 

desenvolvida. Do mesmo modo, a sensibilidade, como dimensão cognitiva estética, 

pode ser construída a partir do autoconhecimento sobre as imagens e narrativas de 

infância do professor. 
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FIGURA 14 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 21.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

O segundo objetivo específico foi compreender o desenvolvimento da criança 

de 0 a 3 anos a partir das perspectivas de Rudolf Steiner e de Emmi Pikler. A partir de 

Steiner (1994; LAMEIRÃO, 2015), verificou-se a importância de que os professores 

compreendam a necessidade do tempo no desenvolvimento das conquistas do andar, 

falar e pensar nos três primeiros anos da criança, em um ambiente de amorosidade, 

verdade e clareza, visto que, conforme relatado, as crianças imitam os professores no 

cotidiano. Em consonância com Pikler (1969; TARDOS, 2016), constatou-se a 

necessidade de relações de aproximação pacífica e menos ágil nos cuidados de 

bebês e crianças bem pequenas. Destacou-se também a importância do movimento 

e do brincar autônomo e livre para o desenvolvimento infantil. Na abordagem de 

Steiner (1994), verificou-se a necessidade de os professores compreenderem a 

importância do tempo nas conquistas de erguer-se acima da gravidade para aos 

poucos formar os órgãos da linguagem e soltar com vigor a voz tão própria da 

individualidade de cada criança. É importante repensar as práticas integrativas no 

cuidar e educar a partir das experiências do conhecimento humano para o 

desenvolvimento da criança. Na abordagem de Pikler (1969), verificou-se a 

importância do desenvolvimento motor autônomo e livre da criança e a contribuição 

dos gestos e da fala cuidadosa, revelando a importância do respeito ao tempo do 

desenvolvimento infantil. Na abordagem de Steiner, é salientada a importância de o 

professor desenvolver uma condução amorosa, não coagindo a criança no andar; por 
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sua vez, na abordagem de Pikler (1969), são enfatizados os gestos não violentos do 

cuidador. Assim, há semelhanças entre essas abordagens na necessidade do tempo 

para o desenvolvimento da criança e também em uma condução pedagógica pacífica 

e não apressada por parte do professor. 

 
FIGURA 15 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 23.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

O terceiro objetivo específico foi conhecer o lugar da experiência estética nas 

abordagens de Rudolf Steiner e Emmi Pikler. Constatou-se, a partir de Steiner (1994), 

que em uma abordagem holística o ser humano desenvolve os âmbitos do corpo, da 

alma e do espírito. O desenvolvimento da percepção dos sentidos por meio de 

experiências estéticas, artísticas e musicais favorece um pensar criativo de crianças 

(EASTON, 1997; STEINER, 1998; STOLTZ; WEGER, 2015). Semelhantemente, as 

vivências próximas à natureza proporcionam a observação da natureza da alma 

humana (ROMANELLI, 2014). Por isso, considera-se que é nas pequenas coisas no 

ambiente interno e na natureza que a criança pode desenvolver uma experiência 

estética. Os valores de bondade, beleza e verdade podem ser condições para a 

compreensão da realidade inteira (EASTON, 1997; STEINER, 1997). Já a experiência 

estética, na abordagem de Pikler (1969), valoriza os movimentos corporais e o diálogo 

sensível de cuidadores de bebês e crianças bem pequenas (KÁLLÓ, 2016; TARDOS, 

2016). Os gestos não mecânicos são proporcionados pelos movimentos de 

aproximação pacífica (TARDOS, 2016) de professores no cotidiano de crianças. A 

liberdade e a autonomia no desenvolvimento motor da criança podem favorecer a 
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formação de vínculos nas relações (FALK, 2016). A leveza e a presença do cuidador 

são dimensões estéticas que demonstram o respeito pelo tempo e pelo espaço de 

desenvolvimento da criança. Na abordagem de Steiner (1994), os aspectos da voz, 

da respiração e do canto sensibilizado do professor foram salientados como maneiras 

de a criança vivenciar a qualidade da atmosfera de tranquilidade no ambiente coletivo 

de creche e de pré-escola. Verificou-se que o elemento do canto musical, em ambas 

as abordagens, fortalece o vínculo e aproxima o professor da criança. Se a criança 

demonstra necessitar de conforto, segundo a abordagem de acolhimento de Pikler 

(1969), é por meio da previsibilidade que o relacionamento de confiança é construído. 

Já na abordagem de Steiner (1994), a previsibilidade da relação segura é construída 

pela ampliação da concepção do ritmo nos afazeres do ambiente interno e externo no 

cotidiano infantil. 

 
FIGURA 16 – DIÁRIO DE CAMPO, PU-A, 23.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

O quarto objetivo específico buscou identificar o que caracteriza uma 

experiência est tica na percepção de professores de crianças bem pequenas. Foram 

identificados os seguintes temas: ambiente acolhedor criado pelo professor; cultivo da 

sensibilidade do professor na relação com a criança; a exploração e a descoberta no 

brincar livre modificam o trajeto da criança; o aprendizado com todo o corpo da criança; 

e autocuidado e autoconhecimento do professor. Verificou-se que, se para alguns 
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participantes, o ambiente acolhedor  criado por meio da organização e da limpeza; 

para outros, depende da criação de um ambiente humano de acolhimento e da 

atmosfera de tranquilidade, confiança, calma e respeito. Os benefícios da experiência 

est tica podem ser vividos na apreciação tanto do ambiente objetivo como do 

subjetivo, por meio das interações e atividades concretas criativas. O cultivo da 

sensibilidade para relacionar-se com a criança favorece a parceria nas aproximações 

de diálogos, escutas e descobertas infantis, favorecendo o desenvolvimento do futuro 

trajeto da criança. Os gestos carinhosos do professor ampliam a condição de explorar 

da criança no brincar livre e no próprio conhecimento do seu corpo. Por isso, foi 

salientada a importância do autocuidado e do autoconhecimento do professor para 

fortalecer a experiência sensível consciente. 

O quinto objetivo específico voltou-se a conhecer as experiências que 

influenciam a atuação do adulto junto a crianças bem pequenas. Os temas 

identificados foram: acolher a criança a partir da escuta e do respeito ao processo de 

desenvolvimento da criança e do próprio professor; relacionar-se de maneira afetuosa 

e amorosa com a criança; construir relação de confiança e de segurança; permitir que 

as crianças explorem e descubram a natureza e o seu entorno; desenvolver a 

sensibilidade para a Educação Infantil; proporcionar um caminho para a criança; abrir-

se para outras possibilidades de ser e de existir; e encontrar a própria criança interior. 

 
FIGURA 17 – DIÁRIO DE CAMPO, PR-B, 27.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 
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Descobriu-se que, ao acolher a partir da escuta e do encontro com as famílias, 

os professores proporcionam à criança conhecer o mundo por si mesma. Desenvolver 

respeito para com a criança também significa respeitar o seu próprio processo de 

desenvolvimento e transformação. Ao desenvolver uma atuação mais sensível, o 

corpo do professor torna-se ambiente; podemos, assim, permitir que as experiências 

das crianças no cotidiano possam ser acolhidas com respeito. O afeto, a amorosidade 

e o conforto, que foram apontados como condições para construir o relacionamento 

de confiança e respeito com a criança, devem ser plasmados a partir da interioridade 

do professor. É necessário salientar que, nos momentos do cuidar com confiança e 

respeito, é por meio do corpo que a criança se comunica. Alguns participantes 

destacaram que conseguiram escutar a linguagem da criança nas descobertas no 

brincar livre na natureza e no entorno com mais abertura a partir do desenvolvimento 

das capacidades de percepção sensível. 

 
FIGURA 18 – DIÁRIO DE CAMPO, PR-B, 27.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Verificou-se a atualidade da abordagem de Steiner (1994) no que se refere ao 

corpo, à linguagem e à concepção de criança (LAMEIRÃO, 2015). Os primeiros 

impulsos lúdicos nascem nas descobertas dos movimentos do corpo da criança. O 

movimento corporal, segundo Huizinga (2014), tem semelhança a uma dança, um 
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jogo entre tensão, superação, graça e beleza no equilíbrio. Verificou-se que um 

número cada vez maior de crianças nos ambientes coletivos aguarda, cada uma ao 

seu momento, ser acolhida e cuidada. Os momentos das primeiras conquistas da 

criança na posição vertical, a modelagem do corpo e da voz podem ser observadas 

no brincar dentro da caixa de areia, do ensaio das palavras mais essenciais expressas 

nos encontros entre crianças que são constituídas ao observar, verificar, confiar e 

imitar buscando estar em pé, inteira, lado a lado do professor. Nesse sentido, 

sensibilizar o ser do professor para entrar no ambiente da infância e apropriar-se 

desse ambiente para relacionar-se com as crianças numa atmosfera tranquila foram 

apresentados como elementos essenciais.  

Os desafios apontam um novo lugar de ser e estar dos professores que atuam 

nos primeiros anos da criança nos contextos público e privado, para que possam, ao 

recriar o conhecer, encontrar novas fontes de criatividade a partir da própria identidade: 

“as coisas que não têm nome são mais pronunciadas por crianças” (BARROS, 2001, 

p. 6).  

Na abordagem de Pikler (1969), o estudo de Weber (2010) endossa a 

necessidade de que os professores acolham a criança, possibilitando explorar a 

autonomia e a liberdade nos movimentos motores, visto que uma relação ancorada 

no afeto e na amorosidade foi apontada como condição essencial para construir um 

relacionamento sensível e respeitoso com a criança. Verificou-se que a abordagem 

de Pikler (1969) enfatiza cada fase do desenvolvimento motor dos bebês e da criança 

bem pequena. A aproximação do cuidador é estudada por meio dos gestos das mãos 

e do corpo nos centros de formação de cuidadores.  

As abordagens têm semelhança em buscar perceber os movimentos iniciais 

da criança, ao sensibilizar os sentidos de cuidadores e professores, demonstrando a 

preocupação com a observação do desenvolvimento infantil. Da mesma forma, 

constata-se a preocupação em respeitar os valores humanos de liberdade e 

autonomia ao tornar humano o tempo da criança. Ambas as abordagens ressaltam a 

necessidade do desenvolvimento da musicalidade da voz, da escuta e do olhar do 

professor para com a criança; contudo, revelam diferenças na necessidade 

apresentada nos depoimentos dos participantes de conscientizar o desenvolvimento 

dos sentidos a partir da interioridade do autoconhecimento do professor. Ancorada na 

abordagem de Pikler (1969), a metodologia de documentação é fundamentada na 
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observação dos movimentos e conquistas em cada fase da criança. Na abordagem 

de Steiner (1985), a observação da criança baseia-se na apreciação da essência da 

vida da natureza humana inteira. Sob essa perspectiva, a observação e a 

documentação da criança buscam perceber sua individualidade, estudada pelos 

professores reunidos “na sua totalidade anímico-espiritual” (GREUBEL, 2016, p. 86). 

Os participantes salientaram também o desafio de criar, na atualidade pós-

pandêmica de creches e pré-escolas, um ambiente sensível para a criança. Em 

congruência com o estudo de Glöckler, Hübner e Feinauer (2020), a 

descaracterização da identidade humana merece ser estudada entre professores da 

primeira infância por tornar as crianças bem pequenas insensíveis aos sentidos e 

cognição pelo tempo excessivo de exposição às mídias digitais. São inúmeras as 

possibilidades de vivências criativas a serem reorganizadas nos ambientes dos 

primeiros anos, possibilitando e fortalecendo o desenvolvimento saudável do corpo 

físico e dos sentidos das crianças.  

Na relação entre o professor e a criança bem pequena a partir da experiência 

estética, a pesquisa constatou um elemento que Shih (2018, 2020), em concordância 

com Steiner (1994), enfatiza o cultivo de experiências boas, belas e verdadeiras que 

desenvolvam nos ambientes coletivos (SILVA; RAMALHO, 2020) o apreciar, cuidar e 

o zelar por novos territórios criativos.   

Quanto à metodologia de pesquisa fenomenológica adotada, constatou-se 

que a coleta de dados a partir de entrevista semiestruturada no formato de dez 

perguntas auxiliou os participantes professores a aproximarem-se lentamente da 

essência do fenômeno da experiência estética. Com todos os desafios do 

distanciamento social devido à pandemia, a aceitação das instituições coparticipantes 

para a realização de entrevistas, observações, registros presenciais e cessão de 

fotografias proporcionou momentos de abertura, reflexão, trocas e, principalmente, 

crescimento entre os participantes e pesquisadores.  
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FIGURA 19 – DIÁRIO DE CAMPO, PR-A, 30.09.2021 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Devido a todos os aspectos mencionados, sugere-se, em pesquisas futuras, 

que sejam conduzidas investigações sobre a relação entre o professor e a criança 

bem pequena a partir da experiência estética no contexto rural do Estado do Paraná, 

visto que esta dissertação se ocupou com creches e pré-escolas do meio urbano. Os 

depoimentos dos professores participantes demonstraram a preocupação de oferecer 

materiais e brinquedos para o brincar livre da criança bem pequena. Enfatizaram que 

as inspirações dos professores para criar brinquedos feitos de materiais naturais, bem 

como para organizar espaços para o brincar livre na natureza, advêm de suas 

vivências no ambiente natural.  

Por fim, esta pesquisa demonstra a necessidade do desenvolvimento da 

interioridade humana na relação entre o professor e a criança bem pequena a partir 

da experiência estética. Torna-se fundamental, portanto, cuidar do caminho do 

autoconhecimento e da autoeducação do professor que atua com a criança nos três 

primeiros anos de vida e que acompanha essa faixa etária, sobretudo após a 

pandemia da covid-19, que expôs a necessidade de que os professores também 

sejam cuidados.  
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APÊNDICE 1 – CRONOGRAMA DA PESQUISA 
  
 

Identificação da Etapa Início  Término  

1.Revisão de literatura 12/01/2021 22/12/2021 

2.Desenvolvimento do projeto 03/02/2021 21/12/2021 

3.Aprovação do Comitê de Ética 03/02/2021 05/05/2021 

4.Elaboração da pesquisa 05/05/2021 22/12/2021 

5.Coleta de dados 05/05/2021 30/07/2021 

6.Transcrições de entrevistas 01/07/2021 30/07/2021 

7.Análise de dados 05/07/2021 31/08/2021 

8.Redação do relatório 01/09/2021 09/12/2021 

9.Apresentação 01/12/2021 12/12/2021 
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APÊNDICE 2 – RESULTADO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROFESSORES PR-A 
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APÊNDICE 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PAIS 
E/OU RESPONSÁVEL LEGAL PR-A 
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APÊNDICE 5 – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

                                       ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
Data:___/____/____ 
Identificação do/a participante: _____ 
Perfil do/s participante: 
 
Professor/Professora: (   ) Masculino (   ) Feminino 

Idade:  

Tempo de graduação em pedagogia  

Tempo de orientação educacional  

Tempo que atua nesta pré-escola  

Tempo de atuou em outra instituição  

Trabalho em dois ambientes  

 
1. Como foi para você o início da sua atuação nesta instituição escolar de creche 

ou pré-escola? 
 

2. Relate quais percepções de infância que contribuem hoje para a sua relação 
pedagógica com a criança bem pequena?  
 

3. Descreva como é para você a relação entre o professor e a criança no 
cotidiano? 
 

 
4. Como você foi o início da sua atuação nesta instituição escolar de creche ou 

pré-escola? 
 

5. Relate quais percepções de infância que contribuem hoje para a sua relação 
pedagógica com a criança bem pequena?  
 

6. Descreva como é para você a relação entre o professor e a criança no 
cotidiano? 
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7. Relate objetivamente uma relação entre você e uma criança que marcou a sua 
trajetória como professor/a que modificou a sua experiência. 
 

8. Considerando o tempo total que você trabalha na Educação Infantil, na sua 
experiência, como considera o desenvolvimento da relação entre o/a 
professor/a e a criança bem pequena? 
 

9. Quais os aspectos que influenciam a construção de uma relação entre o/a 
professor/a e a criança bem pequena e como identificar as suas 
características? 
 

10. O que significa para você experiência estética/criativa/sensível? 
 

11. Quando podemos dizer que uma relação entre o/a professor/a e a criança bem 
pequena pode ser caracterizada como experiência estética/criativa/sensível? 
 

12. Na sua visão pedagógica como podemos conhecer teorias e práticas que 
valorizem a experiência estética/ criativa/sensível no ambiente de creche e pré-
escola? 
 

13. Gostaria de relatar alguma experiência vivida relacionada à relação entre o/a 
professor/ e a criança bem pequena que considere uma experiência? 

  
Coleta de dados realizada em data de _____/_____/_____. 
Local da coleta: __________________________________________ 
Início: _________horas _________minutos 
Término: _________horas _________minutos 
 
Responsável pela entrevista: profa. Felicia Siemsen 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA (CEP – UFPR) 
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