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O presente trabalho intitulado: “A arquitetura desenvolvida pela arte” está vinculada a 
um projeto maior desenvolvido num Centro Municipal de Educação Infantil de 
Goiânia/GO. Trata-se de uma pesquisa no campo de estágio realizada no ano de 2010, 
no primeiro e no segundo semestre, sendo o primeiro momento a observação e no 
segundo a intervenção. Pretendeu-se, por meio da arte (obras de Oscar Niemeyer), 
desenvolver a capacidade de compreender, apreciar e contemplar a arquitetura. Percebê-
la como referência de um povo e de uma cultura, possibilitando a valorização e o 
respeito a cada cultura, com isso abarcar as questões da organização e do espaço. 
Entende-se que seja primordial abordar a cultura durante a infância, pois, é importante 
que a criança desenvolva sua capacidade de criar, devendo haver riqueza e diversidade 
no decorrer de suas experiências vivenciadas nas instituições, tendo um caráter voltado 
para as brincadeiras através do lúdico. O trabalho possui como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e pesquisa ação. Em todas as atividades realizadas em sala de aula foram 
feitas observações, registros diários, fotografias e produções artísticas baseadas nas 
obras de Oscar Niemeyer. Para a finalização do projeto foi realizada uma culminância 
expondo em um ambiente descontraído as atividades produzidas pelos alunos. Com este 
projeto aprendemos a importância de desenvolver atividades de acordo com os 
interesses e necessidades dos alunos, colocando-os como sujeitos ativos e participativos 
na construção do conhecimento. Entendemos que a aquisição do saber se dá a partir do 
diálogo entre professor e aluno, um aprendendo com o outro, para que o ensino e 
aprendizagem seja um processo prazeroso, na procura constante de conhecimento. Pois, 
o ensinar e o aprender constituem-se em processos dinâmicos nos quais as 
aprendizagens não fiquem restritas somente dentro da sala de aula, e sim em todos os 
ambientes da escola. A experiência foi um grandioso aprendizado e contribuiu para 
nossa formação como profissionais, possibilitando-nos estabelecer relação entre a teoria 
e a prática. Foi de extrema importância desenvolver este projeto possibilitando trabalhar 
a arte no CMEI, através de arquitetura, pinturas, desenhos, brincadeiras, cantigas e 
histórias. A atividade mais significativa foi a construção de uma maquete da escola, em 
que todos os alunos participaram ativamente de todo o processo. Percebemos que o 
professor é um dos responsáveis em desenvolver  a apreciação e o gosto pela arte e 
cultura. 
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