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A Arte precisa ser compreendida como um conhecimento e uma prática necessária para a 
formação da criança na primeira infância. Dessa maneira, este projeto apresentou uma 
proposta de intervenção que buscou analisar e vivenciar, no decorrer do estágio em um CMEI 
de Goiânia, a contribuição da arte no desenvolvimento infantil, desdobrando-se em vários 
projetos específicos a cada turma do CMEI. O objetivo principal da pesquisa foi desenvolver 
a capacidade de compreender, valorizar e admirar as artes, aprendendo a respeitar a riqueza de 
cada cultura e de cada sociedade, na diversidade que a identifica. O subprojeto “Brincando 
com Portinari” objetivou desenvolver a imaginação criadora; conhecer um artista (Cândido 
Portinari) e sua produção artística, bem como sua biografia; deixar que o estudante 
desenvolva sua própria técnica, mediante a experimentação; apreciar várias obras de arte; 
construir formas artísticas utilizando diferentes materiais e técnicas; desenvolver o gosto 
estético e o interesse pelas artes; apreciá-las como instrumento de transmissão de valores 
culturais e vivenciar a relação brincar-educar. A metodologia de pesquisa utilizada para este 
estudo foi a pesquisa bibliográfica que levou a uma melhor compreensão empírica das 
contribuições da Arte e do brincar-educar na educação infantil, e a pesquisa ação que 
possibilitou estabelecer algumas intervenções no espaço da sala de aula, especificamente a 
turma EIII. As intervenções ocorreram em cinco etapas. Na primeira etapa apresentei às 
crianças o artista Cândido Portinari e o que é a arte plástica, partindo da leitura de histórias 
em quadrinhos. Na segunda etapa conheceram a biografia desse artista e a obra norteadora do 
subprojeto “Meninos Brincando”. O próximo encontro abordou a organização do material e 
do espaço para a produção de pinturas, e a vivência de brincadeiras. No quarto momento 
apresentei outras obras de Portinari e as crianças produziram quadros feitos de colagens. A 
quinta etapa, e última, compreendeu a apresentação dos trabalhos desenvolvidos por todas as 
turmas do CMEI. Todas as atividades desenvolvidas (jogos, brincadeiras, produções artísticas 
e orais) foram observadas e acompanhadas com as devidas anotações em registros diários e 
fotográficos. Diante das experiências (aprendizagens) que ocorreram por meio de uma 
intervenção direta, às crianças ficou reservado o direito de exercer sua capacidade de criar, 
apontando como resultado o conhecimento de um artista, a compreensão e admiração das 
artes, o desenvolvimento de valores culturais e da psicomotricidade. 
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