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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho, vinculado à Linha de Pesquisa Formação e Profissionalização 
Docente e ao Projeto Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: 
história, concepções, projetos e práticas do Grupo de Estudos e Pesquisa da 
Infância e sua Educação em diferentes contextos, investiga a importância da arte 
para a formação da criança pequena, analisando o desenvolvimento da percepção 
e da memória de meninas e meninos a partir de suas aprendizagens expressivas 
e simbólicas. Tal pesquisa objetiva sondar o lugar das experiências criativas para 
o desenvolvimento infantil, salientando o papel das mediações culturais e imagens 
do cotidiano e da arte para o exercício cognitivo da criança, além de procurar 
compreender o processo de significação que introduz estes sujeitos no mundo do 
conhecimento, por meio de exercícios de sensibilização e criação. Embasado no 
referencial sócio-histórico, especialmente nos estudos de Vygotsky, Luria, 
Leontiev e Wallon, este trabalho orienta-se por três eixos temáticos: função 
psicológica, sensibilização e exercício criativo, que serviram de subsídio para a 
realização de uma pesquisa de campo participante com um grupo de nove 
crianças matriculadas em uma creche filantrópica na cidade de Pirenópolis/GO. 
Durante cinco meses, a produção criativa de meninas e meninos, com idade entre 
três a quatro anos, foi observada, estimulada e partilhada. Desta interação, 
convívio e estudo, concluiu-se que os pequenos percebem e conhecem ao mesmo 
tempo em que expressam e transformam suas lembranças, pensamentos e 
contexto, pela ação lúdica e imaginária. Isto se dá através de uma sensibilização 
ampla, envolvendo a dimensão corporal, cognitiva, emocional e social. Também 
se evidenciou que a criança é produtora cultural, pois constrói símbolos e 
transforma significados por meio da interação com imagens afetivas, cotidianas e 
novas, exercitadas e sintetizadas na apropriação do gesto, da fala e na atividade 
do desenho. 
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