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Traços de criança 

“A menina pega o giz-de-cera marrom. Vai fazer um desenho. 
Olha para o giz, curiosa. Lembra do sabor do chocolate, quer 
cheirar. Decepcionada com o que sente, desiste de comer o 
giz. Tenta lembrar do que ia desenhar quando escolheu a cor 
marrom, mas se distrai com uma formiga minúscula 
caminhando sobre o infinito piso branco do papel. Vai 
acompanhando com os olhos, criando toda uma vida para 
aquela formiga. Deve ser uma formiga filhote! Sua mãe pediu 
que ela seguisse o caminho da floresta, mas, ávida por 
conhecer o mundo, ela resolveu criar outras rotas... Com o giz, 
ela imprime essas rotas no papel, mas o caminhar da formiga é 
muito mais lento do que as idéias da menina. Decide, então, 
desenhar a casa do bichinho. Quem sabe, assim ele se 
encontra! 

Capricha nas janelas, portas e logo imagina uma tempestade. 
Vai fazendo pequenos traços por cima de todo o desenho e, 
conforme a chuva aumenta, esses traços ficam mais fortes e 
compridos. Pensa em gotas caindo no rio e faz vários círculos, 
um dentro do outro. Logo lembra do sol, trazendo a trégua. 
Resolve, então, deitar o giz amarelo e passá-lo por cima de 
todo o desenho. Por fim, procura a formiga. Ela não está mais 
lá... Deve ter encontrado o caminho de casa! 

Satisfeita com seu desenho, a menina corre para mostrar para 
o adulto. Este olha para a folha, repleta de traçados 
aparentemente sem sentido e fica parado por alguns segundos. 
Não sabe o que dizer. Se fosse fiel a seus pensamentos, 
falaria: “Essa imagem está sem nenhuma harmonia estética! 
Você já tem cinco anos, e ainda faz rabiscos?” Mas, sem 
coragem, parte para o extremo oposto: “Que desenho 
maravilhoso! O que é isso?” Com pressa em dar um sentido 
para o que vê, não espera a resposta: “Ah! Já sei! Uma grande 
teia de aranha! Espera...Também pode ser um furacão!” A 
menina (ainda mais decepcionada do que quando cheirou o giz 
marrom) dá um beijo compreensivo no adulto e resolve iniciar 
um novo desenho-história. A formiga deve ter encontrado 
novos atalhos!” 

 
 

Vera Tschiptschin Francisco 
Professora de Educação Infantil 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 

 

 Graças a minha formação como Artista Plástica, Arte-educadora e meu 

trabalho regular como Educadora na Educação Infantil, tive a oportunidade de 

observar a produção no campo das Artes em diferentes perspectivas e contextos. 

Algumas inquietações me acompanharam nesse percurso: O quanto a arte nas 

instituições tende a tornar-se por demais “escolarizada”, ou aprisionada pela própria 

estrutura das mesmas? Como construir um bom projeto de arte dentro dos contornos 

da instituição educativa, levando em conta a rotina, o tempo, o espaço, os materiais, 

a inserção no coletivo e finalmente, o gerenciamento de todos esses aspectos, sem 

perder de vista o processo criador?  O quanto um projeto ou a grade curricular pode 

significar um “aprisionamento” da ludicidade e do processo criativo das crianças?  

Ao mesmo tempo, como não cair no “espontaneismo” nessa prática? Como 

educadora, pude observar a importância de minha experiência prática no sentido de 

perceber e observar a ludicidade das crianças, em suas relações entre si e com os 

outros, com o conhecimento, com o ambiente que as cerca, no uso dos materiais 

oferecidos e em seus processos criativos. Foi possível perceber que, a qualquer 

instante, algo surpreendente poderia acontecer. As crianças mostravam através da 

brincadeira uma criatividade grandiosa. Trabalhei 21 anos em sala de aula com a 

faixa etária de 5 a 7 anos. Paralelamente, como Arte-educadora, em meu atelier, 

trabalhei com grupos heterogêneos de idades dos 4 a 11 anos. Também desenvolvi 

projetos em outras instituições ligadas à arte, tanto com crianças de idades variadas, 

quanto na formação de adultos nesta área. 

 No decorrer desses 20 anos, busquei alternativas para responder e alinhavar 

essas preocupações e perguntas, por meio dos projetos de sala, sequências didáticas, 

planejamentos do trabalho no atelier, visitas a museus. Muitas vezes alcancei o 

objetivo de alimentar a produção estética das crianças com essa linguagem própria da 

brincadeira, de quem experimenta, ousa, desafia, inventa e propõe o inesperado. 

Noutras, ambiguamente, sucumbi a um padrão estético, tanto no contexto escolar, 
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quanto em outros, que tendia a formatar o processo em um tempo que muitas vezes 

não coincidia com a necessidade da criança e que também, trazia um enfoque colado 

ao produto final. Ao mesmo tempo, equacionar essas questões e cumprir com tantas 

demandas, tais como a adequação às exigências da grade curricular e da rotina das 

aulas no atelier na escola, que implica em uma adaptação ao espaço e tempo 

determinado, é um desafio. 

 Recentemente, depois de muitos anos trabalhando com crianças na fase de 

alfabetização, tive o privilégio de conviver com um grupo na faixa dos 5 anos. Um 

grupo que trazia uma pulsão muito forte para a brincadeira, a exploração dos espaços 

e dos materiais disponíveis. A própria estrutura que a escola oferecia para as 

crianças, possibilitou-me observar muitas situações genuínas, criativas e lúdicas. O 

processo criativo delas me pareceu muito fluente e natural. Assim, minha trajetória 

nessa escola particular, no caso a Escola Vera Cruz, tem sido parte importante de 

minhas reflexões. Nesse período, a instituição vinha passando por profundas 

reflexões junto aos seus educadores. Muitas reuniões e discussões aconteceram em 

torno de mudança de paradigmas, tais como a atenção e escuta do professor para a 

criança “protagonista”, para as cenas potentes, inspiradas em estudos de alguns 

textos muito sensíveis de autores como Jorge Larrosa Bondia, Cleide Tersi, e 

publicações da escola de Reggio Emília. O espaço foi reformado, as salas também, 

enfim, havia uma conjunção de elementos favoráveis para que aquilo que se 

encontrava latente – questões, dúvidas, inquietudes – fosse tomando forma de 

uma nova maneira  de olhar e agir. 

 Neste mesmo ano(2007), comecei a dar aulas de arte na Escola Nossa 

Senhora das Graças. A experiência nesse novo ambiente de trabalho, também 

colaborou para estes questionamentos. O tempo disponibilizado para as aulas,me 

pareceu razoável. Eu tinha cem minutos para dar a aula para cada grupo de primeiro 

ano. No entanto, a rotina e uso do atelier representavam um grande desafio. Era um 

espaço de uso comum para todas as faixas etárias da escola, frequentado por 

diferentes professores e a cada vez que fosse usado, deveria ser perfeitamente limpo 

e arrumado para a próxima aula. Isso significava organizar tudo a cada vez, eu e a 

auxiliar de sala, dificultando propostas como o “atelier de percurso”: situação em que 

organizo cantos de livre escolha, como pintura, argila, marcenaria, sucatas, papéis e 

materiais variados, de modo que a criança possa escolher o que fazer e qual material 
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utilizar. Assim, a cada aula, enunciava uma proposta comum ao grupo e todos faziam 

a mesma atividade. Não acho isso algo negativo, entretanto, ficar apenas nesse 

modelo, pode ser limitante. Sabendo que a livre escolha proporciona um leque maior 

de possibilidades criativas, e de experiências em que a própria criança se depara com 

o material e dele cria e decide o que fazer, intuía que muitos momentos de produção 

“lúdico-criativa” naturalmente se perderiam!  

 Meu ingresso na Pós-Graduação de educação lúdica foi fundamental para 

criar o “fio condutor” de que precisava. Por quê? Por que eu via que essa temática 

abraçava todas as áreas profissionais em que eu me envolvera e também era muito 

significativa para mim, pensando em meu percurso pessoal e pulsão de vida. Além 

de condutor, esse fio também alinhavava de modo muito especial minha própria vida 

profissional. Sempre fui uma pessoa de múltiplos interesses e percursos: Educadora, 

artista plástica, ceramista, designer de jóias, formadora de educadores, enfim, uma 

gama de frentes que, muitas vezes, pareciam me tirar o foco. Pura ilusão. Somos o 

que somos e temos que aproveitar nossa grandeza e desenvolvê-la dentro de nossa 

singularidade... Entretanto, pensando nisso, em um dado momento decidi fazer uma 

escolha e caminhar para uma temática central: A Arte, a arte-educação. Com isso, 

teria que abrir mão de ser professora de sala de aula, fato que levou alguns anos de 

reflexão e elaboração até que eu estivesse decidida e pronta para essa mudança (isso 

porque mantinha a sala de aula no período da manhã e as demais atividades voltadas 

à arte no período da tarde). Percebi também que para esse novo mergulho, ao qual 

me propunha, eu poderia ter uma enorme vantagem da experiência obtida em sala de 

aula por todos esses anos, além  da prática como professora de artes, na Escola Nossa 

senhora das Graças, “Gracinha”, da minha vivência em meu atelier e em outras  

instituições. Estas instituições, a maioria dos trabalhos são sempre direcionadas à 

formação de adultos ou trabalhos com crianças em arte-educação como o Instituto 

Tomie Ohtake, a Ação Educativa (instituição de utilidade pública voltada para uma 

ação educativa e para o direito educativo à juventude), o Cempec (Centro de Estudos 

e Pesquisa em Educação, Cultura e ação comunitária) e recentemente a empresa 

Ceduc (Centro de Estudos e Formação Profissional e Educacional) que terceiriza 

berçários onde dou assessoria na área de Artes, também foram importantes dentro 

deste processo, uma vez que me impulsionaram para pesquisar, estudar e buscar 

respostas para essas indagações pessoais.  Finalmente em 2008, algo aconteceu. 
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Surgiu a oportunidade de migrar da sala de aula para o atelier com o convite da 

Escola Vera Cruz, que me ofereceu as aulas de artes na oficina. Agora, mantenho-me 

como professora de artes de crianças de 6 e 7 anos e no berçário, convivo com os 

“pequeninos”, de 6 meses a 4 anos. 

 Assim, o interesse pelo desenvolvimento desse trabalho nasceu da reflexão a 

propósito da minha prática pedagógica, mas não esteve descolado de minha 

experiência como artista, uma vez que observar meu próprio processo de criação 

ajudou a levantar uma série de reflexões importantes para essa prática. Foi no meu 

atelier, no enfrentamento de desafios e nas montagens de minhas exposições que tive 

que lidar com situações concretas do erro-aprendizagem. As discussões e 

convivência com outros artistas em atelier comunitário ou em grupos de estudo, 

ampliou meu olhar para diferenças e multiplicidades criativas. O estudo de artistas e 

da arte contemporânea contagiava o meu olhar para a minha prática e para a 

produção das crianças. Eu notava o quanto de contemporaneidade havia no gesto 

delas. As visitas sistemáticas às exposições ou vernissages, sempre me trouxeram um 

frescor, como artista e educadora, ou seja, me tiravam do âmbito escolar e traziam 

mais para perto da arte em si. 
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               INTRODUÇÃO 

 

 

É a partir do desejo de sistematizar este “pensar-agir” e teorizar como artista 

e arte-educadora que trago questionamentos sobre o lugar do lúdico na arte no 

recorte da educação infantil. Uma pergunta central do trabalho é o quanto as relações 

entre a arte e essa ludicidade possibilitariam uma aproximação de uma estética mais 

contemporânea, que quebra padrões, propõe novas linguagens, dá ênfase às 

construções tridimensionais, às diferentes mídias e pesquisas de materiais. Estética 

essa, muitas vezes, identificada como estranha, questionadora e que apresenta como 

produto, resultados não necessariamente “perenes” ou “agradáveis aos olhos”, 

deseducados para o novo. 

  Sendo assim, como respeitar e fomentar o movimento lúdico ao longo do 

processo criador da criança pequena? Como provocar uma mudança do olhar e da 

escuta do (a) arte-educador (a) e do (a) professor (a) ou adulto  diante das crianças, 

de seus processos e de suas produções? Qual melhor perspectiva para garantir esse 

olhar e escuta cuidadosa para essa ludicidade no processo criativo da produção das 

crianças? O quanto a aproximação e o entendimento da arte contemporânea e uma 

ampliação  do repertório a respeito dessa poderiam  contribuir para a formação do 

adulto, ou seja, ao estudar e estar mais alinhado à arte atual, possibilitaria qual efeito 

sobre esse olhar para a produção estética infantil? Qual a contribuição? Daquilo que 

as crianças já produzem, o quanto seria possível, a partir da transformação desse 

olhar e percepção, por parte dos adultos, para o movimento lúdico e criativo, 

aproximar cada vez mais a produção infantil de referências da arte contemporânea? 

Quais artistas poderiam significar uma contribuição efetiva nesse processo? 

Essas questões, de certa forma “estão no ar” entre educadores e artistas, de 

um modo ou de outro e com variações, mas com pontos importantes de 

convergência: Sirlene Giannotti, por exemplo, em sua dissertação, comenta como sua 

experiência pessoal ajudou-a na percepção das necessidades das crianças:  
“Durante os anos na educação infantil, sentia cumplicidade nos 
caminhos investigativos que meus alunos tomavam porque eu 
também participava de processos de investigação de uma matéria  
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nova para mim, a argila. Sabia da necessidade de conquistar esta 
intimidade com a matéria como pré-condição de criação. 
Acredito que isto trazia um diferencial na minha atitude, em 
comparação a outros colegas educadores. Eu me sentia menos 
ansiosa pelas qualidades do produto acabado das crianças, mais 
atenta aos seus processos de criação.”1  
 

 Depois de refletir por um tempo, percebi que o que eu já havia coletado, uma 

série de dados e observações, eram ricos o suficiente para atuarem como diretriz de 

minha pesquisa. Também achei importante valorizar o espaço profissional que há 

tanto tempo me acolhe (Escola Vera Cruz) e a liberdade de usar as observações que 

faço em todos os locais por onde circulo. Portanto, parti deste enfoque e dessas 

questões, escolhi alguns procedimentos: utilizar o material pessoal, fazer recortes que 

tragam relevâncias e sentidos para o que pretendo mostrar, alinhado aos pensamentos 

e indagações esboçadas. Portanto, a coleta de dados ilustrativos, feita através de 

minha convivência profissional diária com a produção de crianças dessa faixa etária, 

possibilitou um acervo de registros de situações e imagens que conduzirão o 

trabalho. Diante dessa constatação, decidi ampliar os dados com uma visita ao 

Espaço Brincar (escola particular de educação infantil). O intuito foi acrescentar aos 

materiais já coletadas observações de um contexto diferente (em uma escola que não 

tenho vínculo e atividades dirigidas por outra professora), mas mantendo o mesmo 

foco: a ludicidade do processo criativo de crianças na faixa etária definida (educação 

infantil, dos 2 anos aos 7 anos). A ideia foi poder olhar com distanciamento de minha 

prática pessoal, já que no Espaço Brincar foram observadas crianças coordenadas por 

outra professora. Também aproveitei o relato de uma das educadoras do berçário do 

Ceduc (Centro de Estudos e Formação Profissional e Educacional), que trouxe 

contribuições para este trabalho. 

Minhas principais indagações foram: a tendência em escolarizar a produção 

das crianças nas escolas, o enquadramento do arte-educador a um espaço e rotina 

muitas vezes limitadores que podem impossibilitar uma relação de maior ludicidade 

no processo criador. Entendo aqui por escolarização, a exagerada importância dada 

ao produto e à apresentação estética e, também, o excessivo condicionamento das 

aulas de artes às outras matérias e projetos, o que pode dificultar o processo e a 

                                                 
1 GIANNOTTI, Sirlene. Dar forma é formar-se: processos criativos da arte para a 
infância. São Paulo, 2008,p. 78. [Dissertação- Mestrado em Educação- Usp] 
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aprendizagem da arte em si. Assim, essas questões influenciaram na busca de alguns 

caminhos e experiências alternativas, no sentido de contribuírem dentro do contexto 

escolar e fora dele, para provocar algo diferente no olhar  do arte-educador, do 

professor, do interlocutor, para realmente abrir e preservar espaço para o lúdico no 

processo criador e na produção das crianças. 

 O quanto se permite realmente, a possibilidade de que haja uma expansão da 

experiência, no mais nobre sentido da palavra? Alguns exemplos de situações me 

impulsionaram para estas indagações: é bastante comum o incômodo que algumas 

crianças provocam quando, ao modelarem a argila, satisfazem-se em manipular, 

brincar e transformá-la em diversas coisas, objetos e até brinquedos e, quando 

terminam esse processo, apresentam-nos como resultado final uma “massa 

disforme”, a qual nomeiam como “nave”, “pizza” ou algo do gênero. Comumente 

faz-se a pergunta: “Mas o que você fez?”, ou “O que significa isso?”. Perguntas que 

revelam certo incômodo do observador, professor ou arte-educador. Do mesmo 

modo ocorre, frente às garatujas de crianças, cuja faixa etária pressuporia a 

figuração, o incômodo e a insistência em atribuir significados ao seu desenho. Eu 

mesma já me flagrei nessa situação, fato que tem me levado a compreender melhor a 

ludicidade do processo criativo e suas implicações... Daí a hipótese de que as 

aproximações à arte contemporânea e às manifestações da arte popular possam 

contribuir e somar com esse caráter lúdico, ao processo criativo e de individuação 

das crianças. Afinal, como estar junto, conviver e dialogar com as crianças diante de 

suas produções de modo a dar continuidade às suas indagações? 

 Conforme já foi mencionado, o tema elegido pediu um suporte teórico de 

autores com abordagens relevantes a respeito da temática. Além do registro da 

ludicidade no processo criativo, da observação de possíveis mudanças, inovações e 

ousadias que as crianças apresentaram durante o processo, observar as intervenções 

dos adultos nessa relação também trouxe contribuições interessantes nesse sentido. A 

investigação deu-se em dois focos: em torno das possíveis mudanças de paradigma 

na relação lúdico-processual, em que a arte contemporânea poderia representar uma 

influência e transformação significativa; bem como na produção nata das crianças 

que por si só traz muitas dessas questões e, portanto, se olhada, respeitada e cuidada, 

apresenta uma riqueza incrível, indicadora de percursos ao adulto que estiver alerta.  

 Resumindo, no primeiro capítulo, apresentei abordagens sobre o brincar e a 
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sua importância na ótica de alguns estudiosos do assunto, junto a reflexões pessoais 

que aproximam a ludicidade à arte e aos processos criativos na infância. No segundo 

capítulo, procurei mostrar um pouco mais de perto o ato criador e os processos 

criativos, não apenas limitado ao contexto das crianças, mas como algo inerente aos 

seres humanos, crianças, adultos, artistas, pessoas comuns, professores, enfim, todos 

nós. Já no terceiro, tracei um percurso e um paralelo com a arte contemporânea e 

com alguns artistas selecionados com o intuito de possibilitar uma interlocução 

adequada e colaboração com as questões até então colocadas. Finalmente, no quarto 

capítulo, refleti a respeito do que considero mais precioso, e o que de fato 

impulsionou-me para o presente trabalho: relatos, observações e experiências vividas 

diretamente com as crianças em situações “lúdico-criativas”. Finalizei o trabalho 

com algumas considerações a partir dessas relações, reflexões e materiais, onde 

procurei estabelecer uma linha condutora para responder algumas questões, talvez 

descobrir novas, mas com a gratidão de ter vivido esse processo afetuosamente.  

O método, ou abordagem adotada em relação ao objeto, foi feito com uma 

inspiração dialética, uma vez que lidou com os âmbitos da educação e da arte. Aqui 

no caso, a dialética como princípio metodológico, significa racionalmente 

compreender que o singular ganha sentido em suas relações (totalizações) e que o 

todo é mais que a soma de singularidades e ao mesmo tempo diferente do singular, 

que tem suas propriedades próprias, num movimento de mútua constituição 

envolvendo não só o objetivo, o teórico e o coletivo, mas o subjetivo, o indivíduo, o 

espiritual e o intuitivo (Löwy, 1999). Como categoria metodológica, significa 

integrar teoria e prática, consciência e ser, matéria e idéia no processo histórico 

(Löwy, 20022). A abordagem dialética ajudou, portanto, na busca da articulação entre 

a educação e a arte, via os diálogos estabelecidos entre a ludicidade e os processos 

criativos na arte infantil.  

 

 

                                                 
2 http:www.scielo.br  LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Complexidade e 
dialética: contribuições à práxis política emancipatória em educação ambiental. 
Educ.Soc.Dez 2005,vol.26.n93,p.1473-1494.ISSN0101-7330 
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As questões levantadas orientaram o meu olhar para a observação, coleta de 

dados, pesquisa teórica e escolha dos autores elegidos para contribuir com o tema 

aqui discutido. Essa pesquisa teórica e os dados observados, acrescidos das questões 

apontadas, constituíram o que acredito ter sido a contribuição e o eixo do trabalho. 

Conjuntamente, foi feita a elaboração de registros fotográficos e um pequeno filme 

com algumas dessas observações.  
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CAPÍTULO I: O BRINCAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Remexo com um pedacinho de arame nas 
 minhas memórias fósseis. 
 Tem por lá um menino a brincar no terreiro: 
 Entre conchas, osso de arara, pedaços de pote, sabugos, 
 asas de caçarolas etc. 
 E tem um carrinho de bruços no meio do 
 terreiro. 
 O menino cangava dois sapos e os botava a 
 Puxar o carrinho. 
 Faz de conta que ele carregava areia e pedras 
 No seu caminhão. 
 O menino também puxava, nos becos de sua 
 Aldeia, por um barbante sujo umas latas tristes. 
 O menino é hoje um homem douto que trata  
 Com física quântica. 
 Mas tem nostalgia das latas. 
 Tem saudade de puxar por um barbante sujo 
 Umas latas tristes. 
 Aos parentes que ficaram na aldeia desse homem 
 Douto encomendou uma árvore torta – 
 Para caber nos seus passarinhos. 
 
 De tarde os passarinhos fazem árvore nele.” 
 
   Manoel de Barros  

 
    “ Retrato de artista quando coisa” 
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1. Considerações sobre as definições do brincar 
 
 

 Para esta pesquisa, procurei trazer alguns autores que de certa forma 

ajudaram a esclarecer minhas dúvidas ou cujas pesquisas contribuíram para o 

desenvolvimento e esclarecimento de alguns conceitos importantes, no sentido de 

aprofundar e justificar buscas e hipóteses. Algumas referências sobre o 

desenvolvimento das crianças por meio do brincar, auxiliaram nessa relação entre o 

lúdico e a atividade criadora, como por exemplo, a publicação “O brincar e suas 

teorias”3, que trouxe algumas abordagens acerca da brincadeira e citações que 

ampliaram o panorama do tema. Kishimoto, organizadora da obra, apresentou a 

concepção de brincadeira de vários autores, como Froebel, Guilles Brougère, Heloisa 

Dantas que fala da concepção Walloniana, o filósofo John Dewey, entre outros. 

Títulos importantes dessa temática também foram consultados e citados, como as 

obras O universo simbólico da criança4 e O desenvolvimento da criança através do 

brincar5 de Adriana Friedmann, que apresentaram contribuições relevantes. 

Impossível não mencionar Huizinga e alguns trechos de seu livro Homo Ludens6 para 

falar do jogo na atividade humana.  

 O lúdico, a brincadeira, tem sido objeto de estudo e pesquisa para muitos 

autores e estudiosos. Dessa forma, são diversos os enfoques e as abordagens ao 

mesmo tema. Segundo FRIEDMANN (2006:17) a brincadeira tem sido analisada por 

diferentes enfoques: o sociológico mostra a influência do contexto social em que as 

crianças brincam; no educacional o foco está nas contribuições do brincar para o 

desenvolvimento e aprendizagem; o enfoque psicológico aproveita o brincar para 

compreender o desenvolvimento das emoções, o funcionamento da psique e a 

                                                 
3 KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org) e outros O brincar e suas teorias. São 
Paulo: Pioneira, 2002 cap. 1, p.22 - cap. III,p. 68- cap. V, p.113. 
4  FRIEDMANN, Adriana .O universo simbólico da criança. São Paulo: Editora 
Vozes, 2005. 
5 FRIEDMANN, Adriana O desenvolvimento da criança através do brincar: São 
Paulo: Moderna, 2006 

6 HUIZINGA, Johan Homo Ludens: São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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personalidade dos indivíduos; o antropológico estuda os reflexos que o brincar 

produz em cada sociedade, costumes e diferentes culturas e, finalmente, o folclórico 

aborda o brincar como expressão da cultura infantil através das gerações, tradições e 

costumes nelas refletidos no decorrer dos tempos. Enfim, são várias as teorias que 

definem a brincadeira a partir de vários pontos de vista. Independentemente de suas 

diferenças, existe um eixo central em todas elas, no que se refere a sua profunda 

importância na vida do ser humano, em especial, para o desenvolvimento e a saúde 

da criança.  

Seria por demasiado extenso adentrar em cada uma dessas teorias, linhas e 

estudos sobre o tema. Portanto, faz-se necessário um recorte que se alinhe, 

justamente, com o objeto de estudo aqui proposto, ou seja, a relação do lúdico e o 

processo criativo das crianças entre quatro e sete anos. Analisando por outro ponto 

de vista, é de extrema importância ter essa diversidade de enfoques, porque para cada 

um deles aqui trazido, há algum tipo de diálogo importante com a arte e a 

criatividade, direta ou indiretamente. A arte contemporânea, com toda sua 

diversidade, complexidade, simplicidade e paradoxos, permite um diálogo que 

instiga essa abordagem. 

Para começar, observemos a etimologia das palavras. FRIEDMANN 

(2006:41) define as palavras jogo, lúdico, brincadeira e brincar. “O jogo tem origem 

no termo latino jocus, que significa “gracejo, graça, pilhéria, escárnio, zombaria”. 

Em latim, essa é a palavra originalmente reservada para as brincadeiras verbais: 

piadas, enigmas, charadas etc.”. É curioso notar as sutilezas e pequenas nuances 

entre cada definição. Lúdica vem de ludus, que significa “jogo, divertimento, 

recreação”. Mas, originalmente, refere-se ao brincar não-verbal, à ação 

propriamente dita. Conforme a autora explica, Tomás de Aquino, no século XIII, 

dizia que as palavras ou ações  nas quais buscavam somente a diversão, chamavam-

se lúdicas ou jogos e a distração se fazia pelas brincadeiras de palavra e ação. 

Depois, jocus, e ludus passaram a significar ambos “jogo, divertimento, recreação”. 

Prosseguindo, a palavra brincadeira é o ato ou efeito de brincar. Etimologicamente 

“brincando+eira”; significa divertimento, passatempo, distração. Na sequência, a 

definição e origem da palavra brincar traz algumas imagens poéticas que de certa 

forma são inspiradoras para a relação direta com a arte e o processo criativo. Brincar, 

etimologicamente, é “brinco+ar”. Brinco vem do alemão Blinken, “brilhar, 
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cintilar”, cujo sentido teria passado ao de “agitar-se”. Springen, por sua vez, é 

“pular, saltar; divertimento, jogo de crianças”. Brilhar, cintilar, agitar-se, 

facilmente poderiam ser palavras utilizadas para se descrever alguém em pleno 

processo criativo. Conforme NACHMANOVITCH7, 
A plena criatividade artística ocorre quando, por meio do talento e 
da técnica, o adulto é capaz de entrar em contato com a clara e 
inesgotável fonte de prazer da criança que existe dentro dele. Esse 
contato traz um sentimento que reconhecemos instintivamente. É 
como “uma bola deslizando veloz pela correnteza: um fluxo 
contínuo e ininterrupto”8. 
 
 

 Dessa forma, a brincadeira, o brincar, o jogo, o lúdico estão fortemente 

presentes na vida do ser humano, possuem traços de universalidade, pois em todos os 

lugares do mundo brinca-se. Essas ações funcionam como uma espécie de reflexo da 

sociedade e da cultura em que estão inseridas e, apesar de suas estruturas serem 

universais, suas regras são modificadas no decorrer do tempo de acordo com as 

transformações socioculturais. A brincadeira também atua como uma forma de 

linguagem e de expressão e proporciona o desenvolvimento e a criação coletiva. 

Adulto ou criança, todos nós já brincamos em algum contexto, o que torna a 

brincadeira uma espécie de patrimônio da memória de cada um. Apesar de ser algo 

tão comum e conhecido de todos nós, é fundamental mantermos vivas a chama e a 

conexão com o universo lúdico, principalmente as crianças de hoje, que vivem em 

um limiar de “risco” dessa relação no mundo contemporâneo atual, com tantas 

pressões vinculadas ao tempo e à precocidade da vida adulta. Cecília Aflalo em seu 

texto “Significados do brincar” comenta sabiamente que “brincar é não perceber o 

tempo passar e, se isso ocorre, é porque ora sentimos que ele passa muito rápido e 

ora parece que ele não passa nunca!” Aí está a dimensão do tempo, tão rígida na 

rotina escolar, quando por exemplo, toca-se um sino para iniciar o recreio e outro 

para finalizá-lo, muitas vezes bem no meio da brincadeira! E agora, sem o quintal ou 

a rua, esse momento ao final, ainda é um dos mais preciosos para esses meninos e 

meninas... Prosseguindo, a autora ainda fala da importância do prazer desses 

momentos: 

 [...]brincar é sentir o prazer das sensações extremas, é tentar 
conhecer os próprios limites, é sair por instantes da realidade, é a 

                                                 
7 NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo. São Paulo: Summus, 1993. p.54. 
8 The Blue Cliff Record,número 80,(1128) 1952 
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entrega aos sentidos, é elevar os pensamentos até o nada, é 
igualar a alma às dos poetas... O contato direto com o prazer faz 
com que as pessoas gostem de brincar. Ele nos faz viver 
plenamente o que somos nos faz revelar como somos sem mesmo 
nos darmos conta disso. E é por isso mesmo, que há pessoas que 
não gostam de brincar ou jogar. Brincar se iguala ao sentimento 
de liberdade plena de pensar, de agir, de sentir, de criar e de se 
expressar. Brincar é a liberdade total de criar fantasias, de 
imaginar situações fictícias, de imitar ou transformar a realidade 
de forma descompromissada[...]9 
 
 
 

 Minha intenção não é abordar a atividade lúdica apenas como um instrumento 

metodológico, mas mostrar a amplitude de possibilidades que se pode alcançar 

brincando, trazer diferentes abordagens dela, no intuito de fundamentar sua 

importância na formação do indivíduo.  
A atividade lúdica oferece uma importante contribuição para o 
desenvolvimento cognitivo, pois propicia o acesso a mais 
informações e torna mais rico o conteúdo do pensamento infantil. 
Paralelamente, consolida habilidades já dominadas pela criança, 
bem como sua prática em novas situações. 10 
 
 

Nessa formação, acontece o desenvolvimento da moral, da afetividade, da 

linguagem e do físico motor. A comunicação e a expressão da criança ocorrem por 

meio da linguagem, desenvolve sua memória, imaginação, criatividade e, pouco a 

pouco, passa do pensamento concreto ao abstrato. É na brincadeira que, muitas 

vezes, a criança expressa o que sente e pensa. Demonstra seus afetos e emoções, pois 

no ambiente lúdico, na interação com seus pares, constrói conhecimento ao 

desenvolver sua identidade, autoimagem e expressar seus sentimentos. Explora o 

próprio corpo e descobre os seus limites ao expandir seus movimentos. Ao brincar, 

desenvolve conceitos espaciais e habilidades motoras que serão utilizadas em 

diversos momentos de sua vida. Quando interage com o outro, internamente vai 

construindo sua moral, pois é na troca, no trabalho em grupo que se aprende a fazer 

escolhas, a respeitar os limites e a confiar em seus companheiros. No jogo, as regras 

implicam no cumprimento de acordos e combinados comuns, na colaboração e no 

                                                 
9 AFLALO, Cecília. Significados do brincar. São Paulo, 2001. Obs. Este texto foi 
escrito a pedido do SESC Interlagos em 2001 e publicado na Internet pela primeira vez em 2004. 
 
10 FRIEDMANN, Adriana. O desenvolvimento da criança através do brincar. São 
Paulo:Moderna, 2006, p.65. 
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uso de estratégias. Todas essas áreas de desenvolvimento são partes integrantes de 

cada indivíduo, sendo ativadas conjuntamente nas situações lúdicas. 

 O contexto cultural de cada grupo é um legado de brincadeiras tradicionais e 

típicas de cada lugar, costumes, que fazem parte do folclore regional. Essas 

brincadeiras são transmitidas de geração em geração, por processos informais, muitas 

vezes pela transmissão oral. As crianças aprendem, no contato com os adultos e com 

outras crianças, em uma experiência social, um “patrimônio lúdico” como Gilles 

Brougère afirma, “brincar torna-se o arquétipo de toda atividade cultural que como 

a arte, não se limita a uma relação simples com o real.”  
 
Há, portanto, estruturas preexistentes que definem a atividade 
lúdica em geral e cada brincadeira em particular, e a criança as 
aprende antes de utilizá-las em novos contextos, sozinha, em 
brincadeiras solitárias, ou então com outras crianças. Não se trata 
aqui de expor a gênese do jogo da criança , mas de considerar a 
presença de uma cultura preexistente que define o jogo, torna-o 
possível e faz dele, mesmo em suas formas solitárias, uma 
atividade cultural que supõe aquisição de estruturas que a criança 
vai assimilar de maneira mais ou menos personalizada para cada 
nova atividade lúdica.11 
 
 

Esse comentário me remete, imediatamente, a arte e seus processos criativos, 

muitas vezes praticada em momentos solitários, também traz a preexistência de um 

lastro cultural. 

No âmbito do pensamento filosófico, algumas contribuições para o estudo da 

relevância do jogo e da brincadeira foram necessárias para mudanças de enfoque na 

passagem de um período para outro na História. No Renascimento, a criança era 

dotada de valor positivo, de uma natureza boa e expressava-se espontaneamente no 

jogo. É no Romantismo que essas perspectivas são fixadas e surge um novo lugar 

para a criança e o seu jogo. O jogo passa a ser considerado como conduta livre e 

espontânea, instrumento de educação da primeira infância. Froebel, filósofo dessa 

época, apostou nas crianças ao enaltecê-las, valorizar sua liberdade e desejar que a 

natureza infantil expressasse-se por meio de brincadeiras. Froebel percebeu que o 

jogo tinha duas maneiras de ser usado, como fim de si mesmo, espontâneo e veículo 

                                                 
11 BROUGÈRE, Gilles - apud  KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas 
teorias. São Paulo: Pioneira, 2002, p.22 obs.: Cap. I, A criança e a cultura lúdica, 
Gilles Brougère . 
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de autoexpressão e como meio de ensino, utilizado na busca de algum resultado. 

Conforme Tizuko Morchida Kishimoto, comenta: 
Embora justificando-a por uma teoria metafísica e valendo-se do 
pressuposto romântico que a concebe como atividade inata da 
criança, Froebel postula a brincadeira como ação metafórica, livre 
e espontânea da criança. Aponta no brincar, características como 
atividade representativa, prazer, autodeterminação, valorização do 
processo de brincar, seriedade do brincar, expressão de 
necessidades e tendências internas aproximando-se de autores 
conhecidos como Henriot (1893,1989), Brougere (1995), 
Vygotsky (1987, 1988, 1982), Piaget (1977, 1978) e tantos 
outros.12  

 

John Dewey, filósofo americano, enfatizou que para se obter êxito na 

educação na escola, seria preciso um enriquecimento por parte desta e de seus 

educadores, de modo a obter-se condições de estreitar-se as relações entre atividades 

instintivas da criança, interesses e experiências sociais, atribuindo grande 

importância ao papel do jogo infantil ao considerá-lo expressão máxima da atividade 

espontânea da criança. Para ele, o jogo significava um poderoso instrumento 

educativo, capaz de ligar as necessidades infantis de desenvolvimento às exigências 

sociais próprias da comunidade democrática. Em sua concepção filosófica, todos são 

responsáveis pela condução de seus destinos pessoais e devem contribuir para a 

realização do bem comum ao exercitar a tolerância em relação às diferenças raciais, 

de opiniões e de crenças. Em sua opinião, todos os povos sempre contaram com os 

jogos como parte importante da educação das crianças: 
Toda criança pequena gosta de brincar de casinha, de médico, de 
soldado e Dewey atribui o prazer nessas brincadeiras à 
necessidade que a criança tem de imitar a vida dos pais e adultos. 
O valor educacional dessas brincadeiras torna-se óbvio, na medida 
em que eles ensinam as crianças a respeito do mundo que vivem. 
“Brincando” – declara Dewey – “elas observam mais atentamente 
e, deste modo, fixam na memória e em hábitos muito mais do que 
se elas simplesmente vivessem indiferentemente todo o colorido 
da vida ao redor”[...]13 
 

 Johan Huizinga tomou o jogo como um fenômeno cultural e não biológico e o 

estudou em uma perspectiva histórica. Mergulhou profundamente no universo do 
                                                 
12 KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 
2002, p.68 obs.: cap. III, Froebel e a concepção de jogo infantil. 
 
13 KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar 
e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2002, p. 99 obs.: cap. IV, Dewey: jogo e filosofia 
da experiência democrática. 
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jogo onde este é uma função de vida, mas não é passível de definição exata em 

termos lógicos, biológicos ou estéticos. Para ele, o jogo é, forçosamente, reconhecer 

o espírito, pois o jogo, seja qual for a sua essência, não é material. Para Huizinga A 

própria presença do jogo é uma confirmação permanente da natureza supralógica 

da situação humana. O mesmo autor resumiu as características formais do jogo 

como uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à 

vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa 

e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual 

não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais 

próprios, segundo uma certa ordem e certas regras14.   

 Vygotsky afirmou que o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento 

proximal na criança. No brinquedo ela comporta-se além do comportamento habitual 

de sua idade já que, como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo é uma 

grande fonte de desenvolvimento. A criança brincando com a boneca reproduz uma 

situação real imitando, por exemplo, o que sua mãe faz. É uma situação imaginária, 

quase como uma lembrança do que aconteceu como a memória em ação. No 

desenvolvimento do próprio brinquedo, ocorre uma mudança de predominância de 

situações imaginárias para a predominância de regras e também ocorrem 

transformações internas no próprio desenvolvimento das crianças. Observa-se aqui, e 

entende-se por brinquedo também a ideia da brincadeira em si e do jogo. 
Assim, o atributo essencial do brinquedo é que uma regra torna-se 
um desejo. As noções de Spinoza de que “uma ideia que se tornou 
um desejo, um conceito que se transformou numa paixão”, 
encontram seu protótipo no brinquedo, que é o reino da 
espontaneidade e liberdade. Satisfazer regras é uma fonte de 
prazer. A regra vence porque é o impulso mais forte. Tal regra é 
uma regra interna de autocontenção e autodeterminação, como diz 
Piaget, e não uma regra que a criança obedece à semelhança de 
uma lei física. Em resumo, o brinquedo cria na criança uma nova 
forma de desejos. Ensina-a a desejar, relacionando seus desejos a 
um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa 
maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 
brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico 
de ação real e moralidade. 15 

                                                 
14 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 2005, p.10, p.16. 
 
15 VYGOTSKY, Lev Semynovich. A formação social da mente. São Paulo: Martim 
Fontes, 1994, p.13, p.133-135. 
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2. Reflexões: O lúdico e a arte - a importância do “ser brincar” e do “ser 

criativo”. 

 

 Seguindo essa intenção de aproximar cada vez mais o universo da brincadeira 

ao processo criativo e o fazer arte na infância, trago perspectivas do brincar que 

colaboraram para esse olhar. Nas situações concretas que foram observadas, e que 

serão aqui relatadas, ficou-me clara a existência na brincadeira de uma forte conexão 

com o processo criativo, com o imaginário, com uma liberdade da criança de 

expressar e sentir. A brincadeira torna-se, de repente, um trabalho estético, como 

também, um trabalho estético pode virar parte de uma brincadeira. Quando as 

crianças produzem uma pintura, um desenho, uma escultura ou mesmo uma espécie 

de “instalação”, que ocupa diferentes espaços, muitas vezes estabelecem relações 

lúdicas com seus trabalhos durante o processo de produzi-los. 

 Dentro das teorias psicológicas, a brincadeira também foi analisada de 

diferentes aspectos por vários psicólogos. Os enfoques são variados, mas todos 

concordam que a brincadeira é um fenômeno da mente, uma atividade expressiva e 

geradora de habilidades cognitivas gerais ou específicas. Heloysa Dantas16, no 

capítulo “Brincar e trabalhar”, comenta que se costuma desperdiçar a diferenciação 

de ordem psicogenética que a nossa língua permite: brincar é anterior a jogar, 

conduta social que supões regras. Brincar é forma mais livre e individual, que 

designa as formas mais primitivas de exercício funcional, como a lalação... O termo 

lúdico abrange os dois: a atividade individual e livre e a coletiva e regrada. Para 

Wallon, toda atividade da criança é lúdica, no sentido que se exerce por si mesma. 

Infantil é sinônimo de lúdico. Em sua teoria, cuja concepção é paradoxal e marcada 

pela dialética, afirma-se simultaneamente um estado atual e uma tendência futura:  
As atividades surgem liberadas, livres (aqui no sentido de 
gratuitas, não-instrumentais), exercendo-se pelo simples prazer 
que encontram em fazê-lo. Porém, tendem sempre, ao aperfeiçoar-
se por este exercício funcional, a tornarem-se aptas a entrar em 
cadeias mais complexas, como ações intermediárias. O que se 
descreve é um movimento de devir que leva do brinquedo ao 
trabalho, isto é, da atividade-fim a atividade-meio.  

                                                 
16 WALLON, Henri-apud KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas 
teorias. São Paulo: Pioneira, 2002, p.111-112 obs.: cap. V, Heloysa Dantas: Brincar 
e trabalhar. 
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O trabalho, entendido como qualquer ação instrumental 
subordinada a um fim externo e a um produto, corresponde, 
portanto aquele para onde tende a atividade lúdica. O jogo tende 
ao trabalho como a criança tende ao adulto.17 
 

A mesma autora enfatiza que há ludicidade em toda motricidade infantil, 

marcada por uma expressividade que supera de longe a instrumentalidade. Portanto a 

brincadeira como o gesto livre de intenção, o acaso, são formas remotas da 

descoberta e da ampliação do repertório. A gestualidade gratuita pode ser fonte do 

novo. No grafismo infantil, inicialmente, a criança dirá que não sabe o que está 

desenhando, por que ainda não acabou e é justamente esta desinibição do traço que 

tanto agrada aos artistas plásticos, pois ainda é gesto-prazer lúdico, ainda não virou 

gesto-meio-trabalho. Tampouco importa saber o que a criança está desenhando, mas 

a sua ação de desenhar. É este valor criativo que tanto custará ao adulto resgatar, pois 

mesmo na brincadeira, muitas vezes com a tendência ao trabalho (sentido aqui 

colocado, como atividade-fim), existe esta etapa inicial, de uso livre em que se brinca 

com o gesto, com a linguagem...  
Exigem uma grande diversidade de canais para a expressão de si: as 
histórias mágicas, o baú de fantasias. Brincar de dançar, brincar de 
pintar, brincar de ouvir histórias sobre si mesmo. Aqui brincar 
aproxima-se de fazer arte, e reforça-se a ideia schilleriana da arte 
como forma adulta por excelência do lúdico.18 
 

A possibilidade então, do adulto propor, mas não impor, convidar, mas não 

obrigar, manter oferta de várias alternativas, abastecer de materiais, sugerir e fazer 

proposições de natureza artística ao educar, naturalmente, por meio da brincadeira, 

abrirá campo para todas as manifestações estéticas, como a música, a pintura, a 

dança, a poesia.  

A arte e os processos criativos conversam com a brincadeira. Sthephen 

Nachmanovitch19 ao referir-se ao processo criativo do artista, comenta que a criatura 

que brinca está mais apta a se adaptar a mudanças de contextos e condições. A 

                                                 
17 Idem. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2002, Obs: Cap.V, Heloysa 
Dantas: Brincar e trabalhar, p.113-114. 
 
18 Ibidem. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2002, p.117 obs: Cap V, 
Heloysa Dantas: Brincar e trabalhar. 
 
19 NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo. São Paulo: Summus, 1993. p.51, 
p.49. 
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brincadeira, na forma de livre improvisação, desenvolve nossa capacidade de lidar 

com um mundo em constante mutação. Para ele, o lúdico está presente na criação, o 

trabalho criativo é divertimento; é a livre exploração dos materiais que cada um 

escolheu. A mente criativa brinca com os objetos que ama. 

Para finalizar este capítulo, recuperamos Winnicot, que em “O brincar & a 

realidade” enfatiza que o brincar por si mesmo é uma terapia e possui tudo em si. 

Enfatiza a brincadeira como uma experiência, sempre experiência criativa, uma 

experiência na continuidade tempo-espaço, uma forma básica de viver. Envolve o 

corpo, implica confiança, essencialmente satisfaz...  

 
A criança que brinca habita uma área que não pode ser facilmente 
abandonada, nem tampouco admite facilmente intrusões... É no 
brincar que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação... 
É no brincar, somente no brincar, que o indivíduo, criança ou 
adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é 
somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)... É 
com base no brincar, que se constrói a totalidade da existência 
experencial do homem. Não somos mais introvertidos ou 
extrovertidos. Experimentamos a vida na área dos fenômenos 
transicionais, no excitante entrelaçamento da subjetividade e da 
observação objetiva, e numa área intermediária entre a realidade 
interna do indivíduo e a realidade compartilhada do mundo 
externo aos indivíduos.20 
 

Para Winnicott, a ideia de criatividade, está diretamente ligada à percepção 

criativa, mais do que qualquer coisa, que o indivíduo sinta que a vida é digna de ser 

vivida. O impulso criativo é algo que pode ser considerado como uma coisa em si, 

que se faz presente em qualquer pessoa, está presente no viver momento a momento. 

A criatividade é uma proposição universal, que se relaciona com estar vivo. Portanto 

a brincadeira traz esse pulsar de vida, e é, portanto, criativa por natureza. A beleza de 

cada momento de “ser brincar” e “ser criativo (a)”... 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 WINNICOTT, D.W O brincar&arealidade, Rio de Janeiro: 1975, p.74-76,p.79, 
p.80, p.93, p.95, p.100. 
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CAPÍTULO II: O PROCESSO “SER” CRIATIVO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
“Para ser grande, sê inteiro: nada 
Teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda 
Brilha, porque alta vive.” 
 

14-2-1933  
 

                              Odes de Ricardo Reis 
                              Fernando Pessoa,  
  
“O eu profundo e os outros eus”. 
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 A escolha do título deste capítulo foi desafiante, porque falar em criatividade, 

ato criador e processo de criação é de fato um tanto desafiante e profundo. A palavra 

processo é propositadamente enfatizada aqui, porque a trago muito próximo ao “Ser” 

pessoa singular e, portanto, aos caminhos que este Ser utiliza para se realizar através 

da criação. Ao ler a respeito desse tema, deparei-me muitas vezes com situações 

pessoais de meu próprio percurso criativo e com cenas de meu cotidiano de arte-

educadora, momentos preciosos em que pude olhar de perto, tanto o meu processo 

pessoal, quanto o das crianças. A decisão de aprofundar-me um pouco nessa temática 

fez-se necessária para elucidar melhor as diretrizes das questões que procuro 

apresentar aqui. Quando vejo uma criança totalmente absorta ao realizar algum 

trabalho, imediatamente pergunto-me a ordem de eventos que estão acontecendo 

naquela situação. A experiência que está posta naquele tempo-espaço. Como artista, 

me pergunto, e tenho imensa dificuldade para expressar intelectualmente esta 

resposta, o que exatamente acontece nesse instante. Um universo manifesta-se nesse 

momento único. Para essa situação descrita, recorro mais uma vez  ao Winnicott, 

como uma possibilidade de compreender um pouco o que ocorre, já que ele ressalta 

tão bem a importância do brincar, como sendo um momento especial em que o 

indivíduo frui sua liberdade de criação, constrói sua totalidade da existência 

experencial e, ao ser criativo, descobre seu eu (self). 

 Escolhi três autores para apoiar-me nesse tema. Cada um deles trouxe algum 
tipo de abordagem diferente que, juntas, me ajudaram nesta jornada.  

 Fayga Ostrower21 foi uma renomada artista plástica. Nascida na Polônia. 

chegou ao Rio de Janeiro na década de 1930, naturalizando-se brasileira em 1934. 

Atuou como gravadora, pintora, desenhista, ilustradora, professora, e teórica da arte. 

Escreveu várias publicações da temática aqui abordada.  

           Ostrower não considera a criatividade como propriedade exclusiva de alguns 

eleitos, mas como potencial da condição de ser humano. Não a trata como objeto 

isolado, estudada como em um compartimento estanque, mas sim, enquanto 

                                                 
21 OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. Petrópolis: Vozes, 
1984,p.5. 
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elemento dentro do mais vasto contexto, situando-a dentro da sociedade, da 

economia, da política, da cultura, enfim, contextos que de certa maneira por vezes 

podem significar um obstáculo à criatividade humana. A autora considera a 

criatividade um potencial inerente ao homem, e a realização desse potencial uma de 

suas necessidades, e que, portanto, não se restringe a arte. Para ela, criar e viver, se 

interligam. Vivem-se os processos criativos em dois níveis da existência humana, o 

individual e o cultural. Ela fundamenta a ideia de processo criativo utilizando noções 

teóricas sobre a estrutura da forma e o quanto o fator valorativo da cultura atua 

nessas configurações e preestabelece significados.  

 Além de Fayga Ostrower, busquei um autor que abordasse a criatividade 

também sob a dimensão da espiritualidade da criação. Stephan Nachmanovitch é 

americano, estudou psicologia em Harvard, é violinista, compositor, poeta, artista de 

computação gráfica e trabalha como professor e conferencista nos Estados Unidos e 

na Europa. Sua experiência como músico traz a dimensão da improvisação na vida e 

na arte, sua maneira de abordar a criatividade em muitos momentos se aproxima do 

universo lúdico. O autor faz uma viagem por uma poética sensível e bela. Das muitas 

indagações que ele apresenta, como por exemplo, de onde nasce a imaginação, qual a 

fonte em que bebemos quando criamos, foi na improvisação que encontrou muitas de 

suas respostas, passando a considerá-la chave-mestra da criatividade. Foi por meio 

dela que sentiu uma grande excitação de estar consciente de uma espécie de 

comunhão espiritual que ia além da finalidade do fazer musical. Assim, considera 

que a criação espontânea nasce de nosso ser mais profundo e é imaculadamente 

original em nós.22 Para ele a vida criativa é uma série infinita de rupturas provisórias, 

em uma viagem sem ponto de chegada porque é uma jornada para dentro da alma. A 

criatividade é a harmonia de tensões opostas, encapsuladas na nossa ideia irrestrita 

de lîla, ou brincadeira divina. 

  Finalmente, Cecília Almeida Salles, professora titular do Programa de Pós-

Graduação em Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

coordenadora do Centro de Estudos de Crítica Genética, escreveu diversos livros e 

artigos do processo de criação artística. Em sua abordagem das “redes de criação”, 

                                                 
22 NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo. São Paulo: Summus, 1993. p.21, 
p.51. 
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Salles procura discutir os percursos da construção da obra de arte e a busca para uma 

melhor compreensão da complexidade que envolve o processo criativo. Tal teoria 

abre para uma possibilidade de olhar para os fenômenos em uma perspectiva de 

processo. Essas discussões surgem em um contexto que envolve certas questões 

contemporâneas, como a autoria e a intricada relação entre obra e processo, 

possibilitando a contribuição para o desenvolvimento de uma crítica de processo, já 

que algumas obras contemporâneas geram novas metodologias para abordar os seus 

percursos de criação. Sua proposta central, portanto, parte da necessidade de pensar 

criação como rede de conexões, cuja densidade está estreitamente ligada à 

multiplicidade das relações que mantém. No caso do processo de construção de uma 

obra, podemos falar que, ao longo desse percurso, a rede ganha complexidade à 

medida que novas relações vão sendo estabelecidas.23 Esse  conceito de rede, 

abrange características importantes, tais como simultaneidade de ações, ausência de 

hierarquias, não linearidade e intenso estabelecimento de nexos. Gostaria de 

esclarecer que a autora deixa claro que se trata da criação da obra de arte. Entretanto, 

vislumbrei em seu percurso, instigado por indagações genuinamente 

contemporâneas, interlocuções ricas e possíveis com a produção e criação da arte 

infantil, objeto de minhas observações e buscas e cujo foco está na percepção da 

ludicidade que perpassa o ato criativo e lhe traz um caráter vivamente processual.  

 Conforme comento no início deste capítulo, a experiência presente no 

instante de criação se faz única. Mas, afinal, de que tipo de experiência estou 

falando? De qual qualidade? Seria ela única? Ou estética? John Dewey24, fala dela 

como uma ocorrência contínua, porque a interação da criatura viva com as condições 

que a rodeiam está implicada no próprio processo de vida. [...] temos uma 

experiência quando o material experienciado segue seu curso de realização. Então, 

e só então, ela é integrada e delimitada, dentro da corrente geral da experiência, de 

outras experiências... Tal experiência é um todo e traz consigo sua própria 

qualidade individualizadora e sua autossuficiência. É uma experiência. Já Jorge 

Larrosa Bondia, professor de Filosofia da educação da Universidade de Barcelona 

                                                 
23 SALLES, Cecília Almeida. Redes da criação construção da obra de arte.  
São Paulo: Horizonte,2006, p.17. 
 
24 DEWEY, John, A arte como experiência, in Os pensadores. São Paulo: 
Abril,1974, Cap. III. 
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propõe explorar a possibilidade de saber pensar a educação a partir do par 

experiência e sentido. Como pensamos a partir de nossas palavras, o poder e a força 

das palavras determinam nossos pensamentos; pensar, não é somente raciocinar, 

calcular, argumentar, mas, sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos 

acontece. O sentido e o não-sentido estão diretamente relacionados à palavra. O 

homem é um vivente com palavra. A palavra “experiência” é o que nos passa, o que 

nos acontece, ou o que nos toca. Não o que  passa ou o que acontece, ou o que toca. 

A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos passa. 

Dir-se-ia que tudo está organizado para que nada nos passe. 25 

 

 

 

  O leque está aberto... Mas o vento que produz ao ser movimentado por 

mãos ansiosas por frescor, só faz multiplicar ainda mais o desejo de brisa...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 BONDÍA, Jorge Larrosa. Linguagem e educação depois de Babel, Belo Horizonte: 
Autêntica,2004, p.151-154. 
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1. O ato criador, ser criativo, processo de criação – uma viagem pelo universo 

do ser e a experiência de ser 

 

 Fayga Ostrower ao considerar a criatividade como um potencial inerente ao 

ser humano e sua realização uma de suas necessidades, Fayga afirma que este 

potencial não se restringe a arte. O indivíduo nasce, cresce e esse potencial está ali, 

para ser desenvolvido no decorrer de sua vida. Essa natureza criativa elabora-se no 

contexto cultural em que vive e molda seus valores de vida. Assim, os processos 

criativos estão em dois níveis de existência, o individual e o cultural. Fayga diz que o 

ato criador abrange a capacidade de relacionar, ordenar, configurar significar. Ao 

agir, imaginar, sonhar, o homem sempre relaciona e forma. Nós nos movemos entre 

formas e é nessa busca de ordenações e de significados que reside a profunda 

motivação humana de criar.  

 
Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o homem é 
impelido a formar[...] O homem cria, não apenas por que quer, ou 
porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto 
ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando[...] 
Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição[...] 
Intuitivos, esses processos se tornam conscientes `a medida que 
são expressos, isto é, na medida em que lhe damos uma forma[...] 
26  
 

Para Fayga Ostrower, no curso evolutivo da humanidade, o homem adquiriu uma 

integração do consciente, do sensível e do cultural por meio de seus 

comportamentos criativos. Considera, portanto, que a consciência, e a sensibilidade 

das pessoas fazem parte de sua herança biológica, ao passo que a cultura representa o 

desenvolvimento social do homem. É a sensibilidade de nosso ser sensível, unido 

aos processos intuitivos, que se geram os processos criativos. A sensibilidade é uma 

porta de entrada das sensações, uma abertura ao mundo, aos acontecimentos e é 

patrimônio de todos os seres humanos. Grande parte dela está vinculada ao 

inconsciente e às reações involuntárias de nosso organismo, mas outra parte chega ao 

                                                 
26 OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. Petrópolis: Vozes, 
1984, Cap.I 
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nosso consciente na forma de percepções, sendo a elaboração mental das 

sensações27.  

 A mesma autora descreve o homem, como ser cultural que age apoiado na 

cultura. É com a cultura e com as formas materiais e espirituais que dela emanam, 

que os indivíduos de um grupo convivem, atuam e se comunicam. As experiências 

geradas nesse processo podem ser transmitidas por vias simbólicas para a geração 

seguinte. As tradições orais e as memórias do passado, por exemplo, funcionam 

como uma espécie de “capital cultural”. O homem não deixa de conscientizar-se de 

sua existência social ao tornar-se consciente de sua existência individual; é nos 

processos de conscientização do indivíduo que a cultura influencia a visão de vida de 

cada um. No enfoque simultâneo do consciente, cultural e sensível, qualquer 

atividade em si poderia tornar-se um criar, desde que as circunstâncias da vida assim 

permitam e haja também uma estimulação da sensibilidade.  

 Para Ostrower, a memória28 tem um papel importante em nosso consciente. 

Ao homem torna-se possível interligar o ontem e o amanhã... As intenções se 

estruturam junto com a memória. São importantes para o criar... Às vezes, 

descobrimos as nossas intenções só depois de realizada a ação. Desta forma a 

memória é um instrumental para integrar experiências já feitas às novas que se 

pretendem fazer, do mesmo modo, ordena vivências do passado e corresponde a uma 

retenção de dados já interligados em conteúdos vivenciais. Interpenetra no poder 

imaginativo do homem e simultaneamente em linguagens simbólicas. A autora 

afirma ainda, que as associações, provindo de áreas inconscientes do nosso ser, 

compõem a essência de nosso mundo imaginativo, levam-nos a fantasia e aos 

devaneios, geram um mundo experimental de um pensar e agir em hipóteses que 

influem em nosso fazer e naquilo que ‘queremos’ criar. Grande parte das associações 

liga-se a fala, muito do que imaginamos torna-se verbal, traduz-se por meio de 

palavras em nosso consciente. Na língua, como em todos os processos de imaginação 

ocorre um deslocamento do real físico do objeto para o real da ideia do objeto. O 

                                                 
27 Idem, Fayga. Criatividade e processo de criação. Petrópolis: Vozes, 1984, Cap.I, 
p.9-17. 
 
28 Ibidem, Cap.I, p.18-19. 
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homem utiliza-se da palavra para representar coisas. Para Ostrower, é por meio das 

palavras que ele formula o conhecimento que tem do mundo e estas podem 

funcionar como signos e símbolos. Nessa representação, o homem destitui os objetos 

das matérias e do caráter sensorial que os distingue, e os converte em pensamentos e 

sonhos, matéria-prima da consciência. O homem simboliza não só objetos, mas 

também ideias e correlações e cria uma realidade nova do mundo dos símbolos. 

Ainda que a capacidade de falar e de simbolizar seja um potencial inato, o 

aprendizado da fala implica um aprendizado cultural, realizado em um contexto 

cultural. Na faixa de mediação significativa entre nosso mundo interno e externo, 

existem outras linguagens, além das verbais. No cerne da criação está a nossa 

capacidade de comunicarmos-nos por meio de ordenações, com o uso de formas.  

        A forma, afirma Fayga, converte a expressão subjetiva em comunicação 

objetivada. Por isso, o formar, o criar é sempre um ordenar e comunicar 

(FAYGA,1984 Pg.24). Quando na forma se estruturam aspectos de espaço e tempo, 

mais do que assinalar o evento, poderá a mensagem adquirir qualificações de formas 

simbólicas29, que são por sua vez, configurações de uma matéria física ou psíquica 

em que se encontram articulados aspectos temporais e espaciais que podem 

expressar-se tanto por um desenvolvimento formal quanto por qualidades vivenciais. 

Da matéria física, temos sequências rítmicas, proporções, direcionamentos, tensões, 

velocidade, intervalo e pausas. Da psíquica, um movimento interior, a percepção de 

si e da própria experiência de viver. Todo o perceber e fazer do indivíduo refletirá 

seu ordenar íntimo. O ato criativo está desta forma, vinculado a uma série de 

ordenações e compromissos internos e externos. 

 Fayga afirma que o potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser 

sensível-consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que ele 

procura captar e configurar as realidades da vida... a criatividade como potência se 

refaz sempre...30 Para ela, a tensão psíquica é um aspecto relevante para a criação, já 

que representa uma noção de renovação constante do potencial criador. O conflito é 

condição de crescimento. Ao criar e ordenar os fenômenos de determinada maneira e 

ao interpretá-los, partimos de uma motivação interior que contém intensidades 

                                                 
29 Fayga OSTROWER, op. Cit., p.18-26. 
 
30 Fayga OSTROWER, op. Cit., p.26-27 
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psíquicas. Sua ideia da imaginação criativa, vincula-se à especificidades de uma 

matéria, de ser uma ‘imaginação específica’ de cada campo de trabalho, como por 

exemplo, a imaginação científica, a artística, a tecnológica e assim por diante. O 

Imaginar corresponde a um traduzir na mente disposições que estabeleçam uma 

ordem maior, da matéria, e uma ordem interior nossa. Assim, o imaginar seria um 

pensar específico sobre um fazer concreto31. A autora acredita que, para isso 

acontecer, é preciso uma elaboração, momento em que se faz conhecer uma dada 

materialidade no próprio fazer, e a própria matéria objetivando a linguagem torna-se 

uma condição indispensável para avaliar-se as ordenações e compreender o seu 

sentido. Assim, afirma ela, que a ampliação do imaginar32 necessita desta 

identificação com a materialidade, com a qual criará uma afinidade e empatia, na 

linguagem específica de cada fazer. Mas sempre contando com a visão global de 

cada indivíduo, a perspectiva que ele tenha do amplo fenômeno que é o humano, o 

seu humanismo, pois são os seus valores de vida que dão medida ao seu fazer e 

pensar arte.  

 
Formar importa em transformar. Todo processo de elaboração e 
desenvolvimento abrange um processo dinâmico de transformação, 
em que a matéria, que orienta a ação criativa, é transformada pela 
mesma ação. Transformando-se, a matéria não é destituída de seu 
caráter [...] Transformando-se e adquirindo forma nova, a matéria 
adquire unicidade e é reafirmada em sua essência[...] Seguindo a 
matéria e sondando-se quanto à ‘essência de ser’, o homem 
impregnou-a com a presença de sua vida, com a carga de suas 
emoções e de seus conhecimentos... 33 
 
 

 Para Ostrower, a intuição desempenha um papel fundamental neste processo 

e, em certos momentos de nossas vidas, o impulso elementar e a força vital para criar 

provêm de áreas ocultas do ser. Portanto, a intuição vem a ser um importante modo 

cognitivo do homem, que lhe permite lidar com situações novas e inesperadas, 

visualizar e internalizar a ocorrência de fenômenos, julgar, compreender e agir 

espontaneamente. A intuição está na base dos processos de criação. O que caracteriza 

                                                 
31 Fayga OSTROWER, op. Cit.,p.31-32 
 
32 Fayga OSTROWER, op. Cit.,p.39 
 
33 Fayga OSTROWER, op. Cit.p.51p. 
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os processos intuitivos e os torna expressivos é a qualidade nova da percepção. 

Ambas, intuição e percepção, são modos de conhecimento, vias de buscar certas 

ordenações e significados. Mas ao notar as coisas, há um modo de captar que nem 

sempre vem ao consciente de forma direta e o intuir pode dar-se no nível pré-

consciente e subconsciente. Há uma concomitância entre o apreender no mundo 

interno e no mundo externo que se passa muito rapidamente ao mesmo tempo. É o 

insight, a visão intuitiva, quando de repente, se tem a certeza, que desde o início era 

esse o seu significado. No insight estruturam-se todas as possibilidades de pensar e 

sentir, integrando-se noções atuais com anteriores e projetando-se em 

conhecimentos novos, imbuída a experiência de toda carga afetiva possível à 

personalidade do indivíduo [...]O conhecimento é novo, a maneira de conhecer 

renovando-se dentro do próprio ato de conhecer, também renovado34. 

          Ostrower pesquisa profundamente a criatividade e os processos de criação. 

Procurei trazer contribuições da autora com o intuito de esclarecer a compreensão 

dos processos criativos e, no caso, de modo que o meu foco no diálogo com o lúdico 

possa ter mais recursos para uma análise e reflexão. Finalizo com alguns trechos, nos 

quais a autora aproxima sua pesquisa do universo criativo da criança: 
Basta ver a alegria contagiante das crianças, inteiramente 
absorvidas em seu fazer, para se ter uma ideia da grande aventura 
que é criar. Aventura entrega e conquista; rumo a novas 
experiências e novos mundos. É como se a criança, desde sempre, 
soubesse colher a essência do ser. 35 
 
Nas crianças, a criatividade se manifesta em todo o seu fazer 
solto, difuso, espontâneo, imaginativo, no brincar, no sonhar, no 
associar, no simbolizar, no fingir da realidade e que no fundo não 
é se não o real. Criar é viver para a criança. 36 
 

No final, o que mais importa é a motivação essencial, como um caminho ao 

desenvolvimento da personalidade, um caminho sem fim.  
Portanto, são as condições internas e espirituais que permitirão ao 
indivíduo ser criativo: sua capacidade de engajar-se no que faz, de 
permanecer flexível face a certas contingências da vida sem, no 
entanto, perder em coerência e integridade. E, sobretudo, o 
respeito pela vida. Que não é outro senão o respeito pelas matérias 

                                                 
34 Fayga OSTROWER, op. Cit., p.66-67. 
 
35  Fayga OSTROWER, op. Cit., p.247, p.251. 
 
36  Fayga OSTROWER, op. Cit., p.127. 
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com que lida e suas linguagens, ou seja: o respeito por si próprio. 
37 
 
 

 Stephan Nachmanovitch38 em seu livro “Ser criativo” enfatiza a importância 

da improvisação na arte. Em seu prólogo, traz a palavra em sânscrito, lilá, que 

significa “jogo”, ”brincadeira”, mas no sentido da brincadeira divina, jogo de 

criação, destruição e recriação, o dobrar e desdobrar do cosmos. Lilá, profunda 

liberdade, é ao mesmo tempo a delícia e o prazer do momento presente na 

brincadeira de Deus. Significa também “amor”. Assim, essa simplicidade e 

espontaneidade que é Lilá, também pode ser uma conquista dura e difícil, à medida 

que representa retornar ao nosso verdadeiro ser.  

 Para ele, a improvisação segue o fluir do tempo39 e o desdobrar da nossa 

consciência. A improvisação é também chamada de extemporização, que significa 

tanto “fora do tempo” quanto “proveniente do tempo”40. Nachmanovitch acredita 

que para se fazer qualquer coisa com arte é preciso técnica, para se criar por meio 

dela e não com ela. A improvisação tem suas regras, mesmo que essas regras não 

sejam fixadas a priori.Viver o momento presente, o aqui-agora, é um estado mental, 

a improvisação ensina acreditar que o mundo é uma perpétua surpresa em perpétuo 

movimento. A vida criativa é uma vida de riscos. Ao improvisar a pessoa traz tudo o 

que está codificado dentro de si, uma longa história de evolução biológica. Há um 

diálogo com o Ser, com o ambiente divino que existe dentro de nós. O grande ser 

transpessoal ultrapassa a individualidade. Quando se esquece a si mesmo, nessa 

entrega, se permite que algo brote espontaneamente e a musa manifeste-se.  
A musa feminina é a figura que conhecemos por meio da 
mitologia grega e dos poetas renascentistas. Suas raízes remontam 
à Mãe Terra. É deusa da sabedoria, Sophia. Na forma masculina, 
ela aparece na figura de Khir ou do vigoroso ferreiro, profeta e 
deus solar Los. A musa criança é a figura da Brincadeira. 41 
 

                                                 
37 Fayga OSTROWER, op. Cit., p.251. 
 
38 NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo. São Paulo: Summus, 1993, p.13, 
27-28, p.30-31. 
 
39 Idem. Ser criativo. São Paulo: Summus, 1993, 27-28, p.30-31, p.46, p.49, p.50, 
p.51- 53. 
40 Ibidem, p.27-28. 
41 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit p.43. 
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A musa é a voz viva da intuição, uma soma sináptica em todo o sistema nervoso 
equilibra e combina caleidoscopiamente complexidades em um único flash.  
 

Viver segundo a intuição ou a inspiração não é apenas ouvir 
passivamente essa voz interior, mas agir de acordo com ela. A 
improvisação é a intuição em ação, uma maneira de descobrir a 
musa e aprender a responder ao seu chamado... A essência de 
trazer a arte para a vida reside em aprender a ouvir essa voz 
interior... 42 
 

Para Nachmanovitch, a mente que brinca é fundamental para o processo 

criativo. Brincar possibilita uma maior riqueza de reações e melhora a capacidade de 

adaptação, trazendo flexibilidade. A brincadeira nos permite reorganizar nossas 

capacidades e nossa verdadeira identidade. Na forma de livre improvisação, 

desenvolve nossa capacidade de lidar com o mundo em constante mutação. A musa 

mais poderosa é a nossa criança interior. 

 
A plena criatividade artística ocorre quando, por meio do talento 
e da técnica, o adulto é capaz de entrar em contato com a clara e 
inesgotável fonte de prazer da criança que existe dentro dele. 
Esse contato traz um sentimento que reconhecemos 
instintivamente. 43 

 
A analogia feita por ele entre processos criativos, arte e alguns princípios 

espirituais pode parecer estranha, mas na verdade é uma experiência comum. Para 

que a arte apareça, ele diz que temos que desaparecer. Diante dessa afirmação, 

relembro o universo da criança, aquele momento em que ela está completamente 

absorta pela brincadeira e sua concentração é tamanha, que o mundo ao seu redor  

parece parar, tudo anula-se, e a única coisa que permanece é a brincadeira. 

Nachmanovitch44 comenta que quando abandonamos o apego ao ego, entramos em 

estado de transe e de alerta chamado pelos sufis de fanà, a anulação do ser 

individual, em que o pequeno ser dissolve-se para que o grande Ser possa ser 

revelado.  

 Para o autor, ao criar-se a técnica é necessária, mas em um dado momento é 

importante conseguir libertar-se dela. É preciso praticá-la até que se torne 

inconsciente. A prática é um procedimento fundamental para o preparo da criação, 

                                                 
42 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.47. 
 
43 Stephen NACHMANOVITCH. op. Cit., p.54. 
 
44 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.58. 
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entretanto, pode-se estar criando nesse preparo, ou seja, a prática e a perfeição se 

fundem numa coisa só. Os limites estimulam a intensidade. O compromisso com um 

conjunto de regras (jogo) liberta nossa criação e a faz atingir uma profundidade e 

um vigor que de outra forma seriam impossíveis. 45 Os erros e acidentes oferecem 

oportunidades imprevistas e podem ser fontes de inspiração, tal como o grão de areia 

que se transforma em pérola, os obstáculos podem ser explorados e aproveitados. O 

poder dos erros nos permite reestruturar os bloqueios criativos e virá-los do 

avesso46.  

 Para Stephen Nachmanovitch47, o processo criativo, a livre expressão e a 

prática intensa, podem sucumbir ao vício ou à procrastinação, à obsessão ou à 

obstrução. O artista pode ficar viciado numa ideia, preso ao conceito de si mesmo, à 

sua visão particular de como o trabalho deve se desenvolver, ou preso à opinião e 

aprovação dos outros. Aproveito para traçar um paralelo ao que acontece, 

comumente, com as crianças em seus processos criativos diante do olhar crítico do 

adulto. Prosseguindo, para o autor, o que sustenta esse círculo vicioso é o medo. 

Quando o processo criativo entra em pane, há a sensação de aprisionamento. 

Nachmanovitch considera então, que neste processo, a “musa” propõe e o “revisor” 

(mecanismo interno que se distancia da obra para analisá-la) critica e dá forma ao 

material bruto, mas se este preceder a musa, ao invés de segui-la, ocorre o bloqueio. 

Assim, o fantasma da crítica traz o medo do fracasso e também do sucesso. O medo 

de parecer tolo e de cometer erros alimenta-se do mesmo sentimento primitivo, a 

vergonha, que todos nós sentimos na infância. O autor afirma que para sair destes 

mecanismos é preciso buscar a entrega, o abandono de autoimagem e dos conceitos 

em excesso. É necessário abrir mão do resultado e estar totalmente imerso no 

trabalho. E comenta: Essa é a lição que aprendemos quando observamos uma 

criança totalmente absorvida numa brincadeira... 48  

 

                                                 
45 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.83. 
 
46 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.87, p.90. 
 
47 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.123-134. 
48 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.134. 
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A entrega incondicional ocorre quando percebo plenamente – não 
no meu cérebro, mas nos meus ossos – que aquilo que minha vida 
ou minha arte está me entregando é muito maior que minhas 
mãos, muito maior do que qualquer compreensão consciente que 
eu possa ter, muito maior do que qualquer das minhas 
capacidades. 49  
 

Para Nachmnovitch, quando há entrega, a mente relaxa e sabe como proceder 

quando a chama da surpresa criativa acender. O amadurecimento nasce e os 

conhecimentos acumulados na consciência e no inconsciente podem retornar na 

forma de livre expressão, pensamento e de improvisação. A criatividade torna a 

sabedoria do inconsciente disponível ao consciente: 
A aventura da criatividade é uma aventura de alegria e de amor. 
Vivemos pelo simples prazer de existir, e desse prazer se 
desdobram milhares de formas de arte e todas as ramificações do 
aprendizado e da solidariedade... Não podemos ver a nossa 
criação antes que ela nasça, não podemos conhecê-la, mas 
sabemos que ela está lá e a amamos; e é esse amor que nos 
impulsiona a realizá-la.50 
 

            Concluindo, para o autor, o livre fluxo do impulso criativo busca qualidade, 

pois sem visão crítica criamos lixo, mas com excesso dela, criamos bloqueios. A 

beleza formal é também beleza técnica. Há belezas formais, essenciais e emocionais. 
Qualidade, beleza, diversão, amor, transcendência são conceitos 
que não podem ser definidos, mas podem ser reconhecidos. E são 
reconhecidos quando o nosso ser entra em ressonância com o 
objeto [...] Mas quando transformamos nosso ser total numa 
antena ou caixa de ressonância, podemos detectá-la. Voltamos a 
outra palavra enigmática: brincadeira[...].51    
 

A criatividade nasce da livre expressão, da brincadeira, do compromisso com 

o amor... Não existe um processo criativo, mas sim, muitos, com várias camadas, 

níveis de envolvimento e propósitos. Numa alquimia de ressonância e empatia, os 

artistas trabalham ao mesmo tempo o ser e o material, o que envolve conjuntamente 

a inteligência, a percepção dos fatos desconexos, a capacidade de romper ideias, 

vigor, alegria... 

 

 Depois de transitar por diversos conceitos e ideias envolvendo a criatividade, 

sensivelmente desenvolvidos por esses dois autores, trago o conceito de criação 
                                                 
49 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.134. 
 
50 Stephen NACHMANOVITCH, op.Cit.,,p.151 
 
51 Stephen NACHMANOVITCH, op. Cit., p.158. 
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como “rede em processo” desenvolvido por Cecília Almeida Salles, que aborda 

questões bem atuais da arte contemporânea. A partir de documentos deixados por 

artistas, tais como diários, anotações, esboços, rascunhos, maquetes, projetos, 

roteiros, Salles observou na relação entre esses registros e a obra entregue ao 

público, um pensamento em construção. 

 Para a autora, a criação artística é marcada por uma dinamicidade que nos 

coloca em um ambiente flexível, de mobilidade e plasticidade em que propostas de 

obras se modificam ao longo do processo e partes delas reaparecem em outras obras 

do próprio artista. A memória criadora também é parte desse processo dinâmico que 

se modifica com o tempo e impõe novas conexões. Esse percurso contínuo leva ao 

conceito de inacabamento como opção estética ou a chamada estética do esboço 

(Jean-Claude Bernardet, 2003).  

 
Tomando a continuidade do processo e a incompletude que lhe é 
inerente, há sempre uma diferença naquilo que se concretiza e o 
projeto do artista que está por ser realizado [...] O inevitável 
inacabamento é impulsionador [...] O artista lida com sua obra em 
estado de contínuo inacabamento, o que é experienciado como 
insatisfação. No entanto, a incompletude traz consigo também 
valor dinâmico, à medida que gera busca que se materializa nesse 
processo aproximativo, na construção de uma obra específica e na 
criação de outras obras, mais outras e mais outras. O objeto dito 
acabado pertence, portanto, a um processo inacabado. Não se trata 
de uma desvalorização da obra entregue ao público, mas da 
dessacralização dessa como final e única forma possível 
[...]Assim como Morin (200, p.39) constata que na ciência uma 
teoria científica tem sempre incerteza de seus resultados [...]o 
artista também enfrenta um processo que não permite previsão e 
predição, em outras palavras, opera no universo da incerteza, da 
mutabilidade, da imprecisão e do inacabamento.52 
 

Desta maneira, fica claro que Nessas ações múltiplas, estamos lidando com 

um tempo da criação artística não linear e que nos remete ao conceito de rede. Salles 

cita Pierre Musso (2004) ao falar da explosão desse conceito que parece ser um novo 

paradigma ligado a um pensamento das relações. Musso (2004, p.31) 53 fala em 

                                                 
52 CLAUDE BERNARET- Jean- Apud-SALLES, Cecília Almeida. Redes da 
criação construção da obra de arte.  
São Paulo: Horizonte, 2006, p.21. 
 
 
53 Idem, Redes da criação construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006, 
p.23-25. 
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elementos de interação, interconexão instável no tempo e variabilidade de acordo 

com regras de funcionamento. 
Os elementos de interação são picos ou nós da rede, ligados entre 
si: um conjunto instável e definido em um espaço de três 
dimensões. Morin (2002b, p.72) descreve interações, em outro 
contexto, como ações recíprocas que modificam o comportamento 
ou a natureza dos elementos envolvidos; supõe condições de 
encontro, agitação, turbulência e tornam-se, em certas condições, 
inter-relações, associações, combinações, comunicações etc., ou 
seja, dão origem a fenômenos de organização. 54 
 

É a tentativa de lidar com a complexidade e seus desafios. Em seu texto, 

Musso comenta que segundo Morin (2002ª, p11) 55 estamos desarmados perante a 

complexidade porque nossa educação ensinou-nos a separar e isolar coisas, os 

objetos de seus contextos, a realidade em disciplinas compartimentalizadas, sendo 

que a realidade, no entanto, é feita de interações e laços. Assim, as obras possuem 

conexões internas e também externas em seu processo de construção e são, portanto, 

sistemas abertos, que interagem com o meio ambiente. Essas interações da rede se 

dão por contato, contágio mútuo ou aliança, crescendo por todos os lados e em 

todas as direções. 56 A expansão do pensamento criador é ativada por elementos 

exteriores e interiores ao sistema em construção e essas conexões podem ser 

responsáveis pela inventividade. A interatividade age sob forma de ramificação de 

novas possibilidades, a ação de um elemento sobre outro criando uma ação geradora. 

É pensar no ato criador como um processo inferencial, no qual toda ação, que dá 

forma ao novo sistema, está relacionado a outras ações de igual relevância, ao 

pensar-se o processo como um todo. Voltando a definição de rede: 
Musso (2004, p.31) fala de sua interconexão instável no tempo: a 
gênese de uma rede (de um elemento de uma rede) e sua transição 
de uma rede simples para outra mais complexa são 
consubstanciais a sua definição. “A estrutura da rede inclui sua 
dinâmica”. 57 
 

Desta forma, para Cecília Almeida Salles, a rede de criação definir-se-ia em 

seu próprio processo de expansão no decorrer da obra, quando o artista cria um 

sistema que vai ganhando complexidade à medida que novas relações vão sendo 

                                                 
54 MORIN, Edgar, apud Ibidem, p.23-25. 
55 MORIN, Edgar, apud Cecília Almeida SALLES, op. Cit., p.24. 
 
56 Cecília Almeida SALLES, op. Cit., p.25. 
57 Cecília Almeida SALLES, oc Cit., p.32-33. 
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estabelecidas, criando tessituras nesse movimento, utilizando de transformações, 

ajustes, apropriações. 

 
A criação como processo relacional mostra que os elementos 
aparentemente dispersos estão interligados; já a ação 
transformadora envolve o modo como um elemento inferido é 
atado a outro [...] As construções de novas realidades, pelas quais 
o processo criador é responsável, se dão, portanto, por meio de um 
percurso de transformações, que envolve seleções e 
combinações.58  
 

Outro importante aspecto enfatizado pela autora é a continuidade do 

processo, no qual todos os registros do artista são importantes porque podem trazer 

informações significativas sobre o ato criador, ou seja, a obra é fruto deste processo e 

não de uma grande idéia. Assim, é preciso lidar com a criação na perspectiva 

temporal, no universo do inacabamento, onde tudo é contínuo, quando há sempre a 

transformação de uma coisa para outra, e para tal, é fundamental estar atento à sua 

inserção na história e na cultura, compreender sua relação com o futuro e com a 

impossibilidade de definição de início e fim. Outro ponto importante levantado por 

Salles é o fato de o pensamento da complexidade estar apto a reunir, contextualizar, 

globalizar e ao mesmo tempo reconhecer o individual, singular e concreto. Nesta 

rede de construção é possível observar as macrorrelações do artista com a cultura e, 

aos poucos, aproximar-se do sujeito em seu espaço de transformações. 

 Em todas as descrições do processo criativo e a criatividade dos três autores 

aqui citados, Fayga Ostrower, Stephen Nachmanovitch e Cecília Almeida Salles, foi 

possível verificar pontos em comum e também complementares. Na última 

abordagem, Cecília Salles parte de reflexões provocadas pela observação da 

produção da arte contemporânea e atua então, como referência para estas discussões, 

como uma espécie de formadora de parâmetros destas buscas. Esse é um assunto 

vasto e profundo, instigante e fundamental para se compreender um pouco esse 

universo do criar e Ser criador. O diálogo proposto nesse trabalho, envolve a 

ludicidade, o processo criativo e as contribuições da arte contemporânea. Discussões 

tão atuais funcionam como uma espécie de “regra do jogo”, implícitas ao que 

acontece na contemporaneidade e todas as complexidades que isso envolve. Tanto 

Ostrower como Nachmanovitch fazem conexões explícitas entre o lúdico e a 
                                                 
58 Cecília Almeida SALLES, oc Cit., p.35. 
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criatividade. Salles mergulha no percurso criador do artista enfatizando suas 

características processuais, o que viabiliza certa analogia ao processo da brincadeira, 

ao relembrar esta frase de Winnicott (1975): É no brincar, que a criança ou o adulto 

fruem sua liberdade de criação. Gostaria de terminar com este texto de Salles (2006 

p. 65): 
O percurso criador, ao gerar uma compreensão maior do projeto, 
leva o artista a um conhecimento de si mesmo. Daí o percurso 
criador ser para ele, também, um processo de autoconhecimento e, 
consequentemente, autocriação, no sentido de que ele não sai de 
um processo do mesmo modo que começou: a compreensão de 
suas buscas estéticas envolve autoconhecimento. 
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CAPÍTULO III: DIÁLOGOS COM A ARTE CONTEMPORÂNEA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Retrato de artista quando coisa: borboletas 
Já as árvores por mim. 
Insetos me desempenham. 
Já posso amar as moscas como a mim mesmo. 
Os silêncios me praticam. 
De tarde um dom de latas velhas se atraca 
Em meu olho 
Mas eu tenho predomínio por lírios. 
Plantas desejam a minha boca para crescer 
Por cima. 
Sou livre para o desfrute das aves. 
Dou meiguice aos urubus. 
Sapos desejam ser-me. 
Quero cristianizar as águas. 
Já enxergo o cheiro do sol. 
 
   Manoel de Barros 
 
“Retrato de artista quando coisa” 
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No presente capítulo, proponho-me a uma tarefa um tanto ambiciosa, no que diz 

respeito a dizer muito, em poucas linhas, ou seja, “passear” através de poucas palavras 

pelo ambiente da arte contemporânea. Afinal, o que é arte contemporânea e por que o 

interesse em trazer contribuições desta arte para o meu trabalho? As redes de criação de 

Salles60 enfatizam que a obra em processo é construção da constante formação do 

artista. Winnicott61 afirma que a brincadeira e o processo criativo são essenciais para a 

formação da criança e do indivíduo. Considerando ambas as afirmações, eu diria que 

para o adulto e também para a criança é praticamente impossível negar o que ocorre ao 

redor, a cada instante, inclusive, o que está acontecendo de mais atual na arte. As 

crianças estão circunscritas neste mundo, vivem este momento histórico.  

 As transformações ocorridas na arte de forma tão intensa e radical, são reflexos 

da atualidade. Vejo como uma grande oportunidade o aproveitamento destas mudanças 

para a arte infantil, tanto para a formação de um olhar diferente por parte do adulto para 

a produção das crianças, quanto para a sua ampliação de repertório artístico, com a 

possibilidade de infinitas leituras das obras, uma vez que muitas dessas interlocuções 

podem ser feitas de modo dinâmico e interativo. Assim, farei necessário uma 

retrospectiva  da arte moderna até a atualidade, com o intuito de aprofundar e entender 

melhor como a arte chegou até o momento contemporâneo e as transformações 

implicadas nisso.  

 Selecionei alguns autores que ajudaram nesse árduo trabalho: Arthur C. Danto, 

professor emérito do departamento de Filosofia da Universidade de Columbia em Nova 

York, também crítico de arte do The Nation, considerado referência nas discussões 

sobre arte e seus rumos na atualidade. Em seu livro Após o fim da arte, especificamente 

no capítulo um, o autor ajuda-nos a compreender as passagens da arte moderna, pós-

moderna e contemporânea.  

 Giulio Argan, italiano, nascido em Turim, publicou numerosas monografias e 

coletâneas de ensaios sobre arte, sendo considerado um dos últimos representantes de 
                                                 
60 SALLES,Cecília Almeida. Redes da criação construção da obra de arte.  
São Paulo: Horizonte, 2006. 
 
61 WINNICOTT, D.W O brincar&arealidade, Rio de Janeiro: 1975, p.74-76, p.79, 
p.80, p.93, p.95, p.100. 



 42

uma grande tradição crítica que corresponde historicamente aos movimentos modernos 

de arte.  

 Alguns artigos da publicação A educação do olhar no ensino das artes, 

organizado por Analice Dutra Pillar, professora da Faculdade de educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre e doutora em Artes pela 

Escola de comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) 

apresentaram um fio condutor em uma abordagem ampla dos significados de leitura de 

imagens com base em teorias da arte e do ensino das artes. Estes artigos abordaram 

questões importantes no âmbito da arte contemporânea, especificamente em alguns 

pontos que serviram como alicerces para o que considerei importante no 

estabelecimento de diálogos com a arte infantil. Eles foram escritos por um grupo de 

renomados especialistas em arte-educação, preocupados com a educação do olhar no 

ensino das artes no mundo atual, atentos a essa civilização da imagem, impregnada de 

experiências anteriores, associações, lembranças, fantasias e interpretações, 

comprometida com o nosso passado, nossa época e lugar e com nossos referenciais.  

 Para finalizar, Michael Parsons aponta para as reflexões surgidas no âmbito da 

arte-educação e as mudanças que têm acontecido neste meio. Parsons é autor de 

algumas obras importantes como Compreender a arte. Neste trabalho serão citados 

alguns pequenos trechos de um texto transcrito e traduzido, “Mudando direções na arte-

educação contemporânea - A compreensão e o prazer da arte”, 5º evento, São Paulo, 

Sesc Vila Mariana, 1998. 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
62 MICHAEL, J. Parsons. Mudando direções na Arte - Educação Contemporânea in A 
Compreensão e o Prazer da Arte - 5º Encontro, São Paulo, SESC Vila Mariana, 1998. 
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1. Arte contemporânea; uma retrospectiva 

 

 Uma vez tomada a decisão de trazer contribuições da arte contemporânea, faz-se 

imprescindível contextualizá-la e regressar para o período que a precede. Danto63, a 

partir de citações que faz de Greenberg, considera a mudança da arte “pré-moderna” 

para a arte “moderna” com a passagem das características miméticas para não-

miméticas da pintura. As características representativas tornaram-se secundárias no 

modernismo, tendo sido fundamentais na arte pré-modernista. Se antes os pintores 

dedicaram-se a representar o mundo como este se apresentava, com o modernismo, as 

próprias condições de representação tornaram-se centrais, de modo que a arte se tornou 

seu próprio assunto. Para Greenberg, a essência do modernismo “reside no uso dos 

métodos característicos de uma disciplina para criticar a própria disciplina, não para 

subvertê-la, mas para entrincheirá-la mais firmemente em sua área de competência.” 

Dentro dessa perspectiva, o autor considerou Immanuel Kant um modelo do 

pensamento modernista, “por ter sido o primeiro a criticar os próprios meios de 

crítica”. Para ele, Édouard Manet tornou-se o Kant da pintura, em virtude da franqueza 

com que mostrava as superfícies planas sob as quais eram pintadas. A história da arte 

avançou a partir daí, por meio dos impressionistas “que negavam as camadas 

sobrepostas de pinturas e brilhos, para que o olho não pudesse duvidar de que as cores 

utilizadas eram feitas da tinta que vinha dos tubos ou potes”. 64   

 Danto continua em uma linha de raciocínio que procura distinguir os 

significados dos termos “moderno” e “contemporâneo”:  
Da mesma forma que “moderno” não é simplesmente um conceito 
temporal, significando, digamos, “o mais recente”, tampouco 
“contemporâneo” é um termo temporal, significando tudo o que esteja 
acontecendo no presente momento [...] Por muito tempo, creio eu, 
“arte contemporânea” teria sido apenas a arte moderna que está 
sendo feita agora [...]. “Contemporâneo”, em seu sentido mais óbvio, 
significa simplesmente o que está acontecendo agora: a arte 
contemporânea seria a arte produzida por nossos contemporâneos. 
Certamente não teria passado no teste do tempo [...] 65 
 

                                                 
63 DANTO, Arthur C. Após o fim da arte a arte contemporânea e os limites da história. 
São Paulo: Odysseus, 2006. p. 9-10. 
 
64 Os trechos em itálico são citações de Greenberg, na obra de Danto. 
65 Idem. Após o fim da arte a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 
Odysseus, 2006. p. 12. 
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Assim, como a história da arte evoluiu internamente, Danto considera a arte 

contemporânea uma arte concebida dentro de certa estrutura de produção jamais vista 

antes em toda a história da arte. “Moderno” passou a denotar um “estilo” e mesmo um 

período, não apenas arte recente. Já “contemporâneo” passou a significar algo mais do 

que simples arte do momento presente, designar menos um período e um estilo, uma 

vez que não há mais períodos em alguma narrativa mestra da arte, existe sim mais um 

“estilo de usar estilos”.  

 
O contemporâneo deixou de ser moderno a não ser no sentido do 
“mais recente”, e o moderno passou a parecer cada vez mais um estilo 
que floresceu de aproximadamente 1880 até algum momento da 
década de 1960 [...] Pois quando o perfil estilístico da arte moderna se 
revelou, ele o fazia porque a própria arte contemporânea revelava um 
perfil muito diferente do da arte moderna [...] o “moderno” tinha um 
sentido estilístico e um temporal. A ninguém teria ocorrido que esses 
estilos pudessem entrar em conflito, que a arte contemporânea 
deixaria de ser arte moderna [...] em todo caso, a distinção entre o 
moderno e o contemporâneo não se fez clara até meados das décadas 
de 1970 e 1980.66 
 

 

“Justamente pelo fato da arte contemporânea por um bom tempo ter sido “a arte 

moderna” produzida por nossos contemporâneos”, surgiu a necessidade de se inventar o 

termo “pós-moderno” o qual, entretanto, parecia muito mais um termo meramente 

temporal, já que este termo apenas denunciava a fraqueza do termo contemporâneo para 

comunicar um estilo. Para o autor, “pós-moderno pareceu designar certo estilo passível 

de se aprender a reconhecer, quase que como uma “fórmula”, como comenta Roberto 

Venturini67, uma espécie de fórmula em que “os elementos são mais híbridos do que 

‘puros’, contaminados ao invés de ‘limpos’, ’ambíguos’, ‘perversos’, bem como 

‘interessantes’ ” . 

 O final do modernismo define-se pela falta de uma unidade estilística, a ponto 

desta impossibilitar uma condição de critério de reconhecimento, o que por sua vez, 

impossibilita também, um direcionamento narrativo. Daí a preferência de Danto nomear 

este período simplesmente, como pós-história. Vale um parêntese aqui, para reforçar a 
                                                 
66 Ibidem. Após o fim da arte a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 
Odysseus, 2006. p. 13-14. 
67 VENTURINI, R. Complexity and contradiction in Architecture, 2, edição (Nova 
York: Museu de Arte moderna,1977) apud Ibidem. Após o fim da arte a arte 
contemporânea e os limites da história. São Paulo: Odysseus, 2006. p. 13-14. 
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importância de Marcel Duchamp em todo este panorama, pois grandes transformações 

partiram do poderoso legado deixado por este artista revolucionário e à frente de seu 

tempo, já que ele introduziu uma nova maneira de pensar arte. A revolução por ele 

perpetrada é difícil de definir por causa de sua complexidade e da maneira anárquica 

com que propôs e trouxe mudanças na esfera artística. É com o francês que nasceu a 

ideia de que uma obra só está completa quando se soma a interpretação do outro, do 

espectador, e estimulava deste modo, uma troca intelectual com aquele que observava 

seu trabalho. 

 
Pode-se dizer que tudo o que chama hoje de arte contemporânea, das 
Marlyn Monroe de Andy Warhol às performances de Joseph Beuys, 
deriva, de alguma maneira de sua ideia seminal.68 

 

 Prosseguindo, Danto considera então, a década de 1970 como um período em 

que a história parecia ter perdido seu rumo, porque nada que pudesse parecer-se com 

uma direção discernível parecia surgir. Se a década de 1960 foi um paroxismo de 

estilos, pouco a pouco foi ficando claro por meio dos nouveux realistes e do pop, visto 

que não havia uma forma especial para a aparência das obras de arte, como por 

exemplo, as caixas de Brillo do supermercado e as Brillo box de Andy Warhol, já que o 

artista utilizou artigo de massa do consumo americano para seu trabalho, o que 

simbolizava também o “american way of life”.69 

 

                                                 
68 KATO, Gisela. O homem que reinventou a roda. Bravo, São Paulo: n.131, p.38, Jul. 
2008. 
 
69HONNEF, Klaus. Warhol. Alemanha: Tashen, 2000, p.34 
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Além disso, a arte conceitual mostrava também que sequer era preciso um objeto 

visual palpável para ser considerado uma obra de arte; 
Significava que, no que se refere às aparências , tudo poderia ser uma 
obra de arte e também significava que, se fosse o caso de descobrir o 
que era arte, seria preciso voltar-se da experiência do sentido do 
pensamento. Seria, em resumo, preciso voltar-se para a filosofia70. 
 

Giulio Carlo Argan referiu-se ao que ocorria neste período ao descrever o fim da 

obra de arte como objeto, coincidente com o fim da ideia de que o objeto constituísse 

um valor econômico ou patrimonial. 

 
Com uma crise do objeto, do sujeito e de sua mútua relação, dos 
processos de pensamento e das operações técnicas com que a 
humanidade, ao longo de sua história, analisou e definiu 
constantemente seus respectivos valores, encerra-se o ciclo histórico 
da história da arte. Durante todo o tempo em que dizemos histórico, a 
arte foi modelo das atividades com que o sujeito fazia objetos e 
colocava-os no mundo, atribuindo um significado de objeto ao 
próprio mundo e assim colocando-o como espaço ordenado, lugar de 
vida, conteúdo da consciência. 71 

                                                 
70 Arthur C, DANTO, op. Cit., p.16. 
 
71ARGAN, Giulio Carlo, Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 
581. 

Brillo - caixa de cartão, 1964 

Brillo-Box - Andy Warhol 
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Diante deste panorama e a então necessidade de voltar-se para a filosofia, Danto,  

comenta em uma entrevista, no ano de 1969, com Joseph Kosuth, artista conceitual da 

época, afirmou que o artista teria o único papel de investigar a arte em si mesma. Esta 

afirmação por sua vez, soou extraordinariamente afinada com a linha de Hegel, utilizada 

pelo autor, como suporte para seus pontos de vista sobre o fim da arte: “A arte nos 

convida a uma consideração intelectual, e isso não com o intuito de criar arte 

novamente, mas para conhecer filosoficamente o que é arte.” 72 Somente quando ficou 

claro que tudo poderia ser uma obra de arte, se pôde pensar a arte filosoficamente, só 

então surgiu a possibilidade de uma filosofia da arte de uma perspectiva ampla e 

concreta.  

Desta forma, segundo o autor, na “arte após o fim da arte”, a obra de arte 

poderia consistir de qualquer objeto a que se atribuísse o status de arte, o que por 

consequência suscitou a pergunta: “Por que sou uma obra de arte?” Com essa pergunta 

deu-se por encerrada a história do modernismo. Agora que a história havia libertado-se 

de um fardo e o transferido para os filósofos, os artistas, liberados do peso da história, 

poderiam fazer arte da maneira que desejassem, podendo ser estas, com ou sem 

quaisquer finalidades. Danto afirma: Essa é a marca da arte contemporânea, e não é 

para menos que, em contraste com o modernismo, não existe essa coisa de estilo 

contemporâneo.  Ainda segundo ele: 

 
Assim, o contemporâneo é, de determinada perspectiva, um período 
de desordem informativa, uma condição de perfeita entropia estética. 
Mas é também um período de impecável liberdade estética. Hoje não 
há mais qualquer limite histórico. Tudo é permitido. Mas isso torna 
mais impositivo tentar compreender a transição histórica da arte 
moderna para a pós-histórica [...] A arte contemporânea é por demais 
pluralista em intenção e realização para se permitir ser apreendida em 
uma única dimensão, e pode-se mesmo argumentar que boa parte dela 
é incompatível com as restrições de um museu e que exige uma outra 
geração de curadores, completamente diferente, uma que contorne as 
estruturas do museu como um todo, com o intuito de comprometer a 
arte diretamente com as vidas de pessoas que não vêem razão de usar 
o museu nem como a arca do tesouro da beleza nem como santuário 
da forma espiritual. [...]  73 
 

                                                                                                                                               
  
72 Arthur C, DANTO, op. Cit., p.17-18. 
 
73 Idem. Após o fim da arte a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo: 
Odysseus,2006,p.15,p.20. 
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Ana Claudia de Oliveira, professora do curso de pós-graduação em 

Comunicação e Semiótica da PUC/SP, em seu artigo “Convocações multissensoriais da 

arte do século XX”, publicado no livro “Educação do Olhar”, com organização de 

Analice Pillar, faz uma abordagem sobre aquele que vê a obra, como parte ativa das 

transformações na arte atual, uma vez que as artes, em todas as manifestações de 

ruptura, são experimentos, desenvolvimentos, traduções em linguagens de modos de 

percepção determinantes de novos modos cognição. A arte submete-se ao julgo da 

transitoriedade e grandes transformações incidiram no processo de criação, na 

concepção de obra de arte e no papel do observador. Nas várias mudanças do ponto de 

vista ordenativo das tendências da arte é a respeito daquele que vê a obra, em última 

instância, é no eixo da recepção, que acabam por repousar grandes metamorfoses. 74 

As mutações do papel do receptor foram geradas pelas transformações da concepção da 

obra de arte, que de fenômeno acabado, passou a ser processual e só é efetivada de fato, 

diante da atuação de seu contemplador. As performances, happenings e instalações 

concretizam esse tipo de processo de invenção, programadas para atualizar-se somente 

diante da presença de um público. Espera-se do receptor que este se relacione com a 

obra por intermédio de seu intelecto e de toda a sua rede sensorial, pois é contando com 

a participação do corpo inteiro do visitante que a obra se completa. Portanto, na Arte 

Contemporânea não há recepção sem essa atuação do sujeito em nível criativo, uma vez 

que as obras não saem mais prontas do atelier. Essa interação entre obra e receptor passa 

por uma espécie de recriação, muitas vezes lúdica: 
No contexto da Arte Contemporânea, em que uma grande variedade 
de conquistas tecnológicas é acionada na realização da obra, num 
complexo circuito, o olhar foi integrado a todos os demais sentidos 
para essa espécie de tarefa dionisíaca que a obra ou objeto de arte, ou 
contexto da arte o convoca na recepção. O que me desperta 
curiosidade nessa investigação é a re-integração dos sentidos na 
criação, recriação, ou recreação em termos do lúdico, do jogo ou nada 
mais do que simplesmente (?) na participação construtiva da obra. 75 
 

                                                 
74 PILLAR, Analice Dutra, Org. A educação do olhar no ensino das artes. OLIVEIRA, 
Ana Claudia de. Convocações multissensoriais da arte do século XX. Porto Alegre: 
Mediação, 1999. p.87-90. 
 
75 Idem. A educação do olhar no ensino das artes. OLIVEIRA, Ana Claudia de. 
Convocações multissensoriais da arte do século XX. Porto Alegre: Mediação, 1999. p. 
93. 
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Em outro artigo da mesma publicação, Diana Domingues, professora, artista 

multimídia e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul (UCS), enfatiza que há 

uma interatividade promovida na criação com poéticas tecnológicas, como vídeo, 

computadores, internet. Nas tecnologias interativas, o público é um participante da 

experiência, onde tudo conecta-se com tudo em um estado de permutabilidade, de 

possibilidade, em estado de contaminação... Há também uma diluição do conceito de 

autor, que se reforça no momento da fruição e da partilha entre os participantes da 

experiência, uma vez que o público passa a ser sujeito agente, recebe e transforma 

ações, decisões e o tudo o que lhe é proposto: 
É a ideia de arte como processo e não mais como obra/objeto ou outro 
produto que não contém em si o gérmen da mutabilidade. A 
intervenção do espectador é ativa e participativa. Os resultados desta 
participação se fazem em tempo real, ou no tempo em que se está 
interagindo [...]A obra existe enquanto potencialidade e tudo ocorre 
quando é acordada pelo público. Estamos diante da arte como um 
campo novo de possibilidades, de uma arte que enfatiza a 
transformação, a metamorfose, o fluxo, o processo, o vir-a-ser.76 
 

 
Depois dessa retrospectiva, no qual foi possível traçar um panorama do percurso 

das transformações da arte moderna até a arte atual, Michel Parsons77, traz a 

necessidade de encontrar a abordagem certa para essas mudanças também na arte-

educação. Para ele, esta é algo central ao currículo escolar, já que ela promove meios de 

reflexão necessários em sociedades contemporâneas democráticas e pluralistas. Parsons 

enfatiza que a visão contemporânea entende que uma obra de arte pode ser constituída 

por dois tipos de coisas: por sua qualidade estética e por um conhecimento de seu 

contexto, fatores estes que interagem entre si: 
Uma obra de arte sob o ponto de vista contemporâneo, é mais um 
objeto simbólico do que puramente estético, cuja interpretação 
depende em parte do que pode ser visto em si e em parte do contexto 
cultural. A interação do que pode ser visto e um conhecimento do 
contexto acontece na interpretação; e uma resposta adequada para 
uma obra de arte, podemos dizer, requer interpretação ao invés de 
apenas percepção. A interpretação inclui a percepção, mas vai além.78 

                                                 
76 Ibidem. A educação do olhar no ensino das artes. DOMINGUES,Diana. 
Tecnologias, produção artística e sensibilização dos sentidos. Porto Alegre: 
Mediação,1999. p. 41. 
 
77 MICHAEL, J. Parsons. Mudando direções na Arte - Educação Contemporânea in A 
Compreensão e o Prazer da Arte - 5º Encontro, São Paulo, SESC Vila Mariana, 1998. 
 
78 Idem. Mudando direções na Arte-Educação Contemporânea in A Compreensão e o 
Prazer da Arte- 5º Encontro, São Paulo, SESC Vila Mariana, 1998. 
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O contexto importante tende a ser o mundo histórico da arte, consistindo tanto 

de teorias e ideias, quanto de práticas e de instituições. As ideias sobre a arte são parte 

da própria obra. Interpretar uma obra de arte é construir sua significação relacionando 

suas qualidades puramente perceptivas ao contexto. 
As qualidades perceptivas da obra ajudam a decidir quais aspectos do 
contexto são relevantes e simultaneamente, o contexto ajuda a decidir 
quais qualidades perceptivas são significativas. Mesmo a questão 
sobre o que são as qualidades perceptivas da obra nem sempre é 
respondida apenas pela percepção [...] O nome genérico para esta 
interação é interpretação. 79 
 

Para ele, agora a ideia é preocupar-se com as habilidades para interpretar obras 

de arte, para fazer sentido delas. Essas habilidades sobrepõem-se às habilidades 

perceptivas, mas também somam-se a elas. Para não reduzir a obra de arte apenas a sua 

aparência superficial, é fundamental uma compreensão maior do processo do fazer 

artístico, que implica um amplo leque de leitura e discussão, de contemplação e 

discriminação, de fazer, questionar e refletir. O fazer artístico inclui tudo.  

Outro aspecto interessante é a integração com outras disciplinas escolares que a 

visão contemporânea possibilita. Esta, (PARSONS: 1998: 6) não reduz a arte a um 

instrumento para ilustração ou suporte para outros conteúdos escolares; ao invés 

disso, essas outras matérias tornam-se suportes para a arte porque elas providenciam o 

contexto necessário para a interpretação. O que sugere então, o estudo de obras de arte 

em seus contextos, apóia uma abordagem interpretativa destas e também incentiva a 

pesquisa.  

Neste processo, a inclusão de flexibilidade mental para se receber mais de uma 

interpretação de uma obra ao mesmo tempo, reafirma que dentro da visão 

contemporânea pode haver muitas formas significativas. Desde que haja diferentes 

contextos que podem ser relevantes para um trabalho, pode haver muitas 

interpretações dele e elas não necessariamente excluem-se umas às outras. 80 

 

 

 

                                                 
79 Ibidem. Mudando direções na Arte-Educação Contemporânea in A Compreensão e o 
Prazer da Arte - 5º Encontro, São Paulo, SESC Vila Mariana, 1998. 
 
80 J. Parsons MICHAEL, op. Cit. 
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2.  Diálogos entre alguns artistas contemporâneos e o universo 

lúdico artístico infantil: imagens inspiradas e inspiradoras 

 

Alguns artistas foram eleitos para ilustrar os diálogos, conforme propus neste 

capítulo, com a ideia de aproximar a arte contemporânea à ludicidade do processo 

criativo das crianças. São Edith Derdyk, Stela Barbieri e Anna Marie Holm. A escolha 

destes nomes baseou-se, em um primeiro momento, no fato de todas serem artistas 

contemporâneas ativas, independentemente de também atuarem como arte-educadores, 

cada qual à sua maneira. Por estarem inseridas em ambos os contextos, o universo da 

arte contemporânea e da arte-educação, estes diálogos aparecem naturalmente da 

própria experiência e processo de cada uma em contínua transformação.  

Em um segundo momento, trago outros artistas como exemplo, cujas obras 

possibilitam a ludicidade ao receptor, ilustrando este diálogo possível de ser 

estabelecido, independentemente da intenção original do artista ter sido de fato esta. O 

que procuro abordar é a contemporaneidade desses trabalhos, no sentido das 

possibilidades que oferecem para relacionarem-se com o universo e produção infantil, 

devido ao caráter de ludicidade natural que apresentam. 

Existem inúmeros artistas que poderiam apresentar essas características, mas 

escolhi dois, Lygia Clark e Luiz Hermano. Lygia por convidar à interação com suas 

esculturas e objetos propositores, Hermano pela riqueza de sua obra, que se apropria de 

objetos e imagens do imaginário infantil, e por fazer da infância e do jogo tema de suas 

pesquisa artística. 

Edith Derdyk é artista plástica, realizou inúmeros trabalhos gráficos, publicou 

dois livros teóricos sobre o desenho infantil e desde 1981 tem participado de exposições 

pelo Brasil e no exterior. Em sua carreira trabalhou dando aula para crianças, período 

em que pôde observar de perto suas produções. Em seu livro “Formas de Pensar o 

Desenho”, a abordagem que faz sobre o desenho infantil é muito abrangente, resultado 

direto desta experiência, unida ao seu próprio percurso como artista. Nesta sua 

publicação fica claro o quanto sua abordagem está contagiada por sua vivência como 

artista, como Agnaldo Farias: 
 

A linha é o substantivo e o adjetivo do percurso artístico de Edith 
Derdyk. Ao longo dele é ela quem se desenovela como protagonista 
[...] Há um fio que os atravessa aproximando-os não só com os 
desenhos mais antigos, mas também com as investigações sobre a 
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prática do desenho e que resultaram em livros que se tornaram 
referências obrigatórias dentro do campo da Arte-Educação; até 
mesmo nas peças gráficas, nas ilustrações de livros feitas 
simultaneamente ao seu trabalho artístico, mas de certa maneira à 
margem dele, e que lhe propiciou o aprofundamento de aspectos 
relevantes para o desenvolvimento de sua busca plástica. Mesmo ali, 
embora em outras claves, em sentido bastante diverso dessas 
esculturas – se é adequado nomeá-las deste modo tão convencional – 
orgânicas, tão incomodamente próximas dos nossos próprios corpos, 
mesmo ali já reinava absoluta a linha [...] Sob este ângulo, mesmo o 
desenho ocioso feito com a ponta do dedo sobre a areia, a garatuja 
que esquecidamente produz-se ao lado das conversas telefônicas, o 
bosquejo aparentemente gratuito, inefável, enfim, a miríade de rastros 
que deixamos à face das coisas, são cifras, são signos, são os despojos 
ou marcas da nossa subjetividade às voltas com seu permanente 
desejo de transcendência.... A trajetória de Edith Derdyk é marcada 
pela passagem por essas duas trilhas. Visto em retrospecto o trabalho, 
desde sempre desenho, chama a atenção pela consciência da linha. 
“Desde sempre, sempre desenhei. Uma certa afinidade quase que 
biológica com o universo gráfico que a linha desvenda”.81 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
                                                     Campo Dobrado - Museu de Arte de Santa Catarina  

 
 
 

                                                 
81 http://www.edithderdyk.com.br/FARIAS, Agnaldo A Sublevação da Linha- 
exposição Art across Ocean-curadoria Fábio Magalhães Porto de Langeline-
Copenhague-Dinamarca, acessado em 27 de julho de 2008. 
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Este texto ajuda a entender o processo da artista e possibilita compreendermos o 

modo como em seu livro, este percurso auxiliou seu olhar para o desenho infantil no 

sentido de desvendar o ato de desenhar com a intimidade de quem conhece bem o 

caminho, como a própria autora sugere: A vivência prática da linguagem deveria ser 

considerada pressuposto básico para a formação de futuros educadores. 82  

No capítulo “O desenho é uma especialidade?”, Edith questiona a natureza 

específica do desenho e depois convoca as particularidades que o desenho tem de 

comunicar uma ideia, imagem, signo; através de diferentes suportes, como papel, lousa, 

muro, chão areia, madeira, pano, entre outros e com o uso de vários tipos de 

instrumentos, como lápis, caneta, giz, carvão, bico-de-pena etc. Para a autora, o  

desenho é linguagem para a arte, para a ciência, para a técnica, enfim, para diferentes 

meios e fins e é um poderoso instrumento de conhecimento, de comunicação e de 

expressão. No contexto escolar, comenta a importância de haver espaço para a 

“subversão”, tanto em relação ao uso do material quanto à manifestação de elementos 

gráficos que expressem um imaginário pessoal [...] O ato de desenhar impulsiona 

outras manifestações que acontecem juntas, numa unidade indissolúvel, possibilitando 

uma grande caminhada pelo quintal do imaginário. 83 Para Edith, o desenho tem seu 

continente mais amplo do que a manifestação gráfica de lápis e de papel e requisita uma 

postura global e infindáveis possibilidades expressivas, assim uma das definições para 

desenho entre muitas coletadas por ela é: 

 
Representação de formas sobre uma superfície, por meio de linhas, 
pontos e manchas, com objetivo lúdico, artístico, científico, ou 
técnico: um desenho de criança; desenho de uma paisagem, um 
desenho de anatomia; o desenho de um motor. 84 
 

De acordo com DERDYK ( 2004: 29)o desenho acompanha a história, por meio  

do significado mágico para o homem das cavernas,  o seu uso para desenvolver 

maquinários, produtos industrializados, projetos arquitetônicos, para comunicar através 

de ilustrações. Enfim, o desenho exige autonomia e possui capacidade de abrangência 

como meio de comunicação, expressão e conhecimento. Tudo o que vemos e vivemos 

                                                 
82 DERDYK Edith, Formas de pensar o desenho. São Paulo: Editora Sipione, 
2004.p.11. 
83 Idem, Formas de pensar o desenho. São Paulo: Editora Sipione, 2004. p. 19. 
 
84 Ibidem, p. 32. 
 



 54

em nossa paisagem cultural, construída e inventada pelo homem, foi projetado através 

do desenho: as roupas, os outdoors, os móveis, os edifícios... A autora enfatiza o caráter 

transitório, aberto e processual do desenho, o que nos remete a arte contemporânea, ou 

seja, o desenho acompanha estas transformações, a rapidez do pensamento, a afirmação 

de uma necessidade estética, poética e existencial. O desenho possui a natureza aberta e 

processual [...] O desenho é uma atividade perceptiva, algo que não se completa, mas 

que convida, sugere, evoca. 85   

A pesquisa de Edith sobre o desenho, suas significações e inserções no mundo é 

profunda, a acompanha em seu trabalho pessoal e em suas publicações. Entretanto, 

alguns de seus comentários específicos sobre a criança e sua relação com o desenho, 

apontam claramente para os diálogos desta ação com a ludicidade: 
A criança desenha entre outras coisas, para divertir-se. Um jogo que 
não exige companheiros, onde a criança é dona de suas próprias 
regras. Nesse jogo solitário, ela vai aprender a estar só, “aprender a só 
ser”. O desenho é um palco de suas encenações, a construção de seu 
universo particular [...] O desenho é a manifestação de uma 
necessidade vital da criança: agir sobre o mundo que a cerca; 
intercambiar, comunicar [...] A criança projeta no desenho o seu 
esquema corporal, deseja ver a sua própria imagem refletida no 
espelho do papel. Os traços, os rabiscos, as garatujas estão ali, à 
mostra, escondendo os índices de uma realidade psíquica não 
imediatamente acessível, exibindo uma atividade do inconsciente. 86 

 

É interessante observar a progressão dos trabalhos de Edith, o quanto estes 

caminham do papel para uma exterioridade que envolve totalmente a interação corporal 

e a integração dos sentidos, como define bem Arnaldo Antunes no texto que escreveu 

sobre sua obra: 
E a matéria, já não se contendo, saiu para fora do plano. É 
impressionante como, no trabalho de Edith, é clara essa passagem do 
bi ao tridimensional. O que era desenho foi aos poucos (e diversos 
trabalhos ilustram as gradações dessa progressão) se tornando 
escultura ou instalação, por uma necessidade natural do próprio uso 
da matéria. 87 
 

                                                 
85 Edith DERDYK op. Cit., p. 42-43. 
 
86 Edith DERDYK op. Cit., p.50. 
 
87 http://www.edithderdyk.com.br, ANTUNES, Arnaldo, Casulo - texto para o 
catálogo da exposição Art across Oceans-curadoria de Fabio Magalhães - Porto de 
Langeline – Copenhague – Dinamarca,1996, acessado em 27 de julho de 2008 
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Derdyk aponta essa presença forte do corpo quando diz que o corpo é a ponta do 

lápis. Portanto, o desenho é brincadeira, experimentação, vivência em que o corpo todo 

está presente, ali, na ação, na ponta do lápis, junto ao papel.  
No seu fazer, a criança vai precisando o gesto, afirmando o corpo, 
combinando e ampliando possibilidades expressivas [...] o desenhar 
em pé possibilita uma amplitude gestual, uma amplitude do olhar 
diferente da proporcionada pelo desenhar no chão. O desenhar 
deitado possibilita gestos mais intimistas e confidenciais. O desenhar 
sentado estabelece uma relação entre a criança e o peso do seu 
próprio corpo, apoiado no pulso e no cotovelo. E de repente o papel é 
maior que a criança, a criança é maior que o papel, promovendo 
relações distintas de força. 88 
 

O diálogo proposto processa-se nesta conjugação entre a obra da artista, suas 

observações, reflexões e constatações sobre o desenho infantil, o desenho como um 

todo e o mesmo nas diretrizes de sua própria produção, resultando em uma amplitude e 

profundidade de olhar que trouxe contribuições inestimáveis para aqueles que leram 

suas publicações e para o presente trabalho.  

Stela Barbieri é artista plástica, educadora e contadora de histórias. É diretora da 

Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake e assessora de artes em escolas particulares. 

Como artista plástica, trabalha com diversos materiais, como látex, vidro, pigmentos, 

areia, cera de abelha e argila. Parte de formas orgânicas que, por meio de sua ação, vão 

se transformando em uma outra natureza corpórea. Como contadora de história, utiliza 

os contos de tradição oral de diversas culturas, trabalha e enriquece o imaginário de 

cada ouvinte. Como arte-educadora, aproveita para unir todas estas experiências e 

linguagens, o que possibilita uma amplitude na interação com o mundo infantil 

permeado por requintados universos imaginários de histórias especiais, e neste processo 

uma troca mútua de aprendizados acontece. Em uma entrevista revela um pouco desta 

troca: 

“... Os processos de criação do artista contemporâneo e da criança convergem 

em diversos aspectos. As regras que o artista contemporâneo se coloca como desafio 

para seu trabalho são similares aos desafios que a criança se coloca em sua produção 

plástica e brincadeira. Ambos estão em interação com o mundo a partir das escolhas 

feitas nestes momentos. Os dois lidam com essa alquimia da transformação. O artista 

transforma a matéria e a criança lida com a transformação do uso do objeto, e, nesse 

sentido, a intenção do uso é que o transforma, como na arte atual. Depois de Duchamp, 

                                                 
88  Edith DERDYK op. Cit., p. 63. 
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qualquer objeto depende de seu contexto para ser lido. Se um objeto, como o urinol, 

está em um museu, é uma obra, se está no banheiro, deixa de sê-lo. A criança também 

muda os contextos de leitura do objeto, por exemplo, quando lida com um toco de 

madeira em uma construção, este é um tijolo, em outro contexto, pode virar um 

telefone, dependendo do efeito da brincadeira, um carrinho e por aí afora... Neste 

sentido, há a presença de um imaginário que povoa a arte de um modo geral e isso 

também vai permeando tanto a brincadeira quanto o fazer artístico da criança. Nas 

pesquisas de personagens das histórias que conto, faço relações entre estes e imagens 

de obras de artistas, trabalhando também os atributos dos personagens. Isso funciona 

como alimento para a imaginação das crianças, que podem traçar paralelos e 

contrapontos entre esta apreciação e o próprio universo imaginário particular de cada 

uma delas. O mundo dos artistas contemporâneos é uma grande aventura, pois eles 

refletem sobre a vida e apontam novos caminhos e isso interessa às crianças. A arte e a 

ciência caminham próximas e as crianças possuem esse instinto investigador... Amélia 

Toledo, por exemplo, é uma artista que pesquisa a natureza com as nuances das pedras, 

suas cores e texturas... As crianças fazem isso naturalmente. Na arte tem um “jogo” 

com várias possibilidades de instrumentos, materiais e desafios. Nessa integração com 

as crianças, aprendo, observo, dou vazão às necessidades deles de exploração e 

descoberta dos materiais e também crio algumas de minhas obras inspirada nesses 

processo. Foi olhando um grupo de crianças plantando feijões no algodão que iniciei 

meu processo de criação de uma grande instalação no Paço das Artes, na exposição 

Desconexões de Setembro ...” 

Durante todo o tempo Stela faz interlocuções entre o processo criativo da criança 

e do artista, isso porque, ela com sua experiência própria de artista, estabelece uma 

relação em constante movimento, de transformação e aprendizagem entre o que produz 

pessoalmente e observa no fazer de seus alunos . O exemplo de sua obra do início de 

sua carreira não é o único, porque sua própria maneira de lidar com a matéria é 

experimental, lúdica e imprevisível, como comenta Agnaldo Farias em um trecho de seu 

texto crítico:  

 
Stela Barbieri redescobre a carga vital adormecida dentro da matéria 
industrializada. Por isso suas esculturas não se esgotam nos limites 
das suas aparências inesperadamente orgânicas. Algumas exalam 
cheiros, enquanto outras não cessam de purgar líquidos. A relação 
entre suas esculturas e os mistérios orgânicos começou nas primeiras 
realizações, cheias de referência à algumas superfícies vegetais e 
animais que, quando colocadas contra a luz, revelam o arame 



 57

estrutural que lhes dá forma. Mas as linhas de ferro prensadas pelas 
folhas de celofane – elementos de antigas esculturas - não bastavam 
para a artista, uma vez que era preciso despertar os materiais de seu 
sono letárgico. Era preciso que o ferro se oxidasse e atacasse o papel, 
para que o resultado fosse mais que uma metáfora; que o feijão 
germine sob o algodão para que dai irrompa uma insólita topografia. 
Suas esculturas aspiram à vida e toda a fertilidade que dela emana. 89  
 
 

Nesta descrição de sua obra, é possível verificar este caráter imprevisível, 

orgânico, em que a matéria traz surpresas e certo descontrole, onde não se tem certeza 

total sobre o resultado, muito menos sobre o produto final.  

 

                                             
 

 

 

 
 

 
 

 

 

                                                 
89 http://www.stelabarbieri.com.br/art/exp/1990_ccsp.html, FARIAS, Agnaldo. 
Texto crítico, acessado em 29 de julho de 2008. 

Tripas de porco, algodão e sementes - Centro Cultural 
São Paulo 

Algodão e feijões 1990 - Paço das Artes 



 58

Anna Marie Holm é uma artista dinamarquesa e membro da Sociedade 

Dinamarquesa de Autores. Tem trabalhado sempre com o desenvolvimento artístico e 

criativo das crianças em seu atelier, pensando a arte como meio da autorrealização do 

indivíduo, como instrumento para educar pensamentos e sentimentos. É considerada 

uma agente de transformação e trouxe inovações na área da arte-educação. Ana 

Angélica Albano, no prefácio da edição brasileira de “Fazer e Pensar Arte”, refere a 

Anna Marie Holm como uma artista que trabalha com crianças, apresentando uma 

atitude realmente contemporânea, portanto suas aulas são frutos dessa maneira de ver o 

mundo.  
Se uma obra de arte tem que ser necessariamente bela, a resposta virá 
da concepção de belo e de arte de cada pessoa. Assim como uma aula 
de arte, bela ou não, será sempre consequência da concepção de arte 
de cada professor. Caem por terra, portanto, todos os métodos e 
fórmulas prontas para o ensino da arte. 90 
 

Os desafios que Anna Marie Holm lança, são inspirados por obras que a 

interessam por algum motivo, pelos artistas de diferentes culturas com os quais convive 

ou dos diversos países onde esteve e, assim, apresenta-os às crianças. Nota-se sua busca 

pelas diferenças. Qualquer coisa pode servir de motivo para a criação artística: a 

provocação, o desalojamento de certezas,  a criação de estranhamentos. Desta maneira, 

vai introduzindo os participantes de suas aulas em inumeráveis estados de ser, sem 

padrões a serem seguidos, aproximando-os da arte contemporânea e de muitos de seus 

valores artísticos. Ana Marie começa seu livro “Fazer e pensar Arte” discorrendo acerca 

da energia criativa natural e afirma algo, logo no primeiro parágrafo: 
Eu afirmo: se dermos às crianças a mesma liberdade no processo 
artístico que lhes damos em sua brincadeiras, as crianças chegarão à 
excelência no aprimoramento do processo criativo[...] O processo de 
trabalhar com imagens promove uma autorrealização que nem sempre 
pode ser detectada no produto final. A execução em si é a parte mais 
forte do trabalho. A avaliação final dos trabalhos produzidos por 
crianças é uma invenção dos adultos. O que ocorre durante a 
experiência estética é mais amplo. A compreensão se dá por meio dos 
sentidos, ampliando a consciência. O interessante é que não temos 
que chegar a nada específico. [...] 91 

 
Para a artista, é fundamental que a criança possa aprender a pesquisar, ter 

confiança em si e ter a coragem para ousar e experimentar coisas novas, daí sua 

                                                 
90 HOLM Anna Marie, Fazer e pensar Arte. São Paulo: publicado pelo Museu de arte 
moderna de São Paulo, 2005, prefácio. p. 7. 
91 Idem, Fazer e pensar Arte. São Paulo: publicado pelo Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, 2005. p. 9. 
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estratégia de apresentar desafios inusitados, que não possuam respostas únicas, que 

instiguem a pensar de maneiras diferentes. Considera importante que as crianças 

aprendam técnicas, mas para que possam realizar seus desejos criativos por meio destas. 

Fundamenta cinco fatores centrais que não deveriam ser limitantes no fazer artístico das 

crianças: o espaço, o corpo, o material, o tempo e o próprio adulto. Por isso chama sua 

oficina de artes de “experimental”, pois procura possibilitar um espaço livre e a 

ausência de limitações, deixando sua oficina aberta para todas as possibilidades. 

Enfatiza a importância do adulto também colocar-se neste processo inventivo, criativo e 

investigativo, pois como artista contemporânea que é, acredita que ajuda a desenvolver 

o senso artístico e a compreensão da arte. Sabe por experiência própria o quanto é 

necessário a presença da sensação de liberdade para se criar... Algumas passagens de 

seu livro corroboram com o relato de Stela Barbieri, quando enfatiza:  
Quando nos expressamos, temos que aprender sobre todos os tipos de 
materiais. Atualmente, a arte pode ser interpretada de inúmeras 
formas, logo, a compreensão artística tem que ser aberta, não fechada 
[...] Criar é investigar o desconhecido. A curiosidade está sempre 
presente. Hoje em dia, as crianças se interessam muito pela arte 
contemporânea, que é muito mais que desenho e pintura. A arte 
contemporânea é também a possibilidade de diversos tipos de 
materiais [...] 92  
 

Continua nesta mesma linha de raciocínio, quando comenta o fato de ela mesma 

trabalhar com arte e por isso não gostar que alguém decida que direção ela deva tomar, 

ou que material escolher, e, menos ainda que a corrijam. Portanto, é com esse 

entendimento que trabalha junto às crianças, permitindo-lhes fazer por elas mesmas, 

com liberdade corporal, assumindo a postura que desejam, ou seja, maravilha-se com a 

quantidade de posições criativas que podem apresentar enquanto trabalham; deitadas, de 

cócoras, de pé...  

Durante o tempo todo Holm estimula o trabalho conjunto caracterizado pela 

equidade. O elemento surpresa em suas oficinas, justamente por não ser possível lidar 

com tudo ao mesmo tempo, está sempre presente, ou seja, estar disponível para lidar 

com o imprevisível, para experimentar algo novo. Para Anna Marie, a convivência em 

uma oficina de arte lida com alguns valores éticos, como aprender de uma maneira 

harmoniosa, estar junto em um mesmo ambiente, respeitar as diferentes formas de 

expressão, necessidades pessoais e o trabalho do outro.  

                                                 
92 Ibidem, p.10 e 12. 
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Para Anna Marie Holm, a brincadeira toma um lugar de grande importância em 

todo este percurso e processo: 
Se tudo o que eu faço, na oficina, com as crianças, pode ser, em parte, 
encontrado nas brincadeiras- “o brincar se torna uma importante parte 
do futuro” [...] As brincadeiras das crianças oferecem o suficiente 
com que se trabalhar [...] Na oficina de arte, eu ainda vejo 
brincadeiras: o descobrir, o exceder, a dinâmica, o encanto, as 
histórias, a experiência com os sentidos, o emocional. As crianças 
trazem as brincadeiras dentro de si. 93 
 

Em ambas as publicações, “Fazer e pensar Arte” e “Baby-Art”, Holm traz uma 

visão totalmente contemporânea de lidar com a arte, tanto com os bebês, quanto com as 

crianças maiores. Em seus textos, comenta sua maneira de pensar arte, o que acredita 

como fundamento para suas oficinas, o que nos possibilita perceber um eixo claro de 

condução. Depois prossegue descrevendo detalhadamente suas experiências, o que 

denota a importância que dá ao processo. Registra as produções com fotografias, mas é 

a descrição do que aconteceu em cada momento que traz vida e significação aos 

registros, contextualizando assim, cada trabalho alí mostrado. No próximo capítulo, 

quando mostrarei exemplos de ludicidade na arte infantil e abordarei a questão do 

processo e do produto, será possível observar em outro contexto, situações que podem 

facilmente ser relacionadas às descritas por Anna. Sua presença no Brasil foi 

inspiradora, impactante e transformadora, além de trazer um grande estímulo à 

transformação de arte-educadores, professores e pessoas sensíveis e interessadas pelas 

questões da arte, da educação e formação do ser humano integral. Também foi revelador 

perceber que artistas de países tão diversos e distantes como Brasil e Dinamarca, 

estabelecem uma conversa significativa,o que me leva a crer que o envolvimento e a 

pesquisa comuns com a arte contemporânea das mesmas tenham imprimido analogias 

no olhar e fazer de cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
93 Anna Marie HOLM op. Ct. p. 15. 
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Arte no solo era o assunto do dia: 
Todos correram até a área florestal em Undallslund. Podíamos ver todos trabalhando.  
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Pinturas com buracos para olhar: papel kraft de 2,5 m pendurado do teto até o chão. 
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As pinturas das ondas: nanquim, papel para aquarela e caneta hidrocor. Experiência de 

pintura das ondas de Martin Zet. 94 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 P.82-83, p.128-129, p.146-147. 
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Trabalho de Anna Marie – pesquisa de enterrar desenhos e observar como o  
solo age sobre seus trabalhos. 

 
 

                   

                         
 

 
 

 

 

 

 

 

Performance: Posso fazer 

arte enquanto sonho? 

Coleta de diferentes tipos de 
solo pelo Mundo. 
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Para obter essas imagens, enviei e-mails para Anna Marie contando a respeito 

deste trabalho e ela enviou essas fotos de sua produção pessoal. Ela explicou sua 

pesquisa com diferentes tipos de solo pelo mundo, sua performance e suas experiências 

de enterrar desenhos e observar a ação de diferentes tipos de solo em cada trabalho. 

 
Data: 11/08/08 11:03 
De : Lynn Carone 
Para: holm@newmail.dk 
Assunto: Photos from your own work 
 
Dear Anna Marie 
My name is Lynn Carone. I’m an artist and also work with children as an art teacher.  
I’ve met you in São Paulo, last year two times. The first one I saw a wonderful lecture you gave about 
Baby art. The second one was a wonderful coincidence, because somebody brought you in my exhibition 
at Mackenzie’s (a university). We talked a little and I felt really, happy for that. 
At the moment I’m writing a work for the conclusion of my graduation, when I mentioned a lot your 
work with children. I know you are a contemporary artist and have your own work as an artist.  I would 
like to know if there is any possibility of having any image or photo of your personal work as an artist. 
Why? Because in this work I’m writing, I believe that when the person who is giving classes for children 
is an artist, and have a process of creation; it makes a great difference to see the children creation and 
their process... (Sorry, my terrible English!) So, if I could know your work as an artist would be 
wonderful, just to have a bigger vision of your work! I’m sure it must be very interesting! I tried to visit 
your site, but couldn’t see any image. If it doesn’t disturb you, I’d like to have any advice from you to 
find out how to discover it. Is there any other site I could visit? 
Well, thank you very much for hearing me! I Hope hear from you soon. 
Congratulation for your lovely and inspiring work, By the way, I’m sending you a photo of our meeting! 
See you soon 
Lynn Carone 
 
Lynn Carone 
De: “holm” nn@newmail.dk 
Para: “Lynn Carone” lynncarone@terra.com.br 
Data: Wed, 13 Aug, 2008 12:49:52 + 0200 
Assunto: Re: Photos from your own work 
 
Dear Lynn Carone 
   
 I am sure that because I work as an contemporary artist it has lot to do with my artistic meetings with    
children. 
 Of course...! I like your master-idea.   
 I will send you 3 art-works of my own. 
 I use the art as a tool to make research.   
 1 photo: I make research about soil. Can soil destroy a drawing? 
 How long time can you call it a drawing. 
 I dig my drawings in old good soil. 
 I dig my drawings in dirty soil. (Men did for me) 
 I made exhibition with the drawings and photo-documentation. 
 Best wishes Anna Marie. 
 
De: “holm” nn@newmail.dk 
Para: “Lynn Carone” lynncarone@terra.com.br 
Data: Med, 13 Aug, 2008 12:58:17 +0200 
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Assunto: Re: Photos from your own work 
 
 Hello again Lynn 
 Here more photo:   
 I collect different soil in the world. 
 Bad soil, good soil, holy soil, mixes the worlds soil. 
 A very political work full of questions. 
 (See object)   
 I made a lot of men’s work-jackets o. I made a lot of men’s work-jackets. On back I write: ART- WORK 
 What is art-work??? 
 Can I dream and make ART-WORK? 
 I made a big performance with these jackets.  
 Children always like my way of working with art. 
 Children are open.   
 Good luck. 
 I hope to meet you next in Sao Paulo.   
 Hugs from Denmark 
 Artist/author 
 Anna Marie 
   
  

Lygia Clark (1920-1988) é considerada uma das maiores artistas brasileiras. 

Mineira de Belo Horizonte é também um dos maiores nomes do neoconcretismo. 

Começou seus estudos no Rio de Janeiro, em 1947, como aluna de Burle Marx. De 

1950 a 1952 residiu em Paris onde foi aluna de Fernand Léger. A partir de 1953, 

expressando-se numa linguagem geométrica, buscou novos horizontes rompendo com a 

tradicional base (tela) para integrar-se com o espaço à sua volta e expressando seu 

desejo cada vez maior de conquistar o espaço exterior. Participou da primeira Exposição 

Nacional de Arte Concreta, na cidade do Rio de janeiro em 1957. O neoconcretismo 

definia-se como a tomada de posição em relação à arte concreta exacerbadamente 

racionalista, formado por artistas que pretendiam continuar a trabalhar no sentido da 

experimentação, do encontro de soluções próprias, integrando autor, obra e fruidor. A 

artista apresentou, em 1960, os “Bichos”, obras constituídas por placas de metal polido 

unidas por dobradiças, que permitiam a articulação. As obras eram inovadoras: 

encorajavam a manipulação do espectador, que conjugada à dinâmica da própria peça, 

resultava em novas configurações. Inaugurava-se algo novo na arte brasileira. Em 1963, 

realizou os Trepantes, formados por recortes espiralados em metal ou em borracha, 

como “Obra-Mole” (1964), que, pela maleabilidade, poderiam ser apoiados nos mais 

diferentes suportes ocasionais como troncos de madeira ou escada. Estas séries de 

trabalhos, por suas características inovadoras, convidavam para a interatividade, 

propiciando ao fruidor participar da obra, brincar com a mesma, adquirindo um caráter 

lúdico natural. Lygia continuava sua busca: a participação do espectador em seu 
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trabalho, por meio de objetos sensoriais (sacos plásticos, pedras, conchas, luvas), para 

despertar sensações e fantasias. Elaborou mais tarde trabalhos como Nostalgia do 

Corpo: Diálogo (1968), que propunha ao espectador sentir coisas simples, como o sopro 

da respiração e o contato com uma pedra na palma da mão. Foi com a obra 

“Caminhando”, um trabalho iniciado em 1963, que ela rompeu com a noção de uma 

obra de arte apenas material e então opta por ter o corpo como objeto de pesquisa, 

focando explorar experiências sensoriais. A partir desta linha de pensamento surgiram, 

portanto, os Objetos Relacionais, obras feitas com materiais de uso e conhecimento de 

todas as pessoas, como sacos plásticos, pedras, conchas, roupas, bolinhas de isopor, sem 

se preocupar com a estética, mas sim com a pesquisa das sensações e o que estas 

causavam nas pessoas e suas reações.  

A obra de Lygia Clark simboliza a morte do objeto artístico e privilegia a 

interação do espectador com o objeto tridimensional, característica esta, como foi visto 

até agora, de grande contemporaneidade, já que ganha a participação ativa do 

espectador que deixa de ser "espectador" para ser coautor da obra artística. Suas obras, 

assim como as de Hélio Oiticica, geraram novas teorias que levaram Ferreira Gullar a 

desenvolver a “Teoria do Não-Objeto”. Essas obras foram revolucionárias, uma vez que 

o público podia modificar a obra de arte, quebrando com os conceitos solidificados 

desde o Renascimento, de sacralidade e autoria única da obra. Em 1977 Lygia passou a 

criar os “objetos sensoriais”. Como terapeuta, qualificava seu método de "estruturação 

do self". Sofreu pressões da medicina institucionalizada para se afastar de uma prática 

para a qual não tinha formação. Segundo Maria Alice Milliet, historiadora da arte, 

crítica e curadora, Lygia estava deixando para trás o estatuto do artista como criador 

absoluto, passando a compartilhar com outros a criação, caminhando do espaço 

institucional da arte para o espaço social: 

O artista que Clark nomeia propositor readquire função mágica que 
remonta ao xamanismo. Induz os participantes, através da percepção 
sensorial e da atuação sem constrangimentos, a um contato profundo 
com suas vivências psíquicas para extrovertê-las no mundo. Trata-se 
de desencadear uma criatividade geral, sem nenhum limite 
psicológico ou social. O conceito de artista é substituído pelo 
propositor. “Somos os propositores: somos o molde; a vocês cabe o 
sopro, no interior desse molde: o sentido de nossa existência. Somos 
os propositores: nossa proposição é o diálogo. Sós, não existimos: 
estamos a vosso dispor. Somos os propositores: enterramos a obra de 
arte como tal e solicitamos a vocês para que o pensamento viva pela 
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ação.Somos os propositores: não lhes propomos nem o passado nem o 
futuro, mas o agora”.95 

Com os objetos propositores, ou “objetos relacionais”, criados por Lygia, foi 

tirado o foco do autor da obra, para dar lugar à experiência da obra, ou seja, o 

espectador participante tornava-se também autor desta, ao experiênciá-la. Também nos 

fez pensar no diálogo entre o espaço, o fruidor ou público, nas possibilidades de se 

experimentar situações imprevisíveis, despertando a curiosidade de explorar, brincar, 

mover, trocar e compartilhar com os outros de forma participativa e ativa na obra, 

estabelecendo relações lúdicas com o espaço, com a própria obra e todos os que ali 

estão. Sua série de “Bichos” permite leituras múltiplas diante da possibilidade de mudar 

de posição e virar outra coisa, conferindo aquele que o manipulava, vazão ao imaginário 

pessoal, à brincadeira ou até uma espécie de jogo ou “espaço sagrado”. Tal como Stela 

Barbieri comentou, a criança transforma um toco de madeira em diferentes coisas, de 

acordo com o contexto, já os bichos de Lygia, com a utilização do receptor, tomam 

formas variantes, transformados conforme o desejo e o imaginário de cada um. As 

crianças muitas vezes estabelecem esta relação mutante com seus trabalhos, que se 

transformam em sintonia com o caminhar das brincadeiras...  

 

 

 

 

 

                                                 
95http:// google.com, Milliet, Maria Alice, Lygia Clark obra-trajeto. Acessado em 2 
de agosto de 2008. 
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 Luiz Hermano nasceu no Ceará, na cidade de Preaoca, no ano de 1954. Segundo 

informação obtida na Enciclopédia Itaú Cultural96 e no site do artista97, ele é escultor, 

gravador, desenhista e pintor. No início dos anos 1970, estuda filosofia em Fortaleza e, 

de maneira autodidata, trabalha com gravura em metal e desenho. Depois se transfere 

para o Rio de Janeiro e estuda na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Transfere-se 

em seguida para São Paulo, onde se estabelece desde então. Na década de 1980, dedica-

se, sobretudo, à pintura. Nos anos 1990, desenvolve obras tridimensionais utilizando 

materiais diversos, entre eles madeira, bambu e arames de cobre, alumínio e ferro. 

Expõe na 19ª bienal internacional de São Paulo e em diversas exposições no exterior. 

Depois passa a trabalhar com artigos de consumo de massa, como brinquedos de 

plástico e utensílios de limpeza, com os quais cria instalações, painéis e objetos. A 

escolha de analisar a obra de Luiz Hermano para este capítulo foi devido ao 

“encantamento” que esta causa, como uma espécie de traslado a um mundo único e 

especial, cujo imaginário infantil permeia a sua obra. Ao apreciá-las, de imediato vem 

um desejo de tocá-las e começar a brincar, tal qual quando estamos diante de peças de 

lego ou de madeira para montar. A todo instante somos interrompidos por uma 

lembrança de um pensamento infantil daqueles em que fantasia e realidade misturam-se 

de forma colorida e feliz. 

Alguns críticos e curadores, como Agnaldo ferias, Angélica de Moraes e Kátia 

Canton escreveram textos da obra de Luiz Hermano e em todos há algum tipo de 

referência do caráter lúdico de sua pesquisa. Hermano o tempo todo faz um “resgate 

bem-humorado da infância”, segundo Angélica de Moraes: 

[...] produz gravuras em metal, desenhos, pinturas e esculturas, 
expressando um universo muito pessoal, povoado de fragmentos de 
memórias da infância, brinquedos, projetos de engenhocas e bichos 
de anatomia híbrida, a propor o prazer da invenção e do sonho,. Luiz 
comenta seu trabalho: “A bagagem fundamental para meu itinerário 
de artista veio mesmo da minha vidinha interiorana”, lembrando a 
infância pobre de brinquedos de lata e pedaços de madeira para fazer 
miniaturas de aviões e submarinos [...]98 

                                                 
96 http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia acessado em 4 de 
agosto de 2008 
 
97 http://www.luizhermano-acessado em 4 de agosto de 2008 

98http://www.luizhermano.com/angelic. MORAES, Angélica de Jornal da Tarde. 
Quinta-feira, 17 de setembro de 1992, cessado em 04 de agosto de 2008. 
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Agnaldo Farias, curador e crítico de arte, escreve extensamente sobre seu 

trabalho. Entre milhares de relações que faz sobre questões formais e poéticas, alguns 

trechos de seus textos elucidam bem a evidente ludicidade de sua obra e a relação 

explícita com o jogo, tanto para o fruidor quanto, principalmente, para o próprio artista: 

[...] Como ensinou Mallarmé: “Dar nome a um objeto é aniquilar três 
quartos da fruição do poema, que deriva da satisfação de adivinhar 
pouco a pouco: sugeri-lo, evocá-lo – isto é o que encanta a 
imaginação.” (citado por Edmund Wilson, em “O castelo de Axel”). 
Daí a explicação do seu interesse obsessivo por jogos. Hermano joga 
com a gravidade de um adulto que, diversamente de uma criança que 
submerge enlevada na lógica do jogo, pensa suas regras, seus 
objetivos, para então alterá-lo. O que nos leva, nós espectadores de 
seu trabalho, a imaginarmos quais as regras e leis responsáveis por ele 
[...]Segundo Hermano a arte, como o jogo, é uma prática ociosa que 
se escora e se satisfaz na pura alegria de construir e que se amplia no 
fabrico de nexos astuciosos entre partes para estabelecer construções 
não triviais, pré-condição para a construção de novos significados, 
produzidos pela nossa imaginação acesa. Daí a perturbação 
premeditada das regras por sabê-las arbitrárias. Seus trabalhos 
decorrem da compreensão da engenharia como uma atividade 
intrinsecamente lúdica e despojada da obrigação de funcionalidade, o 
que constrangeria seu raio de ação, e que se faz desconstruindo e 
perturbando seus passos metódicos, tratando-a como matriz de 
estruturas flexíveis e imprevistas, à beira do desconjuntamento. O 
desafio do artista é a fundação de um mundo cujas vértebras são 
constantemente trocadas, baseado no estabelecimento contínuo e 
mutável de relações entre coisas diferentes umas das outras, um 
produto de quem enxerga o mundo como um caleidoscópio de ritmos 
e imagens e que nos ensina que toda variação desenvolve nossa 
capacidade de olhar e brincar [...] Colecionador compulsivo, Luis 
Hermano recolhe os formas, brinquedos e objetos para utilizá-los 
como matéria prima de suas construções, cose-os uns aos outros, liga-
os por mangueiras e tubos de metal e de borracha, mergulha-os em 
linhas emaranhadas de alumínio, perfaz circuitos truncados cuja 
finalidade e ativação ignoramos, mas dos quais não conseguimos 
escapar. Debruçamo-nos sobre essas obras com a mesma atenção que 
preenchíamos as horas de uma tarde chuvosa jogando forca, testando 
as palavras possíveis de serem enunciadas a partir de um reduzido 
número de letras. Cada letra imantava outra, frágeis moléculas 
silábicas iam se formando e se desfazendo em favor do encadeamento 
de outras mais afinadas com nossos propósitos. O fato incontestável é 
que adoramos jogar, mais do que isso, necessitamos disso. E o artista, 
ciente dessa necessidade, apóia-se em estruturas definidas por regras 
para reinventar outras regras, subjacentes de suas obras que por isso 
mesmo são enigmáticas, embora estejam tão próximas e tão materiais, 
separadas por uma simples membrana, mas uma membrana espessa, 
ela própria um fragmento do universo. 99 

                                                                                                                                               
 

 
99 http://www.luizhermano.com/agnaldo.html, FARIAS, Agnaldo. Jogando com 
limites, acessado em 5 de agosto de 2008. 
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Este texto crítico de Agnaldo Farias, descreve tão bem o diálogo estabelecido 

entre o trabalho contemporâneo de Luiz Hermano e a ludicidade que o inspira e dele 

transpira, que as imagens que seguem falam por si. Sua produção é enorme e escolher 

apenas algumas obras foi tarefa árdua...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73

 

         

 

      Navio-acrílico sobre cerâmica- 1986             Balão - acrílico sobre tela -1988  8       

 

         

 

História da Preaoca I -1980- bico de pena e aquarela 

 



 74

 
 

 

                
 
 
Metrópolis II – alumínio – vidro- 2004                 Detalhe de encantados - 2005 
 

 
 
 
           Pião – ferro- 100x60cm- 1991             Rino – madeira-100x50x30cm-1992 

História da Preaoca VII - bico de pena e aquarela 



 75

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Então vamos brincar - latão e vidro - 
40x30cm-1995 

Homens trabalhando - plástico e arame - 2002 
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A transitoriedade, o caráter processual, a mudança no receptor como participante 

da obra diluindo o conceito de autor, a importância do contexto cultural e da leitura e 

interpretação das obras, a pesquisa do artista, as variações de contexto, a experiência, a 

efemeridade vivida... Todas essas características e tantas outras tão contemporâneas, 

estão conectadas com os artistas aqui visitados, com suas obras e experiências. Do 

mesmo modo, estas características também transitam no processo criativo das crianças, 

dentro do contexto delas. Alguns relatos elucidam um pouco isso já foram citados pelas 

artistas Derdyk, Holm e Barbieri.  

A ideia no próximo capítulo é justamente, analisar alguns materiais coletados, 

pequenas cenas, casos, situações do dia-a-dia lúdico-criativo das crianças.  

Para finalizar, Kátia Canton, também curadora e crítica de arte, fala em um de 

seus artigos sobre a arte atual e resume, de maneira poética, esse capítulo: 

Já dizia o crítico brasileiro Mario Pedrosa que "arte é o exercício 
experimental da liberdade". Eis uma ótima definição, sobretudo se 
entendermos que o conceito de liberdade depende de um contexto 
para se definir. O que é considerado um ato ou um pensamento de 
liberdade em um determinado momento histórico não o é 
necessariamente em outro. Em se tratando de arte, então, é importante 
que prestemos atenção nos sinais dos tempos e em seus significados. 
Bem, e qual é o significado da arte? Para começar, podemos dizer que 
ela provoca, instiga, estimula nossos sentidos, de forma a 
descondicioná-los, isto é, a retirá-los de uma ordem preestabelecida, 
sugerindo ampliadas possibilidades de viver e de se organizar no 
mundo (...)A arte ensina justamente a desaprender os princípios do 
óbvio que é atribuído aos objetos, às coisas. Ela parece esmiuçar o 
funcionamento das coisas da vida, desafiando-as, criando para elas 
novas possibilidades. Ela pede um olhar curioso, livre de "pré-
conceitos", mas cheio de atenção [...]100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100 http;///www.alb.com.br/anais16a,CANTON, Kátia Sobre Arte Contemporânea, 
escrito em quinta 01 março 2007 20:41.Consultado em 06de agosto de 2008. 
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CAPÍTULO IV: A LUDICIDADE E A ARTE – “O ESPAÇO SAGRADO”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...]Não temos usado a palavra amor para não termos que 
reconhecer sua contextura de ódio, de amor, de ciúme e de tantos 
outros contraditórios. Temos mantido em segredo a nossa morte 
para tornar a nossa vida possível. Muitos de nós fazem arte por 
não saber como é a outra coisa. Temos disfarçado com falso amor 
a nossa indiferença, sabendo que nossa indiferença é angústia 
disfarçada. Temos disfarçado com pequeno medo o grande medo 
maior e por isso nunca falamos o que realmente importa[...] 
 
                                                                                Clarice Lispector 
 
                                      Uma Aprendizagem ou o livro dos Prazeres 
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O processo criativo, presente na vida e na potência da existência de cada ser 

humano, está em toda a busca em direção a conquista, como diz Nachmanovitch: 

 
[...] a criatividade está presente mais na busca do que na conquista. 
Obtemos prazer na repetição energética, na prática, no ritual. Sob a 
forma de divertimento, o ato é um fim em si mesmo. A ênfase está no 
processo, não no resultado. O divertimento é intrinsecamente 
satisfatório. Não está condicionado a coisa alguma. O divertimento, a 
criatividade, a arte, a espontaneidade, todas essas experiências 
contém em si suas próprias recompensas [...]101 
 

Também para Winnicott 102, como mencionado anteriormente, o impulso criativo 

é algo necessário na produção de uma obra de arte, mas também presente no viver, 

momento a momento, de qualquer pessoa que se incline de maneira saudável para algo, 

ou que realize deliberadamente alguma coisa, de modo que seu impulso criativo possa 

tomar forma e o mundo seja dele testemunha.  

Assim, quando eu observei as crianças brincarem, produzirem trabalhos na 

oficina de artes ou participarem de algum tipo de jogo, considerei notável sua 

capacidade de mergulho para entregarem-se ao que estavam fazendo. É praticamente, 

como se nada mais existisse além daquele momento presente acontecendo, ali, durante 

aquele processo. Percebi que uma espécie de “espaço sagrado” 103 é estabelecido nesse 

instante, abrindo a possibilidade de se vivenciar uma “experiência”.  

Jorge Larrosa Bondia, professor de filosofia da universidade de Barcelona, no 

capítulo Experiência e paixão, do livro “Linguagem e Educação depois de Babel”, 

define experiência da seguinte maneira: 

 
A experiência é o que nos passa o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 
passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece. Dir-se-ia que tudo o que passa está organizado para que 
nada nos passe. Walter Benjamin, em um texto célebre, já observava 

                                                 
101 NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo. São Paulo: Summus, 1993, p. 52 
 
102 WINNICOTT,D.W, O brincar&arealidade, Rio de Janeiro: Imago,1975, p.100. 
 
103 Refiro-me e penso o espaço aqui, como um lugar mais ou menos delimitado, cuja área pode conter 
alguma coisa, ou, em dado momento, ter uma extensão indefinida, podendo ser um intervalo de tempo e 
até ter o universo ali contido... O sagrado, por aquilo que se sagrou neste espaço, relativo às coisas 
divinas, ao venerável, respeitável e importante para cada ser. 
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a pobreza da experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se 
passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. 104 
 

Bondia105 enumera algumas questões que considera impeditivas para se viver 

uma experiência, que me parecem muito coerentes; em minha prática, pude sentir o 

efeito de algumas dessas dificuldades. Em primeiro lugar, ele acredita que o excesso 

de informação, tão valorizado nos dias de hoje, pode cancelar as possibilidades de se ter 

uma experiência. Para ele, o saber, não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de 

“estar informado”, não garante que, de fato, algo aconteça ou suceda realmente. Em 

segundo lugar ele considera que o excesso de opinião também anula nossas 

possibilidades de experiência, pois para tudo tem que se ter uma opinião formada, um 

julgamento. A mídia forma o sujeito, pois é a aliança perversa entre informação e 

opinião, e um sujeito manipulado é um sujeito incapaz de experiência. Finalmente, em 

terceiro lugar, a experiência é cada vez mais rara pela falta de tempo, tudo se passa 

demasiadamente depressa, há excesso de excitação, falta de memória, obsessão pela 

novidade e a incapacidade do silêncio. O tempo é usado como um valor ou mercadoria. 

Em quarto, a experiência está cada vez mais rara por excesso de trabalho. O trabalho 

deriva da pretensão do homem de conformar o mundo, sempre desejando fazer algo, 

modificar algo, regular algo, não pode parar e, por não poder parar, nada lhe acontece...  

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais de vagar, demorar-se nos 
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivas a ação e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 
lentidão, escutar aos outros, cultivar o encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço. 106 

 

Notei que, muitas vezes, nosso ritmo exacerbado de trabalho, a pressa a rotina, a 

falta de tempo e calma, impediu a mim, e possivelmente a outros professores, já que 

nossa rotina é árdua e fechada, de realmente olhar, perceber e ouvir as crianças.  

                                                 
104 BONDÍA, Jorge Larrosa. Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2004, p. 154. 
 
105 Idem, Linguagem e educação depois de Babel. Belo Horizonte: Autêntica, 2004, p. 
154-165. 
106 Ibidem, p.160. 
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Para Larrosa, o sujeito da experiência seria então, como um território de 

passagem, um espaço onde os acontecimentos têm lugar, uma superfície sensível em 

que aquilo que acontece afeta de algum modo, deixa vestígios, efeitos... Seja como 

espaço de acontecer, território de passagem ou lugar de chegada, o sujeito da 

experiência define-se por sua passividade feita de paixão, receptividade, 

disponibilidade, abertura, padecimento, paciência, atenção. É um sujeito exposto, com 

toda a vulnerabilidade e risco... Larrosa cita uma definição de Martin Heidegger de 

experiência.  

 
“Fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. 
Quando falamos em “fazer” uma experiência isso não significa 
precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: 
sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à 
medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer 
dizer, portanto deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 
interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim 
transformados por tais experiências, de um dia para o outro no 
transcurso do tempo”.107 
 

 
Como abordei no capítulo II, a arte contemporânea tem contemplado o processo 

do “fazer artístico” como parte da obra, e este, pode justamente significar essa 

experiência, e nela, ocorre o processo criativo, as transformações e alquimias que 

permitem a manifestação da singularidade e da potência de cada um. Anna Marie Holm 

insiste na libertação dos resultados nesse momento: 

 
O processo criativo não pode se desenvolver numa situação fechada. 
Quando se cria, é preciso fugir da necessidade de ser bem sucedido o 
tempo todo. Temos que retornar à criação como elemento integrado, 
uma convivência comum, sem esperar resultados. 108 
 
 

Acredito, portanto, que há uma dádiva quando se tem uma experiência de fato. 

Esta se dá neste “espaço sagrado”, pois é ali que o sujeito da experiência se expõe a um 

acontecimento, ao território do sensível, à paixão e à receptividade de que algo 

realmente aconteça... O processo criativo infantil e seu fazer artístico está dentro deste 

espaço. Não há uma dicotomia com a ludicidade envolvida, pois, justamente por ser o 

                                                 
107 HEIDEGGER, Martin, apud - Jorge Larrosa BONDÍA op. Ct., p.162. 
 
108 HOLM, Anna Marie. Baby Art, 2007, publicado pelo Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, p.18. 
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“processo” também uma grande experiência, brincadeira e criação caminham de mãos 

dadas. Sirlene Giannoti, em sua tese, “Dar forma é formar-se: processos criativos da 

arte para a infância”, apontou diversas situações de suas vivências com as crianças.  

 
Participando de uma complexa rede de significados, a expressão 
plástica das crianças comunica e expressa infinitos elementos de suas 
vivências, concretas e imaginárias. Mas o fazem sem intenção. Na 
sabedoria da pequena Sofia, encontrei a resposta para o enigma sobre 
o papel dos processos de criação plástica para as crianças: “não 
fazemos pra mostrar, só pra brincar”. 
Mas, de fato, mesmo ‘sem querer’, as formas modeladas pelas 
crianças nos falam muito. Participando desta “experiência” (Larrosa, 
2004) eu pude ler uma gama extraordinária de significados de suas 
motivações existenciais. 109 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
109 GIANNOTTI, Sirlene. Dar forma é formar-se: processos criativos da arte para a 
infância. São Paulo, 2008p. 78. [Dissertação de Mestrado em Educação - Usp] 
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1. Observações da ludicidade em situações de artes na educação infantil 

 

 

 

1.1 “Obras” que partiram da brincadeira, brincadeiras que partiram da 

obra 

1.2 A relação processo e produto - a brincadeira pode ser o produto 

1.3 O produto pode ser um brinquedo ou apenas resultado estético  

      desejado pela criança  

  

Proponho-me aqui, a contar algumas experiências. Não utilizei nenhuma 

metodologia específica para colher esses dados tais como estágios, observações 

planejadas ou entrevistas, mas sim, utilizei uma série de materiais e registros que 

venho colhendo como profissional, já com esse olhar e indagação. Relatei primeiro 

as situações e cenas capturadas no meu cotidiano com as crianças. Depois apresentei 

relatos de outras pessoas das quais tive a oportunidade de ouvir exemplos alinhados 

ao foco e interesse deste trabalho. Procurei também, traçar paralelo com alguns dos 

autores aqui citados, como por exemplo, Anna Marie Holm, cujos relatos 

apresentaram características análogas ao que exponho neste trabalho. Mostrei 

recortes de situações, uma vez que muitos destes pequenos relatos são de momentos 

de atelier de livre percurso109, onde pude observar o processo criativo e a ludicidade 

envolvida no decorrer da execução de algum trabalho pessoal das crianças.  

Antes, gostaria de situar um pouco as crianças em seus “movimentos” de 

acordo com suas idades, de modo a caracterizar as faixas etárias abordadas. Os 

exemplos trazidos aqui, estão nas faixas de 2 a 7, 8 anos, por isso foi importante 

falar um pouco das características que permeiam estas idades e as mudanças que 

                                                 
109 Atelier de percurso é o momento em as crianças podem circular a vontade, os materiais estão 
disponíveis e elas podem escolher o que fazer e dedicar-se aos seus projetos e desejos pessoais. 
Normalmente está disposto em cantos de trabalho, com modelagem em argila, construção com 
sucatas, desenho, pintura e marcenaria. As crianças podem utilizar o canto que quiserem e circular à 
vontade. Coloco-me de prontidão para ajudá-las em eventuais soluções técnicas que necessitem para 
executar algum projeto. 
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ocorrem conforme crescem... Mirian Celeste Martins110 em seu livro Didática do 

ensino de arte: a língua do mundo; poetizar, fruir e conhecer arte, organiza o 

estudo sobre o desenvolvimento expressivo em quatro movimentos, enfatizando que, 

como a própria palavra revela, esses movimentos não são estáticos, são maleáveis e 

receptivos a intervenções externas, mediadas pelo outro (o igual, a família, o 

educador) ou pelo meio ambiente (social/cultural). No primeiro movimento da 

criança, o corpo é ação/pensamento. O pensamento dela se dá na ação, na sensação, 

na percepção, sempre regado pelo sentimento. Ela convive, sente, reconhece e 

repete os símbolos do seu entorno, mas não é ainda criadora intencional de 

símbolos. Sua criação focaliza a própria ação, o exercício, a repetição. Mirian 

Celeste Martins explica: 
A criança está atenta e aberta às experiências e ao mundo, sem 
medo de riscos, por isso arrisca-se... Vive intensamente. E vai 
construindo assim, frente aos objetos, às pessoas e ao mundo, 
suas percepções iniciais que influenciarão toda sua subseqüente 
compreensão de mundo [...] seu pensamento em ação, sua 
pesquisa é exercitada através do exercício gestual que se 
manifesta em garatujas, que nesse momento não tem significado 
simbólico [...] Garatujas gráficas, sonoras e corporais são 
exercitadas pela criança, provocando-lhe um prazer 
intrinsecamente estético [...] o jogo de exercício está presente 
nesse primeiro movimento. A criança, exercitando-se, joga com 
coisas do mundo, consigo mesma, com o outro, com as diversas 
linguagens. [...] Piaget chama essa fase de sensório-motora, pela 
ênfase no movimento corporal, pela exploração sensorial, pela 
inteligência essencialmente prática. 
A criança não é uma produtora de signos, de forma consciente. 
Ms, como está no mundo da cultura, em um mundo 
essencialmente simbólico, já é leitora de índices e imitadora de 
símbolos [...] a imitação é uma forma importante de 
aprendizagem. 111 
 

O segundo movimento expressivo, aos poucos se descola de aspectos do 

primeiro, num processo de idas e voltas, da descoberta de que tudo o que está no 

mundo tem um nome, um porquê ou um significado. Corresponde ao estágio pré-

                                                 
110 MARTINS, Mirian Celeste. Didática do ensino de arte: a língua do mundo; 

poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. p. 94-114. 

 
111 Idem, Didática do ensino de arte: a língua do mundo; poetizar, fruir e conhecer 

arte. São Paulo: FTD, 1998. p.94-101. 
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operatório (entre 2 e 7 anos). Martins refere-se a esse momento como o modo 

simbólico de estar-no-mundo: 
A função simbólica é o centro do processo de ensino 
aprendizagem, seja formal ou informal. A criança constrói seus 
símbolos. Através de suas ações e diferentes formas de 
linguagem, representa os objetos e as ações sobre eles, 
representando também seus conceitos. 
São representações sobre representações. Fingir beber numa 
xícara vazia, por exemplo, representa um significado e tem uma 
função lúdica e comunicativa, implicando uma conversa interna, 
tornada possível pela interiorização da ação e expressada pelas 
representações verbais, visuais, gestuais, sonoras. 112  
 

A autora considera aqui, a importância de valorizar além do sistema da 

linguagem oral ou da escrita, a realização de experiências que ampliem a 

competência simbólica, cujo papel prioritário, está na arte para esse exercício. O 

jogo do faz-de-conta entra de vez na vida da criança, a representação está focada na 

construção do símbolo em si. As cenas nos desenhos são expressas pela fala na 

narrativa de uma história contada pela criança. Há a manifestação de uma 

espontaneidade estética, de quem inventa, brinca, simboliza, evoca por meio de uma 

imagem simbólica de objetos ausentes, reinventa uma realidade... Não existe a 

intenção de realizar uma representação para ser vista pelos outros.  
Há uma ótica pessoal de ver/pensar/sentir o mundo. Os símbolos 
construídos pela criança são pautados nas suas referências 
pessoais e culturais, no registro de suas preferências e 
prioridades, nas características estruturais globais que enfatiza ou 
exclui. 113 

Mirian Celeste Martins comenta o terceiro movimento. A criança tem a 

intenção de buscar a verossimilhança em sua representação, procura regras e 

mostra-se mais exigente. As soluções gráficas que as crianças encontram são 

dominadas pelo desejo de registrar tudo. Gardner denomina esse movimento de 

notacional. Corresponde ao estágio das operações concretas proposto por Piaget. 

Como resumo principal desse terceiro movimento, alguns trechos ilustram suas 

principais características: 
Apresenta avanços consideráveis na compreensão de conceitos 
em profunda relação com a concretude de suas interações com o 
mundo, as pessoas e os objetos. Essa concretude é fortemente 

                                                 
112 Ibidem, p.104. 

 
113  Mirian Celeste MARTINS op. Ct., p.104. 
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indicada pelo aparecimento do “chão”- a linha de base –, onde se 
apóiam todos os objetos, a paisagem as pessoas [...]A busca pela 
representação mais realista, muitas vezes traz o medo, a 
preocupação com o fazer bem-feito, levando a criança a usar  
frequentemente a borracha [...] A criação de espaços pela criança 
também é buscada com seus brinquedos e objetos. Está presente 
o jogo de construção. É hora de montar cabanas, de habitar 
espaços imaginários, de inventar e viver aventuras, expedições. A 
realidade é o ponto de partida para o imaginário.  
A narrativa dos acontecimentos também aparece como tema de 
suas produções em desenho, pintura e teatro [...] a invenção de 
relações e regras que geram critérios próprios, na busca de 
soluções criativas que vão alimentando um pensamento criador 
com maior autonomia. 114  
 

O quarto movimento, por estar relacionado ao período da adolescência não 

será retratado aqui, uma vez que foge da faixa etária proposta neste trabalho (2 a 8 

anos). 

A grande maioria de meus exemplos é formada por produções de crianças 

entre 5 a 7, 8 anos, mas também de crianças mais novas. Algumas das situações 

relatadas aqui, partiram da ação das crianças e depois foram encaminhadas para uma 

proposta de artes. Outras, foram observadas nos momentos de oficina de percurso, 

como já mencionei antes. Também há relatos nos quais, a partir de uma proposta 

encaminhada por mim, surgiu alguma novidade, uma brincadeira ou situação que 

apresentou grande intercâmbio lúdico no fazer arte. A maioria das situações foi 

observada durante as oficinas em que atuei como professora de artes ou em projetos 

realizados em sala de quando eu era professora de classe (em 2007 com crianças de 

5 anos). Os relatos de situações nas quais observei outro profissional possuem a 

inicial do nome destas pessoas nas legendas ou no final do texto que escreveram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Mirian Celeste MARTINS Op.ct, p.109-114. 

 



 86

1.1 “Obras” que partiram da brincadeira, brincadeiras que partiram da obra 

 

1. 1. a Quando o lúdico e as experiências ultrapassam limites e regras... 

(Escola Vera Cruz, grupo de G5, 5 anos, ano de 2007 - oficina de Artes) 

 

 

Um grupinho de meninas da classe de crianças de cinco anos pegava amoras 

embaixo da generosa amoreira da escola, quando de repente uma delas percebeu que 

o caldo da amora produzia uma tinta... Então, rabiscou na parede branquinha da 

escola com a amora. Mostrou para as amigas. Juntas perceberam que a tinta formou 

uma cor roxa sobre a parede branca... Ficou tão interessante o resultado, que 

continuaram com a experiência, mesmo sabendo que aquilo significava uma 

transgressão... Sim, por que elas sabiam direitinho que a parede deveria permanecer 

limpa e que, certamente, levariam uma bronca. No entanto, diante do 

deslumbramento desta descoberta, transgredir pareceu valer o preço. Mas, mesmo 

cumprindo o papel de colocar os limites do uso coletivo e público daquele espaço, 

não pude deixar de perceber a potência daquele ato. Havia alguma pergunta por 

detrás daquela ação, a curiosidade de descobrir coisas, de sentir novas sensações. 

Trouxe aquela situação para o campo da experiência. O que gostariam de fazer, 

descobrir, o que era motivador ali? A cor, o pigmento, a descoberta que uma fruta 

pode riscar pintar e deixar um registro? Nas fotos, é possível perceber que o simples 

rabisco para verificar como ficaria a amora na parede não bastou. Transgredir pode 

ser tão tentador e apetitoso quanto comer amoras... Afinal, que lindo ficou a cor da 

tinta de amora, na parede branquinha... 

Elas elaboraram um trabalho, um desenho e o processo do fazer, pagou o 

preço, valeu o risco. É interessante observar o caráter transgressor como parte da 

obra. Mas a transgressão aqui foi o prazer de uma brincadeira... Levei para a sala de 

aula o ocorrido e transformei em pergunta coletiva: “Vamos então, descobrir que 

coisas da natureza produzem tintas? Amoras ou tinta? Quais os suportes nós 

podemos usar aqui na escola, parede ou papel?” E assim, partimos para uma longa 

pesquisa. As crianças sugeriram fazer tinta com muitas coisas e eu também trouxe 

sugestões. Foram produzidas tintas de amora, folhas do jardim, café, chocolate, terra 
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de vários tons, carvão, tijolo moído, areia do pátio e de urucum trazido por uma 

criança. Com atenção e envolvimento todos pareciam pequenos cientistas! 

 
 “A experiência passa a ter significação no seio da ação mesma 
da criança que interage com o meio à volta, permitindo-lhe 
reelaborar, no plano da representação simbólica, objetos, 
fenômenos ou acontecimentos. Esta reelaboração é por 
excelência simbólica e supõe a capacidade de julgar, valorar e 
selecionar aspectos ou partes de toda atividade que cada objeto 
permite.” 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 PILLAR, Ana Alice Dutra (org). A educação do olhar no ensino das artes. Cap. 
XI - RICHTER, Sandra, Porto Alegre: Editora Mediação, 2001,p.194 
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Desenho feito com a amora esfregada na parede do pátio da escola - 2007 
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Experiências com os diferentes materiais para fazer tinta- 2007 
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1.1.b Um objeto funcional vira brincadeira. Da brincadeira o brinquedo, do 
brinquedo muitas possibilidades de obra... 
 
(Escola Vera Cruz, 1º ano, 6 anos, Classe da E.- 2008- Oficina de Artes) 
 
 

 
Estávamos em nossa rotina de sempre, nas oficinas de percurso, cada qual 

envolvido em seu trabalho e eu circulava e oferecia meu apoio sempre que era 

preciso. Já era final da aula e reparei que um grupo de meninos estava alvoroçado 

do lado de fora da sala, onde ficam os cavaletes de tinta e o varal com os pregadores 

para pendurar os trabalhos. Já era hora da arrumação e essa “turminha”, conhecida 

por sua farra nestes momentos, estava agitada com alguma coisa. Foi então que 

descobri o motivo de tanta movimentação. Estavam com todos os pregadores e 

encaixavam uns nos outros de uma maneira inusitada, de modo que formavam 

pequenas esculturinhas. Logo notei que faziam “arminhas”. Eram facas, revólveres e 

espadas, feitas com o acúmulo de pregadores. Imediatamente me veio o senso de 

ordem: queria pedir que guardassem aquilo, afinal era um material coletivo, além 

disso, eles deveriam estar arrumando a sala, “onde já se viu ficar brincando 

enquanto os demais arrumavam tudo!?” Consegui conter essa reação. De repente, 

olhei para aquilo com um outro olhar. Um encantamento. Achei incrível o que 

faziam. Genial. Expliquei ao grupo que o tempo da aula (nosso maior verdugo) 

havia terminado, mas que eu providenciaria mais pregadores para eles fazer outras 

construções na oficina seguinte.  

Na aula seguinte trouxe uma caixa de pregadores e a grande maioria das 

crianças da classe se interessou em explorar esse material. Construíram aviões, 

espadas, arminhas, e “abstratos”, como Paulinha tão bem depois me contou. 

Algumas crianças queriam levar para casa o que fizeram, mas combinamos que a 

caixa estaria toda aula disponível para eles usarem e que o próximo passo seria 

deixar que elaborassem um trabalho, usando cola, durex colorido e tinta. Assim, 

abriria a possibilidade para quem quisesse levar seu trabalho para casa. Entretanto, o 

que pude notar, é que a exploração do material e a gama de possibilidades que esse  

oferecia era o que de fato deslumbrava as crianças.  
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A. com sua espada                                            R.com uma de suas arminhas 

 

 

 

 

Aqui R. explora maneiras de montar sua arma. Arma com gatilho de A. 
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 F. constrói um avião com muita concentração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. e P. trocam ideias sobre seus  abstratos” 
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1.1.c “BabaYaga” pega fogo! Um desenho vira a narrativa de uma 

brincadeira temperada pela imaginação. E outros exemplos... 

 

(Escola Vera Cruz, 1º ano, 6 anos, Classe da E. e 2o ano – classe da C.- 2008- 

Oficina de Artes) 

 

 

Depois de ler um conto russo, sobre a bruxa “Baba Yaga” pedi às crianças 

que fizessem um desenho. Sugeri que aproveitassem para ilustrar as personagens da 

história. Como a bruxa era realmente um pouco assustadora, a grande preferência, 

principalmente dos meninos, foi desenhá-la. D. estava sentado ao lado de R. e pude 

observar que conversavam sobre a história. Discutiam quais as cores mais 

adequadas para retratar a bruxa e contavam detalhes sobre as personagens. Quando 

olhei seu desenho a certa distância, estranhei o volume de rabiscos vermelhos, 

parecia uma garatuja, mas ele costumava figurar. Conforme me aproximei, pude 

perceber que embaixo dos rabiscos estava a bruxa Baba Yaga e D. continuava 

rabiscando sobre seu desenho. Foi então que percebi que ele brincava, imaginava a 

personagem e contava o que estava acontecendo. Rabiscava com intensidade, falava, 

emitia os sons da bruxa...  

Aproveitei para anotar algumas de suas falas: - “A bruxa Baba Yaga, tá 

horrível!” E rabisca sobre a bruxa... “Ela tá fazendo um feitiço!” Renata aponta seu 

desenho e mostra a ele: “Aqui, olha a fumaça vermelha!” D. olha o desenho da 

amiga e depois mergulha no seu trabalho e imaginário pessoal: “Olha! 

Uooooooooo! Olha de tanta raiva a bruxa Baba Yaga tá pegando fogo! 

Obrrrrrrrrrrrrooooo!” ( faz o barulho da bruxa queimando!).  

R., influenciada pela experiência de D, também retrata a bruxa queimando... 

Percebi que durante o ato de registrar as personagens, com o uso do imaginário 

pessoal, o desenho virou uma “história viva” e foi estabelecida uma relação lúdica 

no processo do “fazer”.  
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“Baba Yaga pegando fogo” (D.)           

 

 

Desenho da R. –“ Fumaça vermelha” 



 95

 

Mais alguns exemplos mostraram essa ludicidade estabelecida no processo 

do fazer. T., aluno de 7 anos, costuma fazer desenhos de homenzinhos lutando e, 

conforme desenha, narra essas batalhas e emite os “sons” dos guerreiros lutando.  

Repete sempre a mesma temática e brinca, como se seus homenzinhos 

fossem “bonequinhos”. Nos momentos de oficina de percurso, invariavelmente 

escolhia uma variação dessa mesma atividade. 

 

     

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

“Batalha no barco” - 2008 

 

      

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

T.e uma de suas batalhas 
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Em uma outra proposta, ofereci muitas sucatas pequenas para que, primeiro, 

criassem uma composição, e depois pintassem-na. Enquanto pintavam, alguns 

meninos contavam o que faziam. V. dizia que fazia várias “armadilhas” e narrava 

cada uma delas conforme colava os materiais. Nesse percurso, ao pintar, em um 

dado momento experimentou fazê-lo com o pincel na boca e perguntou – “Será que 

fica diferente quando pinta com a boca?”. Â., muito concentrado, usou grande 

quantidade de tinta branca e feliz contava aos amigos: “Olha, gente eu fiz a neve! 

Esse quadro chama Inverno!”. A. ao lado respondeu: “Eu tô fazendo um vulcão!” 

“A lava do vulcão explodiu”!E enquanto pintava, acrescentava um volume grande 

de tinta com o pincel e fazia movimentos imitando a lava que escorria, enquanto 

dizia: “É um vulcão de cores!” 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                                                                 

Esse quadro chama  “Inverno”                    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
“Armadilha” – Pincel na boca 
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1.1.d Uma instalação interativa que partiu de um longo percurso e projeto na 
sala de aula. 
 
(Escola Vera Cruz, G5, 5 anos, - 2007- projeto de sala de aula) 
 

 

 

Ao observar e conviver com meu grupo de alunos de cinco anos, no ano de 

2007, percebi, desde o início, uma grande necessidade de brincar nas áreas externas, 

de movimentar e expressar o corpo. Adoravam brincar na areia, correr pelo pátio, 

sempre envolvidos em brincadeiras de perseguição ou de faz-de-conta, quando 

imitavam alguns super-heróis. Outras atividades recorrentes eram as construções 

com as madeiras e as pistas que faziam na areia. As meninas, por sua vez, adoravam 

subir e se pendurar na árvore ou pular corda.  

A partir dessas reflexões, pensei em uma sequência de atividades que 

contemplasse conteúdos de vários âmbitos, como geometria, artes visuais, “faz-de-

conta” e que possibilitasse a construção e a brincadeira e ao mesmo tempo trazer 

desafios e situações problemas a cada etapa. 

Assim, percebi que essas propostas de construção coletiva de ocupação e 

exploração espacial, além de trabalhar o corpo e o movimento, funcionavam como 

um “aglutinador” natural do grupo, que se mostrava envolvido e disposto em buscar 

as soluções às perguntas e problemas propostos. 

As atividades partiram das construções espontâneas que faziam com as 

madeiras na hora do recreio ou de atividade de livre escolha. Naturalmente 

construíam as pistas, garagens e carros de transporte coletivo com muita 

criatividade.  

A partir disso, fiz atividades de construção com propostas envolvendo 

também desenhos de observação das construções que faziam. Foi durante uma 

discussão sobre os desenhos que fizeram que surgiram observações interessantes, 

diante da minha pergunta: “Do que são feitos os desenhos?”. As crianças 

responderam: “De risco!”. “De lápis!”. “De contorno!”. “De linha, faz uma linha 

aqui e outra ali...”. “Mas tem desenho que não é reto!”.   Polemizou uma menina. 

Então perguntei: “A linha precisa ser só reta, ou pode ser curva?”. A resposta: 
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“Pode ser curva!” “E também triângulos e quadrados...” algumas crianças 

completaram.  

Foi a partir da ideia de linha que propus que fizessem intervenções com 

linhas no espaço, primeiro na classe, depois na área externa. As crianças 

trabalharam com grande envolvimento e o processo virou uma grande brincadeira. 

Em seguida fizeram desenhos de observação e esse projeto virou uma exposição no 

final do ano. Para requintar a instalação da exposição, as crianças decidiram 

pendurar “coisas”, tais como sucatas de cds e pedaços de papel. Foi importante 

observar a interação das outras crianças da escola na “instalação”, tanto na hora do 

recreio como durante a exposição. Entravam por entre os fios de elástico e ficavam 

ali, por um bom tempo experimentando as possibilidades corporais que a 

“instalação” oferecia. A obra virou ponto de encontro para brincar. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupação do espaço da sala com linhas 

 

 

          

 

  

 

 

Detalhe da “instalação” 
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                                         Ocupação do espaço externo com linhas                

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagem da exposição 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças “interagem” com a obra                            
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Aeronave –uma obra interativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Construção de pistas e sofisticadas garagens 

 

 



 101

1.1.e O foguete. Um desenho coletivo: brincar, desenhar e apresentar!  

 

(Escola Vera Cruz- 1º ano, (6 anos) – classe da D.- 2008- oficina de artes). 

 

Estávamos finalizando mais uma oficina de livre percurso com o grupo de 

primeiro ano, sala da D., e, como sempre, na hora da arrumação, a resistência em 

parar o trabalho para começar a arrumação foi grande. Cada qual estava entretido 

em seu trabalho, quando ouviram a frase costumeira: “Acabou o tempo, pessoal, 

vamos arrumar a sala...”. Era como um balde de água fria. 

Foi quando notei um grupo de três meninos, L., A. e T., que há muito se 

entretinha em um trabalho coletivo. Cheguei mais perto e percebi que faziam um 

foguete de papel, com folhas emendadas, durex colorido e caneta hidrocor colorida. 

O trabalho estava esteticamente interessante, mas notei que enquanto desenhavam, 

brincavam e havia uma espécie de “devaneio inventivo”. Trocavam comentários 

sobre as funções e materiais do foguete e parece que havia algum tipo de 

personagem que habitava a nave e tinha que passar por algumas situações 

desafiantes: 

T. começa imitando o som da nave: “Pi, ti, ti, Pi, ti, ti...”. “Olha só L., isso é 

pra ninguém conseguir entrar no foguete!”. 

L.: “E aqui era o ponto fraco, quando alguém entrava aqui o foguete não 

explodia porque era de ferro!” 

T.: “E também aqui era um ponto fraco, tá Luca?” 

L.: “É, mas aqui era de ferro?” 

T: “Não, era aqui, olha isso, ele tava dentro daqui. Aqui era metade de aço 

e metade de ferro e ele ficava preso no esgoto, tá? E o outro ficava no esgoto...” 

A.: “Aqui é onde ficava o mapa. Aqui era a hiperpotência, onde ficava a 

luz!” 

T.: “Ele tinha que pular no esgoto... Esse, olha só Luca, esse tava preso 

aqui, esse, olha só, primeiro ele tem que deter esse, depois acertar esse, quebrar o 

ferro e acertar esse, pular o esgoto e acertar esse... Ah!” 

L.: “Nunca ia dá pra ele explodir o foguete... Temos que fazer mais duas 

coisas...” 

T.: “E aqui era um outro fogo!”  



 102

Todos já haviam arrumado a sala e deixado a oficina. Procurei naquele 

momento preservar o que estava acontecendo ali, entre os meninos. Deixei 

momentaneamente que eles continuassem o que faziam, mesmo que isso 

significasse não ajudar na arrumação. Combinei que na oficina seguinte 

compensariam o trabalho de arrumar a sala. E a aula realmente acabou... Deixei que 

levassem o foguete para terminar o que faltava na sala, entristecida por interromper 

o processo lúdico-artístico dos meninos...  

Neste momento senti, de fato, a falta de tempo interromper uma 

“experiência”...  
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  A. , T. e L. desenhando o foguete e brincando juntos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O foguete 
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1.2 A relação processo e produto - a brincadeira pode ser o produto. 

 

1.2. a O trabalho “mutante” de Guilherme. 

(Escola Vera Cruz, 1º ano, (6 anos ) – Classe da E.l – 2008-oficina de artes) 

  

G. estava ansioso, desde a aula anterior, para experimentar a marcenaria. 

Diante da oportunidade, deslumbrou-se com as possibilidades de serrar e martelar a 

madeira. Com dois pedaços na mão, serrou o primeiro e depois martelou a segundo 

sobre o primeiro. Enquanto martelava, me contava que assim que terminasse de 

colocar aquele prego, iria pintar seu trabalho e então eu saberia o que era. Na 

verdade, não havia perguntado do que se tratava, mas ele, muito empolgado, insistiu 

com o mistério: “Logo, você vai saber Lynn, o que é isso aqui!”.  

Ele terminou e foi colorir seu trabalho com canetinha hidrocor.  Estava 

atenta a outras crianças, quando de repente G anunciou eufórico: “Lynn, sabe o que 

eu fiz? Várias coisas! É um caçador de peixes... Pode ser qualquer coisa! Um 

machado...” Começou a correr pela sala e a mostrar a todos seu trabalho. Fazia 

movimentos imitando o uso de um machado e emitia sons com a boca. Depois 

descobriu mais uma utilidade, seu objeto virou uma nave: “Olha, Lynn, posso levar 

o meu primata!” Colocou seu macaquinho sobre a nave e saiu voando pela sala. 

Lá pelas tantas, as crianças demonstraram interesse. Pediram para ver e 

“experimentar” a nave. G continuou a dar demonstrações, correndo alegremente 

pela sala. Depois, sentado emprestou sua engenhoca a R, que, sentado na cadeira, 

segurou o objeto, emitiu sons de motor, apertou botões e simulou o painel da “nave” 

quando levanta vôo... “Gostou da minha invenção?” Perguntou G., satisfeito em 

ver seu amigo brincar! Na oficina seguinte, pediu para fazer outro trabalho na 

marcenaria e novamente inventou uma máquina, só que agora, de “fazer sons”... 

“Lynn, essa máquina pode fazer qualquer tipo de som, sabia?”  
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Objeto que pode “ser tudo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto na versão “nave espacial” 
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1.2.b A pintura que através da exploração com as mãos vira uma pintura 

corporal... O par de “luvas”! 

(Espaço Brincar, (3 a 5 anos) - Professora de Artes: F. - 2008) 

 

F. explicou-me sua rotina. Todos os dias ela preparava para o primeiro 

horário os materiais para que ficassem disponíveis para as crianças trabalharem 

livremente. Depois do lanche, trazia alguma proposta direcionada. 

Observei o horário em que as crianças podiam escolher livremente o que 

desejavam fazer. Naquele dia, uma dupla de meninas conversava alegremente. Uma 

delas, a Marina, pegou um papel e dobrou várias vezes e começou a pintá-lo. De 

repente, deixou o pincel de lado e passou a usar seus dedos para isso. Sua colega ao 

lado, inicialmente, apenas observava, mas em seguida, passou a fazer o mesmo: “É 

assim que dobra o papel, pra fazer igual ao seu?”. Juntas conversavam sobre a 

pintura que faziam. Lá pelas tantas, colocaram mais e mais tinta sobre o papelzinho 

dobrado e disseram: “Olha, tá virando outra cor, virou roxo!”. Começou a virar 

uma “meleca”, ou seja, a diversão passou totalmente para exploração da tinta nas 

mãos, para a brincadeira e sensações que essa tinta causava e também para atenção 

às cores, que, misturadas se transformavam. Eufóricas diziam: “Olha a minha mão 

está toda coberta de tinta”! “Parece que estou de luvas”! “Olhem minhas luvas, 

olhem”!. Depois fingia que eram patas de um animal: “São as patas de um gato!”. 

E assim, por um bom tempo, ora brincavam com as próprias mãos pintadas, ora, 

pintavam por cima do papel dobrado. Depois, resolveram dar uma volta pelo pátio 

da escola e “assustar” as outras crianças com suas “patas de bicho”. Quando 

finalmente Marina resolveu lavar suas mãos, foi seguida por sua colega, que fez o 

mesmo. Para meu grande espanto, buscou seu papel dobrado, totalmente encoberto 

por tintas misturadas, e pediu para que a professora guardasse sua pintura na pasta 

de trabalhos assim que estivesse seca!  

Quando vi M. brincar com as tintas nas mãos, logo pensei que ela não daria 

mais atenção ao papel dobrado que havia pintado, já que seu foco de interesse estava 

na brincadeira que havia surgido... Entretanto, quando ela pediu para guardar seu 

trabalho na pasta, percebi que o registro desse processo também possuía um sentido 

para ela... 
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Assim, pude observar outros relatos parecidos com esse, em que a pintura 

vira exploração e porta aberta para outras descobertas e brincadeiras. 

     
Pintura com os dedos da “Carta”         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mãos que viraram o “par de luvas” 
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1.2.c A experiência: uma engenhoca para ver o percurso da água! 

(Escola Vera cruz –1º e 2º anos – (6 e 7 anos)- 2008- oficina de artes) 

 

As crianças demonstram interesse em brincar com a água, muitas vezes 

fazem algumas experiências, inventam máquinas, grudam garrafas para que a água 

passe de uma para a outra, colocam papel crepom para colorir a água, papel celofane 

para dar um efeito diferente, enfim, inventam diferentes pequenas “engenhocas”. M. 

passou a oficina toda construindo uma máquina. Utilizou o cavalete de madeira para 

fazer parte de sua engenharia, mesmo sabendo que não poderia levá-lo por pertencer 

à oficina. Seu interesse residia em inventar uma máquina de água. Encheu uma 

garrafa de água, pegou uma caixa de sucrilhos, um tubo pequeno de papelão e outro 

grande que encaixou no buraco do cavalete. Ainda não sabia bem como equacionar 

a passagem da água pelos tubos. Diante de sua explicação, percebi que ali, o que 

valia mesmo, claro, além de sua grande curiosidade e intenção de pesquisa, era a 

brincadeira e o “faz-de-conta”. Quando cheguei perto para anunciar o término da 

aula, já sabia que sua máquina seria desmanchada, mas animada contou: “É uma 

máquina de água! Eu tiro o copo daqui”... (Tira o copo de dentro da caixa e me 

mostra) “Eu ainda tô montando... Aqui é um cano que vai lá embaixo!” (mostra o 

cano comprido que encaixou no cavalete e que alcança o chão...). “A água fica 

aqui!” (aponta para a garrafa fechada com água dentro) “Vou prender aqui...” 
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Experiência com água-R .   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         A máquina de água  - M.                         
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Outras crianças do primeiro ano da classe da E. passaram por várias oficinas 

fazendo experiências com garrafas e água colorida ou com papel dentro. O interesse 

estava em observar a água passando de um lado para o outro, em ouvir o som que 

ela fazia naquele momento e também em colori-la com tinta ou papel. Depois 

usavam as garrafas como bastão ou espada para brincar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

“Um por todos e todos...”         

 

 

 

 

 

 

 

Garrafa emendada 

 

 

 

Garrafa colorida 
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1.3 O produto pode ser o brinquedo ou o resultado estético desejado... 

Mochilas voadoras, casinhas, robôs, naves, carrinhos... 

 

(Escola Vera Cruz – (1º e 2º anos- 6 e 7 anos) – 2008 e Escola Nossa Senhora 

das Graças - 2008 - Oficina de Artes) 

Esses trabalhos foram elaborados no decorrer de várias aulas. Enquanto 

faziam seus “projetos-brinquedos”, as crianças mostravam-se totalmente absortas 

durante sua confecção, mas na maioria das vezes, empolgadas com a possibilidade 

de utilizar seus trabalhos para brincar. Depois, quando perguntava a elas se haviam 

aproveitado suas obras para brincar, algumas respondiam afirmativamente, mas 

outras, simplesmente preferiam deixar na estante para enfeitar, ou algo do gênero. 

Felizes com o resultado obtido, mostravam-se orgulhosas de ter seus trabalhos 

“expostos” em algum canto de suas casas. Certamente, foi possível notar que a 

própria execução e elaboração destes trabalhos, significaram um grande desafio, 

exigiram concentração e como um jogo, com suas regras e desafios, impulsionou-as 

a descobrir ou perguntar como resolver determinada situação, como usar tal ou qual 

material. A ideia do que fazer, normalmente era clara para elas, entretanto, realizá-

la, significava encontrar os materiais adequados e equacionar tecnicamente a 

possibilidade de construir realmente o que a imaginação havia criado... Quando o 

que faziam apresentava o resultado desejado por elas, era notável a sensação de 

prazer, realização e alegria que invadia seus semblantes de forma contagiante e 

gratificante!  

Essas crianças geralmente já apresentam várias características do terceiro 

movimento, onde existe a intenção de buscar a verossimilhança em sua 

representação, a procura de regras. É quando se mostram mais exigentes com sua 

produção, naturalmente preocupadas com o acabamento e a apresentação de seus 

trabalhos. As “mochilas voadoras” foram confeccionadas por dois amigos que 

discutiam detalhes “tecnológicos” de suas invenções. Ansiosos por terminá-las para 

poderem usá-las na hora do recreio, em uma brincadeira previamente combinada 

entre eles. A “casa de dois andares” foi um projeto que M. um garoto do 2º ano, 

levou muitas oficinas para terminar. A cada oficina ele trazia um novo detalhe ou 

ideia para aprimorar sua casa... A “nave espacial”, o “carro” e o “robô”, foram 

executados por dois meninos que ficaram muito empolgados em construir seu 
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próprio brinquedo. A “casa com a sala de estar” foi um exemplo de mergulho e 

concentração. M., 6 anos, mergulhou de tal forma na confecção de sua casinha, que 

sequer conversava com suas colegas. Fiquei impressionada com sua capacidade de 

concentração, criatividade e autonomia, já que não buscou ajuda em nenhum 

momento. 

 

 

 

 

 

    

 

    “Mochilas voadoras”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   “Casa de dois andares” 
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  “Nave espacial com passageiros”         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

“Carro” 
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“casa com a sala de estar” 
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2. A importância do olhar e a escuta do adulto. 

 

Tanto em minhas observações anteriores, quanto nestes depoimentos a 

seguir, o olhar e a escuta do adulto foram fundamentais para que a situação, o 

momento e aprendizagem da criança fossem respeitados e potencializados. Muitas 

vezes, ao observar o movimento das crianças, seus interesses, o adulto pode agir 

como uma alavanca de suas potencialidades ao intervir e trazer alguma proposta 

alinhada aos movimentos que percebeu e observou: 
Na pedagogia da escuta, observar é um recurso pelo qual se 
busca compreender como as crianças se desenvolvem e quais os 
vínculos que estabelecem com tudo que as cerca.[...] No caminho 
do aprender, conjugam-se a capacidade da criança de atribuir 
significados à sua experiência e, ao mesmo tempo, a competência 
do professor em captar essa manifestação, acolhê-la e devolver à 
criança oportunidades de novas aprendizagens. Adulto e criança 
emergem dessa situação com novos significados, ambos 
aprendem [...]116 

 

2.a  Armadilha de pegar saci.  
 
(Espaço Brincar, atelier, faixa etária heterogênea, de 3 a 5 anos - professora de 
Artes: F. - 2008) 
 

Estive no “Espaço Brincar”, uma escola de educação infantil que atende 

crianças com idade entre um e seis anos. A escola trabalha com grupos heterogêneos 

e não existem turmas separadas por faixa etária. A rotina inclui horário de oficinas 

para a livre escolha de cada criança. F. é a professora especialista de artes. 

Combinei com ela que observaria sua rotina com as crianças. Depois tivemos uma 

conversa, expliquei um pouco sobre meu trabalho, após ter feito minhas 

observações. Neste dia, as crianças fizeram máscaras assustadoras para caçar saci e 

F comentou que desde o início do ano estão interessados em fazer armadilhas para a 

caçada do saci. Havia um interesse de sua parte em trabalhar com máscaras de 

argila, mas não sabia bem como introduzir o assunto para as crianças, até que, ao ler 

para eles um texto sobre máscaras africanas, notou que tinham como função assustar 

maus espíritos. Esse foi o pretexto que precisava para propor a atividade de 

                                                 
116 Cleide do Amaral, TERZI, e SAISI, Neide Barbosa. Um olhar sobre a proposta 
de educação infantil de Reggio Emilia: Reggio Emilia/ Nov. 2004. São Paulo/2005 
p.17 
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modelagem das máscaras em argila: fazer máscaras “assustadoras” para espantar o 

saci.  A atividade que não era obrigatória teve uma ótima aceitação pelas crianças. 

F. sabia que só as crianças maiores conseguiriam fazer a máscara, portanto, não 

cobrou um produto de D, por exemplo, um garoto de três anos. Deixou-o explorar a 

argila e participar do processo com os demais. Ela se ofereceu para ajudá-lo, mas ele 

deu-se por satisfeito apenas em explorar a argila e olhar as máscaras dos colegas. F. 

contou-me que possuía um registro muito interessante desse percurso e prontamente 

aceitou que eu o colocasse aqui. Depois de ler seu registro, notei o quanto o seu 

olhar e a sua escuta para as crianças ajudou a potencializar as propostas que 

ofereceu e trouxe verdadeira significação `a elas. A seguir está seu registro na 

íntegra: 

“A série de “armadilhas para pegar Saci” teve início num dia em que 

algumas crianças descobriram um pedaço de durex colado na cerca do tanque de 

areia e me chamaram dizendo que o Saci esteve ali mais uma vez bagunçando a 

escola.  

Vendo a empolgação das crianças com o possível aparecimento do Saci, 

sugeri que preparássemos uma armadilha para pegá-lo. Entreguei um rolo de 

barbante a cada um e construímos uma rede no espaço “parecida com a teia do 

homem-aranha”, como disse um dos meninos. Após terminarmos a teia de 

barbante, uma criança propôs que cobríssemos os fios com folhas secas de árvores, 

que serviriam para camuflar a armadilha e enganar o Saci (fotos 01 e 02). 

Quando a armadilha finalmente ficou pronta, disse às crianças que 

enquanto o Saci estivesse percebendo qualquer movimento no parque ele não 

apareceria, então precisávamos nos esconder em outro lugar.  

Todos foram ouvir a história do dia. Enquanto isso, amarrei um gorro 

vermelho nos fios da armadilha e quando as crianças voltaram ao local – 

SURPRESA! – o Saci havia passado por ali!!! Seu gorro ficou preso, mas o danado 

conseguiu escapar. 

Inquietos com a falha da “teia do homem-aranha”, desenharam projetos 

(primorosamente elaborados) para a construção de novas armadilhas (fotos 03 e 

04). 

No dia seguinte, cada criança descreveu seu projeto ao grupo e fizemos 

então uma eleição para decidir qual das armadilhas teria mais chance de pegar o 
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Saci. As opções eram as mais variadas. Num dos projetos, que particularmente 

achei mais interessante, colocaríamos uma batata muito quente dentro de um pote 

com água. O Saci, com muita fome, rapidamente pegaria a batata e a morderia sem 

se dar conta da alta temperatura do alimento. Assim, morreria com a boca 

queimada e todos faríamos churrasco com a carne do infeliz (foto 05). 

Como não quis influenciá-los com a minha preferência, elegeram o projeto 

em que o Saci seria atraído por um prato de abacate na entrada do túnel do parque 

(o local mais escuro da escola), comeria o abacate e, ao tentar fugir, ficaria preso 

numa rede de barbante e durex colocada na saída do túnel. 

Passados alguns dias, construímos a nova armadilha. Após ficar pronta, 

novamente nos escondemos numa sala onde um professor contava a história do dia. 

Assim que as crianças se distraíram, baguncei o prato de abacate, joguei alguns 

pedaços da fruta dentro do túnel e grudei um fio de lã vermelho na rede de durex da 

armadilha. Quando a história terminou e foram conferir a emboscada, viram a 

confusão que o Saci havia aprontado e ainda por cima conseguiu escapar. A nova 

armadilha também falhou. Uma criança justificou a fuga do Saci dizendo que ele 

deve ter encolhido e passado pelo vão entre os fios do durex.  

Nos próximos dias, desenhos e pinturas que representavam novos projetos 

de ciladas para o Saci eram executados até mesmo nas oficinas de percurso. Já nas 

oficinas de proposta, enquanto as meninas se interessaram em fazer uma espécie de 

tear, que eram miniarmadilhas para quando o Saci aparecesse bem pequenininho 

(fotos 06, 07 e 08), lutando pela mesma causa os meninos construíam pequenas 

instalações com blocos de madeira e peças de dominó (fotos 09, 10 e 11). Também 

desenhavam as construções prontas, a fim de guardar a “fórmula” da armadilha 

(fotos 12 e 13). Um dia, durante a execução de uma dessas pequenas instalações, 

meninos e meninas ficaram tão empolgados que acabaram juntando muitos dos 

objetos presentes na sala, como bancos, caixas, almofadas, livros, jogos, e 

construindo uma armadilha em tamanho natural (fotos 14 e 15). Neste momento, já 

nem se ouvia falar em Saci. A brincadeira era empilhar o máximo de coisas que 

conseguissem. 

A última armadilha pra Saci que propus foi o trabalho com as máscaras 

assustadoras. Primeiro apreciamos um livro sobre arte africana e observamos as 

diferenças existentes entre as máscaras: os tipos de olhos, bocas, cabelos, cores, 
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tamanhos, materiais, etc. Contei a eles que os africanos usavam máscaras quando 

queriam afastar os maus espíritos, como bruxas, monstros e outros, e que, quando 

ficassem prontas, poderíamos usar as nossas para afastar o Saci. Todos se 

empolgaram com a ideia e confeccionaram peças “muuuuuuito assustadoras”. 

Como havia pouca procura pela argila nas oficinas de percurso, pensei que a 

confecção das máscaras poderia ajudar as crianças a descobrir este material. De 

fatos tivemos resultados positivos. 

Por ser um tema de grande interesse para as crianças, continuamos 

trabalhando com as armadilhas de diversas formas e materiais: grandes e pequenas 

instalações, desenhos, pinturas, máscaras, modelagens em argila, costura, entre 

outros. Cada dia fazemos um tipo de armadilha de acordo com o que as crianças 

estejam buscando ou necessitando. Assim, os projetos nunca têm fim. Começamos 

novos trabalhos, mas sempre retomamos os antigos. Até que consigamos pegar o 

Saci!!!” 

   

Junho de 2008 

 

 

F. S. 

Espaço Brincar 

 

“É importante mencionar que muitas das propostas citadas partiram da 

minha observação dos trabalhos dos artistas Jessica Stockholder, Rubens Espírito 

Santo, Arthur Bispo do Rosário e a dupla Peter Fischli e David Weiss.”117 

                                                 
117 F. refere-se a artistas contemporâneos. Jessica é uma pintora americana, Rubens 
Espírito Santo é brasileiro e trabalha com instalação e construções tridimensionais e 
Peter Fischili e David Weiss são artistas suíços que trabalham com a transformação 
de ambientes, instalações, esculturas entre outros. Arthur Bispo do Rosário é 
brasileiro e trabalha com desenhos bordados, junção de materiais diversos, sucatas, 
tecidos etc.  
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A modelagem em argila das máscaras          A apreciação das máscaras africanas 

 

 

 

             
 

Fotos (1 e 2) 
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Fotos (3 e 4) 

 

 
Foto (5) 

 
                                    

Fotos (6, 7 e 8) 
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Fotos (9, 10 e 11) 

 

 

                    
 
 

Fotos (12 e 13) 

                                
 

Fotos (14 e 15) 
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2.b Registro de Desenho no vidro. 

(Ceduc - Berçário de Anastácio – 1 a 2 anos – 2008 - educadora :A.) 

 

Em meu trabalho como assessora de artes no Ceduc (Centro de Estudos e 

Formação Profissional e Educacional) tive a grata oportunidade de ouvir e aprender 

sobre os bebês, com a experiência das educadoras e coordenadoras, um universo até 

então desconhecido para mim. Uma das educadoras da instituição, A., muito atenta 

`as nossas discussões,  me trouxe um registro de uma atividade que, segundo ela, foi 

um marco na sua maneira de olhar os bebês nas atividades de artes. 

“Hoje, pela primeira vez, organizei uma atividade para as crianças 

desenharem com canetinha no vidro. Quem me deu essa ideia, foi a S., que por sua 

vez, ouviu da Lynn. Como achei muito interessante, resolvi tentar. 

Como as crianças desse grupo fizeram poucas (ou nenhuma) atividades de 

desenho na vertical, e também, nunca foi permitido que pintassem ou desenhassem 

nos vidros, resolvi fixar no vidro do hall, duas cartolinas, que é um material já 

conhecido por eles. 

Como os movimentos das crianças dessa faixa etária, de 1 a 2 anos, ainda 

são bem amplos, era muito provável que o traço saísse das fronteiras das folhas de 

papel. Este seria, então, o gancho para convidá-los a explorar o vidro. 

Na atividade estavam R. e S., B. ficou de longe observando. Ofereci uma 

embalagem cheia de canetinhas coloridas e pedi que eles escolhessem uma cor, 

depois, poderiam trocar por qual cor quisessem. 

Eles começaram a desenhar na cartolina animadamente, sorrindo um para o 

outro e riscando o papel. Quando percebi que a caneta de R saiu da cartolina, 

chamei a atenção deles para ver a diferença entre desenhar numa superfície e na 

outra (papel/vidro). Perguntei, então, se eles queriam desenhar no vidro. Mais que 

depressa, S riscou um pedaço do vidro ao lado da cartolina e sorriu. R também 

começou a desenhar e sorrir. B. se afastou e ficou apenas olhando. 

Como a cartolina era apenas um pretexto, resolvi retirá-la e, assim, dar 

mais espaço para eles explorarem o vidro. Brincaram durante um tempo, trocando 

as cores das canetas, riscando e dando risada. 

S. descobriu, então, uma brincadeira ainda mais divertida para eles: pintar 

as mãos com a canetinha. Ele desenhava suas próprias mãos e as erguia na direção 
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de R e na minha e dizia: “Mão, mão”, mostrando que estava gostando disso. R 

começou a pintar suas mãos também. Eles ficaram assim por um bom tempo, ora 

pintando as mãos, ora pintando o vidro. Alternavam entre uma coisa e outra. Deixei 

que fizessem isso durante um bom tempo e, então, os convidei a guardarem as 

canetas para irem para o banho. S. não quis ir de jeito nenhum. Fiquei com eles 

mais um pouco e tive que encerrar, sob seus protestos! Prometi que continuaríamos 

outro dia. 

Na hora do banho, S. simplesmente não me permitiu retirar a tinta da 

canetinha de suas mãos. Ele as escondia de mim e dizia: “Não! Minha”. Perguntei: 

“Você não quer tirar a tinta?”. Obtive a mesma resposta: “Não! Minha!”. Disse: 

“Ah, S., você vai levar para sua casa?” E ele me respondeu com um sorriso lindo: 

“É! Casa!”. 

Achei isso muito lindo, pois S. é uma criança que está começando a falar 

agora e fala bem pouco. Quando entra em algum conflito, na maioria das vezes 

apela para o choro. Surpreendi-me ao vê-lo se impor e me impedir de lavar suas 

mãos. Tive que respeitar sua vontade, afinal, a arte produzida em suas mãos era de 

sua autoria. Quem sou eu para apagar a obra de um artista?”A. 24-03-2008”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade de desenho no vidro 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
A maior riqueza do homem é sua incompletude. 
Nesse ponto sou abastado. 
Palavras que me aceitam como sou – eu não 
Aceito. 
Não agüento ser apenas um sujeito que abre 
portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que 
compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, 
que aponta lápis, que vê uva. Etc. 
Perdoais. 
Mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem usando borboletas. 
 
                                                   Manoel de Barros 
 
“Retrato de artista quando coisa” 
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Os relatos do capítulo quatro foram gradualmente coletados. Não foi fácil 

selecioná-los entre os vários que eu possuía e decidir aqueles que deveriam ser 

trazidos para esse trabalho. Alguns deles traziam situações bem interessantes, mas 

apresentavam uma incidência maior de intervenções minhas, o que não considero 

aqui, uma questão relevante, já que meu foco não foram estas e sim, o meu olhar 

para o diálogo estabelecido entre a ludicidade e o processo criativo. Procurei trazer 

situações que aconteceram em meu dia-a-dia nas quais pudesse observar esta 

conversa naturalmente e dela tirar proveito para intervir depois com alguma 

proposta que estivesse sintonizada ao movimento, brincadeira e processo criativo 

observado. Minhas inquietudes iniciais, foram de certa forma tranqüilizadas no 

decorrer deste trabalho, principalmente depois de sistematizar várias de minhas 

observações e relatos. Uma “luz no final do túnel” pareceu iluminar algumas 

questões que se mostravam intransponíveis, como a forte tendência à 

“escolarização” dos trabalhos e o “aprisionamento” que a estrutura das aulas e suas 

configurações poderiam significar nesse processo. Ou seja, qual seria a melhor 

maneira de se gerenciar um trabalho de artes dentro dos contornos institucionais que 

significam uma rotina, tempo, espaço coletivo, uso de materiais etc. de modo a 

garantir realmente que se passe por uma “experiência”, como diz Jorge Larrosa 

Bondia. Diante dos arrojados relatos de Anne Marie Holm, parecia-me uma tarefa 

bastante desafiante, por vezes distante, conseguir dentro deste quadro, respeitar a 

integridade do “fazer” artístico das crianças. Além disso, o ambiente de suas 

vivências com as crianças era bem diferente, a começar pelas condições em que 

aconteciam, estabelecidas por ela, em um espaço também por ela concebido e 

dirigido dentro de diretrizes totalmente alinhadas com a arte contemporânea. 

Entretanto, ao olhar, observar e analisar cada pequena situação aqui trazida, 

enxerguei a tal luz brilhante dando seu sinal. Sim, é possível garantir a ludicidade e 

o processo criativo e ambos podem ser enriquecidos por contribuições valorosas da 

arte contemporânea. Os relatos e cenas revelaram a potência de situações de grande 

simplicidade, como as construções com pregador de roupa, que aliás, poderiam ter 

sido perfeitamente criadas por Luiz Hermano, uma vez que suas obras partem dessa 

simplicidade infantil e uso inusitado de materiais cotidianos. E afinal, estas cenas 

foram captadas dentro da escola com todas as limitações já comentadas.  
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A tendência em aprisionar o lúdico ainda ocorreu em algumas situações, uma vez 

que  demanda e o tempo institucional nem sempre foram coincidentes e não nos 

permitiram respeitar o tempo da criança. Entretanto, havendo mudança e 

sensibilização no olhar do adulto e uma ação sincronizada por parte deste, foi 

possível garantir mudanças favoráveis.  

Diante da inquestionável influência da brincadeira na formação integral da criança e 

dos indivíduos, Winnicott118 acrescentou a ideia de criatividade. Para ele, o impulso 

criativo é algo que pode ser considerado como uma coisa em si, que se faz presente 

em qualquer pessoa, está presente no viver momento a momento. A criatividade é 

uma proposição universal, que se relaciona com estar vivo. Portanto a brincadeira 

traz esse pulsar de vida, criativa por natureza. A beleza de cada momento de “ser 

brincar” e “ser criativo”. Foi sob esta ótica que a importância do lúdico se 

estabeleceu nas diretrizes aqui apontadas: as crianças, além de se comunicarem, 

como foi possível observar por exemplo, na construção conjunta do foguete pelos 

três meninos, também desenvolveram a imaginação, expressaram o seus sentimentos 

e pensamentos, como fez o garoto que colocou fogo na bruxa BabaYaga!  Fayga 

Ostrower diz que formar importa em transformar, ou seja para dar forma a algo, há 

que transformar e isso implica em intuir, associar, imaginar, sonhar, lembrar... As 

“mochilas voadoras”, a “aeronave”, a “máquina de água”, enfim, cada uma destas 

criações, foram fruto de “dar forma” a algo e das transformações que isso implicou. 

A lilá119, como jogo ou brincadeira Divina, jogo de criação, destruição e 

reconstrução do cosmos, apareceu em diversos momentos. No “objeto que pode ser 

quase tudo”, uma nave, um martelo... Ou as mãos que sujas de tinta viram “luvas” e 

os pregadores que viram “arminhas”, “espadas” e um “avião”...  

A arte contemporânea abriu inúmeras possibilidades de diálogo e contribuição para 

a produção criativa infantil. As crianças vivem no mundo atual e portanto essa 

contemporaneidade faz parte de seu dia-a-dia. A abertura de manifestações estéticas 

e a diversidade de formas com que a arte pode se apresentar hoje, abre portas para 

que olhemos e ressignifiquemos a produção das crianças de forma mais receptiva e 
                                                 
118 D.W, WINNICOTT, Oc. Cit., p.74-77, p.79-80p, p.93, p.95, p.100. 
 
119 Stephen.NACHMANOVITCH, Oc. Cit.,. p.13, p. 27-31. 
 
 



 127

porosa. Se a obra atualmente pode ser considerada muitas vezes como fenômeno 

inacabado e processual e o receptor, como possível coadjuvante na construção desta, 

aproximamos-nos daquilo que as crianças incansavelmente nos mostram quando 

estão produzindo. 

As artistas mencionadas no capitulo III foram cuidadosamente escolhidas por serem 

todas arte-educadoras e artistas contemporâneas ativas. Acredito firmemente que, 

quanto maior a proximidade com a produção artística atual, maior a possibilidade 

deste repertório agir como fonte de inspiração para nós adultos, professores e arte-

educadores vermos com olhos mais abertos e receptivos, o que as crianças 

produzem, e a partir de uma escuta de seus interesses e das observações de suas 

manifestações, saber que gancho proporcionar, que intervenção fazer para 

potencializar o que já está manifesto. A luta pessoal com a matéria e a criação 

proporciona ao artista desenvolver uma empatia que pode estar cada vez mais 

próxima do processo artístico infantil. A visita a museus, o contato com a 

diversidade cultural artística para a fruição, tanto para adultos quanto para as 

crianças, fazem parte desta manutenção motocontínua do fenômeno processual entre 

obra e receptor, inspiração e criação.  

No momento criativo da criança, abre-se um “espaço sagrado” em que o presente, o 

acontecimento ali, é a obra em si, e nele está presente a brincadeira, os desafios com 

os materiais, o desenvolvimento pessoal, a mobilidade da significação momentânea 

atribuída aos objetos, ou seja, o trabalho também caminha em detrimento desta 

ludicidade estabelecida no presente.  

Quanto ao produto, as crianças lhe atribuem em maior ou menor grau, alguma 

importância para o que se produziu. Pode ser o seu uso enquanto brincam e para 

depois o abandonarem, mas também podem ter uma expectativa com o resultado a 

ser obtido. Portanto, o processo é fundamental e aprisionar-se apenas no produto 

final, em seu acabamento e apresentação estética, pode ser empobrecedor. É claro 

que algumas crianças apresentaram uma grande exigência com a sua produção 

dando-lhe bastante importância, como no trabalho “sala de estar”, por exemplo, em 

que o desafio estava na minúcia, no acabamento e no rigor, bastante característico 

do terceiro movimento descrito por Mirian Celeste Martins. Mesmo os brinquedos, 

como o carro, a nave, foram elaborados com muito empenho por que havia o desejo 

de utilizá-los depois para brincar. Entretanto, foi possível notar, que mesmo esse 
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rigor, funcionou como uma espécie de regra e desafio de um jogo, a ser vencido e 

superado, o que reforça novamente a presença da riqueza do processo. Muitas vezes, 

essa preocupação das crianças com o seu produto final está colada ao olhar exigente 

do adulto em seu entorno. Existe a importância do aprimoramento técnico, isso é 

fato, mas é preciso alinhar essa técnica a progressão das necessidades, ou seja que o 

uso dela tenha uma significação real conforme essa exigência natural das crianças 

vá aparecendo. 

Para finalizar, gostaria de deixar uma porta aberta para a observação destes diálogos 

que se estabelecem entre o processo criativo e a arte e acreditar no que vem dali, no 

imprevisível, pois brincadeira é coisa séria... Saber que de cada movimento pode 

nascer um outro e que as dicas estão ali, na nossa frente oferecidas em uma grande 

bandeja colorida! Saber usar nossos melhores sentidos para captar o que as crianças 

comunicam e expressam pela arte e promover um bom encontro, no qual todos se 

potencializem!  

 

[...]Creio que tenho o dever de estimular a reflexão sobre o que é 

fundamentalmente humano e eterno em cada alma individual, e que, no mais das 

vezes, é ignorado pelas pessoas, embora elas tenham o destino em suas mãos [...] 

No final das contas, tudo pode ser reduzido a um único e simples elemento, que é 

tudo com que alguém pode contar durante a sua existência: a capacidade de 

amar. Esse elemento pode germinar e crescer no interior da alma, até tornar-se o 

fator supremo que determina o significado da vida de uma pessoa [...] 

 

Andrei Tarkoviski 

Esculpir o tempo 
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