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A criança diz no seu desenho mais do que aquilo 

que conscientemente queria dizer: ela revela 

aspectos ocultos (inconscientes, por exemplo) da sua 

personalidade, e através disso se expressa, no 

sentido profundo da palavra. 
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RESUMO 

 

Nesse texto monográfico propomos discutir a importância da arte e sua relação com a 

filosofia para o desenvolvimento infantil. Nessa direção, são valorizadas as produções 

infantis no ambiente escolar como processo fundamental de sua formação e para o 

conhecimento da criatividade da criança como um ser pensante, sensível e artístico. 

Compreendemos que discutir essa questão pode incentivar o educador das séries iniciais 

a olhar, em particular, os desenhos e rabiscos produzidos por crianças como expressão 

criativa que aguça os sentidos. Procuramos advertir para um comprometimento dos 

educadores em prol de uma infância potencializada que dê subsídios às crianças a fim 

de que possam romper com os paradigmas de uma sociedade congelada pelo uso de 

modelos hegemônicos. Nessa direção, destacamos as contribuições da Arte 

Contemporânea na medida em que provoca a experiência estética heterogênea e 

afirmativa da singularidade de cada um. Pretendemos provocar esse pensar e sentir 

possibilitado pela arte que potencializa a infância, em articulação com o filosofar. Desse 

modo, apresentamos desenhos produzidos pelas crianças no percurso de um projeto de 

“Filosofia com Crianças” e uma escola da rede municipal de Angra dos Reis, assim 

como outros desenhos criados por crianças da Escola Municipal Dom Pedro I e obras de 

alguns artistas, procurando nos interrogar e pensar o que estão a nos dizer.  

  

Palavras- chave: Infância - Filosofia – Educação – Desenho - Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In this monographic text we propose to discuss the importance of art and its relation to 

philosophy for child development. In this direction, children's productions are valued in 

the school environment as a fundamental process of their formation and for the 

knowledge of the child's creativity as a thinking, sensitive and artistic being. We 

understand that discussing this issue may encourage the early school educator to look in 

particular at the drawings and scribbles produced by children as a creative expression 

that sharpens the senses. We seek to warn of a commitment of the educators in favor of 

a potentialized childhood that gives subsidies to the children so that they can break with 

the paradigms of a society frozen by the use of hegemonic models. In this direction, we 

highlight the contributions of Contemporary Art in that it provokes the heterogeneous 

and affirmative aesthetic experience of each one's singularity. We intend to provoke this 

thinking and feeling made possible by art that strengthens childhood, in articulation 

with philosophizing. In this way, we present drawings produced by children in the 

course of a "Philosophy with Children" project and a school in the municipal network of 

Angra dos Reis, as well as other drawings created by children of the Dom Pedro I 

Municipal School and works by some artists, looking for question us and think what 

they are telling us. 

 

Keywords: Childhood - Philosophy - Education - Drawing - Art 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O interesse que gerou esse trabalho de conclusão de curso começou a ganhar 

vida em virtude das ideias, sentimentos e percepções que em mim foram provocados 

pelo projeto de “Filosofia com Crianças”, desenvolvido em parceria entre o Instituto de 

Educação de Angra dos Reis da UFF e a Escola Municipal Cornélis Verolme. Eu tinha 

inicialmente uma inquietação em entender o que seria trabalhar a prática educativa de 

“Filosofia com Crianças”. Tive a oportunidade de participar por dois anos (2014-2015) 

do projeto como bolsista de “Desenvolvimento Acadêmico”. Foi de suma importância 

ter sido selecionada, pois assim pude me manter no curso de pedagogia da UFF-IEAR. 

Foi através desse projeto que tive o privilégio de melhor compreender o filosofar entre 

as crianças e a sua relevância na formação. Por intermédio da coordenadora do projeto e 

no desenvolvimento de suas ações juntamente com outros alunos bolsistas de extensão, 

a proposta foi ganhando novas formas para mim.  

A “Filosofia com Crianças” oferece signos de modo a influenciar na experiência 

de construção de sentidos por parte de cada ser, em sua singularidade. A escola, por sua 

vez, é um dos lugares em nossa sociedade importantes para essa experiência e dentro da 

qual a relação produzida entre educador e educando, se estabelecida no respeito à 

criança, pode marcar a sua vida.   

 No processo inicial dessa pesquisa fiz um levantamento bibliográfico e observei 

que a leitura de algumas obras e conhecimento de alguns autores foi essencial. Foi o 

caso de “Acontecimento e Experiência no Trabalho Filosófico com Crianças”, de 

Maximiliano Valério López (2008), “Infância, Entre Educação e Filosofia” (2011), de 

Walter Kohan (2011), “Educação Artística: luxo ou necessidade?” (1982), de Louis 

Porcher e “O Pequeno Príncipe” (2008), de Antoine de Saint-Exupéry. 

Nessa pesquisa o objetivo maior é discutir a importância da arte e sua relação 

com a filosofia para o desenvolvimento infantil. Nessa direção, são valorizadas as 

produções infantis no ambiente escolar como processo fundamental de sua formação e 

para o conhecimento da criatividade da criança como um ser pensante, sensível e 

artístico. Compreendo que discutir essa questão pode incentivar o educador das séries 
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iniciais a olhar, em particular, os desenhos e rabiscos produzidos por crianças como 

expressão criativa que aguça os sentidos. Procuro nesse texto advertir para um 

comprometimento dos educadores em prol de uma infância potencializada que dê 

subsídios às crianças a fim de que possam romper com os paradigmas de uma sociedade 

congelada pelo uso de modelos tomados como certos, mas poucos problematizados. 

Nesse trabalho procuro enaltecer a “Arte” na infância como motor gerador de 

criatividade. Nessa direção, destacamos as contribuições da Arte Contemporânea na 

medida em que provoca a experiência estética heterogênea e afirmativa da singularidade 

de cada um. Essa Arte mobiliza que o espectador participe ainda mais da expressão 

artística, pois, através de suas faculdades sensíveis, completa os sentidos do que a obra 

quer evocar.  

Veremos que a criança, por meio dos seus desenhos, está a provocar os adultos a 

olharem sob outras perspectivas o que ela deseja expressar. Apresentamos a escola 

como espaço essencial para exercitar essa relação entre educador e educando no 

encontro com a infância de cada um.  

Mostro, tomando por referência algumas proposições dos parâmetros 

curriculares nacionais sobre Arte (1998), documento legal que rege o seu ensino na 

escola, a sua importância na direção da promoção do desenvolvimento do ser – crianças 

e adultos -, o que pode colaborar na formação do educador oferecendo diversas 

atividades que podem ser desenvolvidas com inúmeras dinâmicas.  O PCN de Arte 

sugere caminhos para que o educador possa exercer essa forma de conhecimento e se 

familiarizar a respeito do que seja o papel da arte em nossas escolas. No RCNEI - 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), também encontramos 

subsídios importantes para olharmos o valor da infância e suas expressões artísticas. 

Julgo necessária e importante a leitura desse documento pelos profissionais da 

educação, em especial das séries iniciais.        

    

Pretendo, na mesma perspectiva do que estimula a Filosofia com Crianças,  

provocar o pensar criativo e singular possibilitado pela arte, tentando atingir seu estado 

de potência na infância através do filosofar. Ao interrogar e pensar o que dizem os 

desenhos das crianças ou o que elas têm a dizer sobre suas produções, são feitas leituras 

de alguns desenhos produzidos por crianças que participaram do projeto “Filosofia com 
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Crianças” e algumas relações com obras de arte de artistas consagrados como Romero 

Brito, Van Gohg, Candido Portinari, Picasso e Kandinsky. 

A importância desse trabalho de conclusão de curso está em chamar a atenção 

dos professores em relação à infância da criança deslocando o seu olhar para as suas 

criações artísticas e, em especial, os seus desenhos. Por meio das reflexões na interface 

arte, educação e filosofia e atividades aqui socializadas, pretendo contribuir para a 

valorização do ensino da arte, o que inclui pensar e sentir o mundo. Estimulando os 

educadores a contemplar sensivelmente as produções infantis, espero gerar novos 

sentidos e assim promover o encontro entre a criança e o adulto. 
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CAPÍTULO I 

 O QUE SERÁ QUE OS DESENHOS DAS CRIANÇAS 

QUEREM DIZER? 

 

A criança exprime grande criatividade quando faz arte e, em particular, ao 

produzir desenhos, porque neles expressa o seu mundo interior e aquilo  que o exterior 

lhe provoca. Quando tive acesso ao inspirador livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine 

de Saint-Exupéry (2006), bem antes da escrita desse texto, fiquei impactada com as 

imagens e ideias ali expressas. Logo nas primeiras páginas desse livro, aparece o 

desenho de uma criança – o pequeno príncipe. Ali o pequeno se refere a uma imagem 

que, para o adulto, se pareceria com um “chapéu”, enquanto para ele estaria associada a 

uma “jiboia”, ou um “elefante”.  

Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a Floresta 

Virgem, "Histórias Vividas", uma imponente gravura. Ela 

representava uma jiboia engolindo um animal. Eis a cópia do desenho. 

Dizia o livro: "As jiboias engolem, sem mastigar, a presa inteira. Em 

seguida, não podem mover-se e dormem os seis meses da digestão." 

Refleti muito então sobre as aventuras da selva, e fiz, com lápis de 

cor, o meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 ele era assim: 

 

FIGURA 1: Desenho número 1 do “Pequeno Príncipe” 

Mostrei minha obra prima às pessoas grandes e perguntei se o meu 

desenho lhes fazia medo. Responderam-me: "Por que é que um 

chapéu faria medo?" Meu desenho não representava um chapéu. 

Representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o 

interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender 

melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu 

desenho número 2 era assim: (SAINT-EXUPÉRY, 2009, p.7 e 8) 
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FIGURA 2: Desenho número 2 do “Pequeno Príncipe” 

 

Nessa passagem o autor indica a não correspondência entre a representação 

formada pelo adulto acerca do desenho da criança com o que ela, de fato, está a 

expressar. Os sentidos que emergem da criação artística do personagem principal – o 

pequeno príncipe – se vinculam às associações que dela ele faz às suas próprias 

lembranças oriundas da leitura de outras histórias. Além disso, o fragmento nos evoca 

pensar sobre a força destrutiva da palavra de um adulto indiferente (às vezes até mesmo 

sem o saber) aos feitos de uma criança que pode levar ao embotamento da sua 

criatividade.  

A descrição rica de imagens que emergem do pensamento da criança, 

personagem principal do livro, pode provocar no leitor diversas interpretações e, para 

além disso, a possibilidade de sentir o mundo e a si mesmo, pensar e pensar-se.  

A esse respeito Silva e Marton (2011) mostram que no contexto da educação e, 

principalmente entre os adultos, são ainda raras experiências de percepção e mediadas 

pelo uso dos nossos sentidos que sejam transformadoras e autênticas. 

 

Promover uma experiência sensível é possibilitar essa percepção 

através do sensível que se insere numa relação direta, imediata com a 

corporeidade de quem está nela inserido. A questão está no fato de 

que, para o adulto, a percepção de um objeto se dá de dentro para fora 

enquanto que a percepção do sensível se dá numa relação de 

imediaticidade do sujeito consigo mesmo, o que não tem sido muito 

estimulado em nossos processos educacionais. (SILVA e MARTON, 

2011, p. 5 e 6).  
 

Penso que o acesso a bons livros, como o referido logo no início desse capítulo, 

é uma excelente forma de se deixar atravessar pela surpresa da vida e, principalmente, 

por intermédio da criação infantil, conhecer as nossas próprias paisagens. Relaciona-se 

também ao que Marton (2008) investiga – as paisagens – que dizem respeito ao que 
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integra a “autoformação” de cada sujeito, àquilo que ele é capaz de produzir no 

processo de sua formação, ou seja, ao longo de sua vida (MARTON, 2008). Assim 

como também lembram Silva e Marton por meio dessas palavras de Besse que reforçam 

o sentido da relação entre pensar e sentir: “pensar é poder tornar-se sensível” (BESSE 

apud SILVA e MARTON, 2011, p.6). Ser sensível é estar aberto ao novo e poder ser 

capaz de identificar por meio do pensamento essa sensibilidade que a criança nos 

mostra, e que pelo fato de estarmos tão habituados com simples rabiscos, não paramos 

para descobrir naquele desenho o sentido, ou seja, o seu pensamento que, num nível 

pré-conceitual, está a expressar.  

O desafio da escola é grande, pois é preciso que desnaturalize o conceito e o 

preconceito a respeito da arte produzida pelas crianças. Vemos ainda que a arte ocupa 

um espaço muito restrito em nossas escolas, sendo que, por outro lado, oportunidade e 

valorização são dadas às outras disciplinas, como Português, Matemática, História, 

Geografia, entre outras. São essas consideradas detentoras de conhecimento e a Arte, 

por sua vez, é vista em segundo ou terceiro plano, pois compreendida como forma de 

conhecimento que ativa apenas a dimensão emocional dos indivíduos. Acredita-se que 

esse aspecto é menos importante e inferior. Entretanto, não somente os sentimentos são 

valorizados pela arte, como também por seu intermédio, é possível pensar melhor, ou 

seja, ela interfere na vida intelectual dos sujeitos.  

Duarte Júnior nos chama atenção para esse aspecto em seu livro “Por que Arte-

Educação?” (2012). O autor nos interroga a todo tempo: “Será que a arte, na vida do 

homem, não é algo mais do que simples lazer?” (DUARTE JR., 2012, p. 10). E continua 

o autor: “Será que não haveria uma forma de a arte contribuir mais efetivamente para o 

nosso desenvolvimento”? (DUARTE JR, 2012, idem). Há conteúdos da vida de uma 

pessoa, por exemplo que, para serem melhor compreendidos, precisam da arte, pois essa 

forma de conhecimento consegue expressar a vida dos seus sentimentos. Secundarizar 

as aulas de arte é colocar em risco as gerações futuras e, em especial, as nossas crianças 

que dispõem de fértil imaginação, criatividade e expressividade, e haja vista os seus 

desenhos, pelos quais contam, recontam, criam e recriam histórias, projeções de novas 

realidades.  

Por isso, destaco a atenção que precisa se ter para as produções infantis e o que 

elas estão querendo dizer para nós, professores, pesquisadores, intelectuais e, de modo 
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mais amplo, adultos quando fazemos a releitura dessas produções e o que falamos a 

respeito delas. Exupéry (2009) nos dá um exemplo interessante sobre a opinião do 

adulto a respeito do desenho daquela criança:  

As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de 

jiboias abertas ou fechadas, e dedicar-me de preferência à geografia, à 

história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos seis 

anos, uma promissora carreira de pintor. Fora desencorajado pelo 

insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As 

pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo, para 

as crianças, estar toda hora explicando... (SAINT-EXUPÉRY, 2009, 

p.8 – grifo meu) 

  

Interpretar uma produção infantil é um gesto que deve ser criterioso, pois não 

basta apenas um olhar rápido e falar qualquer coisa, e sim merece ser tratado com 

delicadeza. Por isso, repito que as manifestações artísticas estão no casulo e nossas 

escolas precisam despertar o sentido da arte como comunicação do sentimento que está 

sendo desenvolvido no âmago de uma criança, sua gênese.  

A Arte faz relação com o real e por isso nos afeta de forma arrebatadora, nos 

transportando a lugares e momentos onde podemos ser o que quisermos ser.  A obra de 

arte é singular, pois distinta de experiência sensível a experiências sensível que se dá em 

cada um de nós. Eis o mistério da arte, seja ela a música, a poesia, a imagem, a arte 

visual, entre outras. Toda essa multiplicidade de formas de arte nos convida a nos 

experimentar, atravessando como uma lança em nós, provocando rupturas, desvios. 

Assim, ficamos em estado de “redenção reflexiva”.  

A criança é um artista em potencial e que nos convida a exercitar o ato de 

desvelar o que está por trás de um simples desenho. Há uma história que está sendo 

contada, há uma comunicação interior para o exterior que nos instiga a olhar o que não 

está plenamente visível. É este olhar que a criança está querendo nos mostrar. Os 

rabiscos da criança convidam o educador a exercitar esse sensível, para além do seu 

egocentrismo do qual não tem consciência plena, para além de sua conhecida visão de 

mundo e de educação. Sans (1994) nos indica o que acontece com a criança quando 

desenha ou interpreta:  

A criança, quando desenha, coloca um sentimento instantâneo a 

respeito do que transpõe graficamente, ao interpretar o que observa, ao 

criar ou relembrar cenas. A imaginação é gerada pela capacidade de 

relacionar e de estabelecer combinações de tais imagens, incorporando 
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o sentimento ao processo do pensamento. Isso se processa com maior 

ênfase, no âmbito da fantasia. (SANS, 1994, p.48)  

 

As crianças, como os adultos, dispõem do seu mundo interior. No entanto, 

diferentemente deles, exploram muito mais a fantasia. Não usam de categorias e 

classificações para definir seu mundo fantástico e inseri-lo em alguma região longe de 

sua vida, pois esse imaginário é também parte de sua realidade. As crianças relacionam-

se bem com suas fantasias e essas são fonte do seu conhecimento. Por isso, gostam de 

dar expressividade a esse mundo, exibem-se ao falar sobre o que desenham. Na maioria 

das vezes, seus desenhos são verdadeiras histórias do seu cotidiano, e através dessas 

expressões, elas dão sentido a tudo que está a sua volta e dentro de si mesmas. Além 

disso, as crianças fazem relações a partir de seus desenhos com o que está acontecendo 

naquele instante e/ou, por seu intermédio, criam possibilidades de novos 

acontecimentos.  

Para entender ainda mais esse mundo do imaginário infantil, faço referência  ao  

programa exibido em 2014 pela TV cultura “Que Monstro te Mordeu?” criado pelo 

cineasta brasileiro Cao Hamburger, onde ilustra de forma interessante essa relação de 

criatividade, fantasia e imaginação que os desenhos das crianças expressam, dando vida 

as suas produções e frisando com intensidade esse  universo infantil, como momento de 

potência em criar. Esse mundo do faz de conta que atravessa a infância, o medo de 

monstros é assunto recorrente na infância. Por isso indico que professores e alunos 

tenham acesso a esse episóido de “Que Monstro te Mordeu?”, como um meio de 

exercitar com precisão a infância em nossas escolas durante as atividades de arte.     

Sans (1994) argumenta que a criança, ainda que não tenha o conhecimento 

parcial das coisas ou do objeto, sabe articula-los entre si: 

As crianças talvez não tenham conhecimento mais completo sobre as 

“coisas”; podem ter poucos dados contidos em suas cabeças; no 

entanto, articulam de tal modo o que conhecem, com tamanha 

facilidade que, em muitas ocasiões, demonstram um raciocínio rápido, 

sem dificuldade para assimilar dados e, consequentemente, 

apresentam mais criatividade de que os adultos no dia a dia. (SANS, 

1994, p.48)  

 

Considerando o que o autor logo acima afirma, podemos constatar que em nossa 

convivência diária com as crianças, elas fluem com muito mais liberdade quando estão 

em processo de criação. Basta observar uma criança brincar, por exemplo, de casinha. 
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Ela não somente simula estar fazendo comida como faz sua mãe ou outra pessoa do seu 

contexto familiar que faz essa mesma tarefa cotidianamente, como inventa misturas de 

alimentos. Muitas vezes, principalmente as crianças pertencentes a famílias com enorme 

dificuldade financeira, não possuem brinquedos. Entre elas, basta ter qualquer outro 

objeto não fabricado para a finalidade da brincadeira para que elas o transformem em 

outra coisa para o mesmo fim. Assim, papel embrulhado ganha formato de uma bola, 

pedacinhos de pau viram caminhão, e assim por diante.  

Dado esse enorme potencial criativo da criança, é importante então que o adulto 

e, em particular, o educador desenvolva mecanismos para, além da valorização dos 

produtos por ela criados, estimulem sua crítica.  

A criança e o adulto, continua Sans (1994), estão entrelaçados e sujeitos às 

mesmas condições de vida. No entanto, a forma como as crianças lidam com isso é 

totalmente diversa da forma operada pelo adulto:  

Não podemos dizer que existe uma hierarquia de conhecimento 

conforme a idade. A criança está sujeita aos amores e aos dessabores 

da vida, assim como o adulto. Ela está tão próxima e ávida por 

compreender as “coisas”, que faz tudo com muito sentimento e afeto 

até nos pormenores de suas atividades. (SANS, 1994, p.48)  
 

Há entre as crianças uma relação com a atividade que desempenham permeada 

de enorme atenção e dedicação que se traduz numa outra temporalidade. E, nessa 

perspectiva, educador e a criança podem se encontrar, pois ela tem muito a ensinar ao 

adulto na medida em que o seu ato de demorar-se numa atividade exige do outro que 

também seja afetado pela intensidade daquele momento. O que une esse adulto a essa 

criança? Mais adiante, iremos nos debruçar nesse aspecto que lhes é comum: a 

possibilidade de suas infâncias.  

Podemos perceber que o adulto, com o tempo, vai desenvolvendo modos de ser e 

estar em sua vida social na qual não parece ser muito apreciável expressar 

autenticamente os seus sentimentos e afetos. Numa outra direção, as crianças usam e 

abusam dos sentimentos e expressam com afetividade suas atividades ainda que sejam 

pequenas ou simples. 

Outro aspecto que merece destaque no tocante ao processo criativo da criança é 

o desenvolvimento cognitivo, pois, ao contar uma história que estaria implicitamente 

registrada nas coisas às quais dá vida e/ou nos desenhos que ela cria, vai conquistando 
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novas realidades e, desse modo, construindo conhecimento. “A criança que está 

fantasiando estórias, brincadeiras, desenhos e, de modo geral, misturando sonho e 

realidade, está fazendo uso mais intenso da inteligência e está se aproximando cada vez 

mais de conquistar uma nova visão de mundo” (SANS, 1994, p. 48). 

Assim, o que desejamos aqui ressaltar é que a valorização das produções 

artísticas infantis não tome como critério o efeito, o produto acabado e belo, mas como 

parte fundamental do seu processo de criação, o qual não segue um padrão, senão a 

própria liberdade do artista - a criança a se expressar. Considero que esse modo de olhar 

esteja atento ao que elas, as crianças imersas no contexto educacional, possam estar 

querendo dizer com os seus desenhos. É fundamental, dessa perspectiva, que elas 

possam desvelar suas próprias percepções e impressões do mundo ao seu redor, fazendo 

assim da arte um dispositivo que as liberte e acione os aspectos mais profundos de sua 

vida interior.  

Falar sobre arte é percorrer o caminho do inacabado, pois é uma forma de 

conhecimento que se configura como uma fonte inesgotável de produção de sentidos, de 

buscas, de expressão, de construção de pensamento abstrato, entre outros aspectos. A 

escola e o professor ainda estão muito influenciados pela ideia de que devem responder 

às crianças e ao mundo com um conhecimento acabado, padronizado, pragmático. Mas, 

ao mesmo tempo, a escola, como instituição que em nossa sociedade é traduzida como 

um dos espaços mais essenciais à transmissão e criação de conhecimentos, precisa 

mudar radicalmente o seu olhar acerca das produções infantis, pois dessa alteração de 

paradigma depende a formação das crianças num nível mais abrangente – a afirmação 

de sua complexa e bela condição humana.  

A condição humana não abarca apenas as crianças, mas todos os humanos. 

Desse modo, considerar essa condição é admitir algo que não se restringe a um tempo 

cronológico e específico da vida humana. É para tanto que iremos nos dirigir no 

próximo capítulo: a certa concepção de infância como condição da existência humana e, 

pela qual, adultos e crianças se encontram como campo aberto de expressão de 

sensibilidades que, por sua vez, se potencializam pela arte.  
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CAPÍTULO 2 

O QUE DIZEM OS PCN´s e o RCNEI SOBRE ARTE?  

 

 

Para conhecer um pouco mais acerca dos discursos, conhecimentos e saberes 

que regulam o cotidiano dos professores que lidam com a Arte em suas salas de aula, 

procurei o documento oficial dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais - que  rege 

como deve ser desenvolvida essa disciplina (BRASIL, 1998). Nesse contato, pude 

acessar certa concepção de arte, de conhecimento, de como deve se dar a relação entre o 

educador e o aluno nessa interação entre arte e educação e as razões de sua relevância 

na sociedade. Afinal de contas, qual seria o discurso legitimado em forma de parâmetro 

e que é destinado à Arte em nossas escolas? Vejamos o que nos diz o PCN sobre o 

papel dessa forma de conhecimento no desenvolvimento do aluno: 

O aluno desenvolve sua cultura de arte fazendo, conhecendo e 

apreciando produções artísticas, que são ações que integram o 

perceber, o pensar, o aprender, o recordar, o imaginar, o sentir, o 

expressar, o comunicar. A realização de trabalhos pessoais, assim 

como a apreciação de seus trabalhos, os dos colegas e a produção de 

artistas, se dá mediante a elaboração de ideias, sensações, hipóteses e 

esquemas pessoais que o aluno vai estruturando e transformando, ao 

interagir com os diversos conteúdos de arte manifestados nesse 

processo dialógico. (PCN DE ARTE, 1998, p. 19) 

 

A importância da Arte para o aluno no enfoque do PCN de 1998 é fundamental 

para desenvolver nesse sujeito as suas inquietações, as suas expressões, um pensar 

associado ao sentir, o seu recordar... Mas, onde está essa arte em nossas escolas se ainda 

é vivida como um momento apenas de introspecção ou de curtição e lazer? Como mudar 

nosso olhar em prol da arte e entender que ela é capaz de mudar uma sociedade através 

de suas múltiplas possibilidades de agir no mundo ou de se apresentar para o público 

que espera ser atingido pelo novo, pelo inesperado? O PCN nos leva a entender que a 

escola é um palco onde arte é um elemento de manifestação do inacabado e do 

inexplorável em exposição para ser apreciado por todos que a levam a sério e de forma 

dialógica, em que ideias, visões de mundo, percepções e sensações são postos em jogo. 

A arte nos faz transitar pelo real e pela ficção, sendo o fio condutor dessa 

experiência do campo da abstração e do concreto. A escola, como instituição, tem em 
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suas mãos  a possibilidade de integração social  e de intervir na sociedade contribuindo 

na formação do seus alunos, sejam eles velhos, jovens ou crianças. O próprio PCN 

(1998) de arte nos adverte da importância do aprender a arte na escola: 

Ao aprender arte na escola, o jovem poderá integrar os múltiplos 

sentidos presentes na dimensão do concreto e do virtual, do sonho e da 

realidade. Tal integração é fundamental na construção da identidade e 

da consciência do jovem, que poderá assim compreender melhor sua 

inserção e participação na sociedade. (idem, p. 20) 

 

Compreender o papel da arte é saber o que nossa sociedade enfrenta no 

cotidiano. Uma maneira eficaz de acessar esse saber é olhar para o desenho de uma 

criança onde ela expressa o seu mundo. Desse modo, a escola pode ampliar bem mais o 

seu acesso a essas criações para melhor entender o universo dos seus alunos, de sua 

comunidade e passar a ver o quanto as atividades de artes são importantes. O professor 

pode aproveitar para fazer uma intervenção pedagógica a partir das possibilidades que 

estão sendo reveladas nessas atividades. Ter conhecimento de arte também é 

importante, pois o aluno acessa as diferentes formas de se manifestar artisticamente e 

suas estruturas. Ser flexível, de outra parte, é o caminho para abrir  perspectivas, 

segundo o PCN de Arte: 

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 

compreensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente: a 

arte ensina que nossas experiências geram um movimento de 

transformação permanente, que é preciso reordenar referências a cada 

momento, ser flexível. Isso significa que criar e conhecer são 

indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender. 

(ibidem) 

 

Ser flexível é fundamental para aprender outros modos de compreender o 

mundo. A arte pode ajudar a descobrir caminhos ainda não percorridos com a finalidade 

de mudar o que está posto e recriar condições dentro do que ainda não é real, 

reordenando assim e a todo tempo o mundo, a escola, a comunidade. Por essa razão a 

arte tem essa característica de se reinventar e de nos reinventarmos por meio dela. Esses 

processos de metamorfose tornam a arte uma forma de conhecimento autêntica e 

inconfundível. É na escola que os alunos irão desenvolver vínculos com conhecimentos 

da arte:  

 Assim, é papel da escola estabelecer os vínculos entre os 

conhecimentos escolares sobre a arte e os modos de produção e 

aplicação desses conhecimentos na sociedade. Por isso um ensino e 
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aprendizagem  de arte que se processe criadoramente poderá 

contribuir para que conhecer seja também maravilhar-se, divertir-se, 

brincar com o desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar 

muito, esforçar-se e alegrar-se com descobertas. Porque o aluno 

desfruta na sua própria vida as aprendizagens que realiza. (idem, p. 

31) 
            

 A arte é o encontro do ensino/aprendizagem. Sendo assim, a escola é o  lugar 

desse acontecimento das descobertas do fazer, do experimentar e  do desfrutar desses 

momentos, que são de aprendizagens dos estudantes e professores que levarão por toda 

a sua vida. Para que o ensino de arte venha a ser melhor desenvolvido, é necessário que 

toda escola esteja envolvida nesse projeto, pois trata-se de uma experiência que diz 

respeito a todos da escola. Precisa estar esse espaço revestido de um artista-professor 

que direcione eventos de aprendizagem. No entanto, é importante que o professor saiba 

intercambiar artista e professor. Há a tarefa do artista e na escola, é claro, o professor é 

esse artista que direciona as atividades: 

 O artista seleciona, escolhe, reordena, recria, reedita os signos, 

transformando e criando novas realidades. Ele pode fazer uma árvore 

azul, o céu verde, aludir com sons à ideia de uma catedral. A arte não 

representa ou apenas reflete a realidade, mas é também realidade 

percebida, imaginada, idealizada, abstraída. (ibidem) 
  

Por que não dizer que o professor é esse artista que seleciona, escolhe e recria? 

O professor irá ser aquele que irá contribuir essencialmente na formação do seu aluno, 

compreendendo que a arte é muito mais que uma simples disciplina de pouca influência 

na vida dos alunos. A arte é aprendizagem da vida e de base para a formação cultural do 

sujeito. A arte faz o sujeito pensar e repensar um mundo diferente, procurando o 

desconhecido a cada espetáculo que vai do real ao imaginário. Assim, o PCN de arte 

expõe essa ideia de que o educador leva ao aluno o conhecimento artístico  no qual o  

domínio do imaginário é o lugar  onde as coisas ganham formas: “No caso do 

conhecimento artístico, o domínio do imaginário é o lugar privilegiado de sua atuação: é 

no terreno das imagens (forma, cor, som, gesto, palavra, movimento) que a arte realiza 

sua força comunicativa”. (idem, p. 34) 

O exercício do imaginário dentro do qual o ato de criar e inventar faz parte do 

universo do artista, pois é o seu mundo mágico, ou seja, o lugar de sua habitação secreta 

que o envolve e ganha força para comunicar algo que lhe é indispensável. O professor 
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será esse comunicador, aquele que possibilita o conhecimento/aprendizagem. 

Compreender os elementos da imaginação e a imagem são indispensáveis para a 

aprendizagem, pois são conceitos do universo do artista a serem divulgados e praticados 

na escola.  

A imaginação e a imagem são elementos indispensáveis na apreensão 

dos conteúdos, possibilitando que a aprendizagem estética se realize 

nos meios de conhecer de cada aluno e na materialidade da linguagem 

artística. (idem, p. 35) 

 

Fazer alusões à linguagem artística é possibilitar aos professores e alunos uma 

harmonia que os entrelacem respeitando as particularidades de cada um. A arte precisa 

ser difundida de maneira intensa, pois trata-se de um compromisso com 

aprendizagem/conhecimento. Desse modo, professor-artista e o aluno precisam 

internalizar nessa relação para juntos harmonizarem o espetáculo. O fazer artístico dos 

alunos é importante para humanizá-los. 

A arte na escola tem uma função importante a cumprir. Ela situa o 

fazer artístico dos alunos como fato humanizador, cultural e histórico, 

no qual as características da arte podem ser percebidas nos pontos de 

interação entre o fazer artístico dos alunos e o fazer dos artistas de 

todos os tempos, que sempre inauguram formas de tornar presente o 

inexistente. Não se trata de copiar a realidade ou a obra de arte, mas 

sim de gerar e construir sentidos. (ibidem) 

              

A construção de sentidos é essencial no contato com a arte porque não se trata de 

reapresentar algo que já foi realizado ou de repetir, mas de atribuir sentido ao refazer o 

que em outro momento fora realizado. Desse modo, são novos sentidos criados, 

inaugurando formas de imortalizar o que já não é mais. A arte é uma verdadeira forma 

de conhecimento de recriação da imaginação e sempre vai estar se reinventando, não 

apenas para impressionar o seu público, como possibilitar novas impressões de si e do 

mundo. 

Segundo o PCN, é  fundamental que o professor tenha conhecimento sobre ética 

e estética para trabalhar com seu alunos, problematizando pelas arte questões voltadas 

às  realidades socioculturais de seus alunos. Convoca assim o professor a realmente se 

deleitar  no mundo do artista e apresentar contribuições e relações com a  realidade do 

contexto de cada cultura :  

Trabalhar ética e estética na produção de arte dos alunos e de artistas 

significa considerar suas possibilidades criadoras correlacionadas com 
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as realidades socioculturais e comunicacionais em que vivem. Na 

elaboração artística, há questões e situações que são inerentes à arte e 

que podem ser problematizadas, como o respeito mútuo, a justiça, o 

diálogo, a solidariedade humana. No âmbito da arte e da dimensão 

estética, a produção sociocultural do gosto pode ser trabalhada em 

diversos momentos durante as aulas de Dança, Teatro, Música, Artes 

Visuais. (idem, p. 38) 
 

        Inúmeras possibilidades descritas nesse PCN orientam o professor a fazer 

atividades interligadas com a diversidade cultural. A escola tem essa plateia e pode, pela 

comunicação e socialização, fazer desse espaço lugar de realização das propostas acima 

descritas. É interessante ressaltar o meio ambiente como lugar de exploração e fonte de 

conhecimento para a inspiração e criação do artista. O artista exercita essa sensibilidade 

no ouvir, no olhar para transmitir o conhecimento, chamando a atenção do educador 

como um despertador de sensibilidades, utilizando-se da junção indivíduo/natureza e 

cultura e estabelecendo um diálogo estético e artístico.  

O meio ambiente apresenta-se como fonte de conhecimento para a 

criação artística. Por intermédio das imagens, formas, cores, sons e 

gestualidades presentes no ambiente natural e simbólico, estabelece-se 

uma relação “ativo-receptiva” favorável à produção artística e 

recepção estética. O caráter ativo-receptivo desse encontro cria um 

universo particular de interação entre indivíduo/natureza e cultura, no 

qual pode-se estabelecer um diálogo estético e artístico, no qual as 

respostas também se dão por meio de ações no ambiente e na 

produção artística. (idem, p. 39) 
 

O PCN de Arte destaca a relação do professor com a tecnologia e as redes 

midiáticas e toca no tema de como pode o professor lidar com os valores, atitudes e 

maneiras de viver. Nossa sociedade vem alterando a relação do sujeito com as novas 

tecnologias. Mas, como as escolas vêm se adequando a esse avanço e como o ensino de 

arte pode ser usado para melhor explorar essas redes e desenvolver atividades que 

estabeleçam uma produção artística singular e autoral? Por isso a importância do 

educador e a sua consciência de que, mesmo bombardeado a todo tempo por informação 

em tempo real, que mal dorme e é rodeado de um agitado universo tecnológico, pode 

explorar em si o seu espírito criador e sensível. 

 Nas aulas, o professor tem de levar em conta que o domínio da 

tecnologia e da generalização das redes midiáticas fez com que nossos 

conceitos de tempo, espaço, corpo e, portanto, dança, se 

transformassem, independentemente de se possuírem ou não 

computadores, fornos de microondas, telefones celulares etc. No 

mundo de hoje, os valores, atitudes e maneiras de viver e conviver em 
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sociedade estão em constante transformação por causa da presença das 

novas tecnologias. (idem, p. 41) 

        A sala de aula é o âmbito de encontro das culturas, pois cada aluno traz consigo 

saberes de sua cultura, ou seja, particularidades que o fazem diferente e singular. A arte 

ganha relevância na escola, pois esse palco tem riquezas, diversidades e uma gama de 

conhecimentos. O educador precisa estar atento a essa pluralidade cultural e ao tema da 

arte, objeto de grande discussão, porém carente de realização. Diz o PCN de arte em 

relação à pluralidade cultural:  

O tema da pluralidade cultural tem relevância especial no ensino de 

arte, pois permite ao aluno lidar com a diversidade de modo positivo 

na arte e na vida. Na sala de aula interrelacionam-se indivíduos de 

diferentes culturas que podem ser identificados pela etnia, gênero, 

idade, locação geográfica, classe social, ocupação, educação, religião. 
(ibidem) 

 

Sinaliza-se aqui uma abordagem pluriculturalista, não reduzindo a arte a datas 

comemorativas ou ao ato de fazer atividades artesanais, mas reconhecendo nessa relação 

entre arte e educação um processo de investigação e respeito a outra cultura, a 

manutenção de um ambiente harmonioso de compartilhamento cultural no que diz 

respeito à interação dos alunos e professores para a geração de aprendizagem e 

reconhecimento do outro. Além disso, o PCN de arte nos leva a vislumbrar na arte não 

apenas a realização da atividade do momento, mas muito mais ao conhecimento da 

cultural e particular do outro.       

Na prática da sala de aula, uma abordagem pluriculturalista não se 

limita a adicionar à cultura dominante conteúdos relativos a outras 

culturas, como fazer cocar no dia do índio, ovos de páscoa ucranianos 

na Páscoa, dobraduras japonesas ou qualquer outra atividade clichê de 

outra cultura. O que precisamos é manter uma atmosfera investigadora 

na sala de aula acerca das culturas compartilhadas pelos alunos. (idem, 

p. 43) 
 

Ensinar arte é, segundo o PCN, desenvolver a autonomia e liberdade de 

expressão  do aluno para que ele possa relacionar a sua aprendizagem com a vida, sendo 

então a arte um elemento de construção de liberdades e que pode ser utilizado para 

comunicar. É assim a arte também um objeto de compartilhamento de aprendizagem 

entre todos e não isolado. Por isso PCN de arte respalda que ensinar é sair do 

isolamento: 
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 Ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem do 

aluno significa não isolar a escola da informação social e, ao mesmo 

tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas 

artísticas pessoais ou grupais. Nesse contexto, o aluno aprende com 

prazer a investigar e compartilhar sua aprendizagem com colegas e 

outras pessoas, ao relacionar o que aprende na escola com o que se 

passa na vida social de sua comunidade e de outras. (ibidem) 

          

Mais uma vez o PCN de arte coloca a escola como orientadora de preservação e 

da dinâmica de levar a arte como o elemento de transformação e de desenvolvimento da 

aprendizagem garantindo ao aluno avanço e conhecimento, sistematizando conteúdos e 

atividades que possam contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem do educando 

como cidadão de direitos na sociedade. E a arte, quando bem aplicada, pode transformar 

a vida de seus alunos. Cabe à escola “acender a chama” para mudar a história de 

professores que queiram desenvolver as aulas de arte com o objetivo de transformar a 

sociedade em sua volta. Segue parte do PCN de arte que enaltece essa legalidade na 

escola quanto ao real sentido de preservar a arte:     

Também cabe à escola orientar seu trabalho com o objetivo de 

preservar e impulsionar a dinâmica das relações entre o 

desenvolvimento e a aprendizagem, estimulando a autonomia do 

aluno e favorecendo o contato sistemático com os conteúdos, temas e 

atividades que melhor garantirão seu progresso e integração como 

estudante e cidadão. (idem, p. 44)   

 

         O PCN compreende o professor como aquele que vai recortar diversos tipos de 

conteúdos que estejam ligados ao cotidiano do aluno para que o mesmo  possa  receber   

variedades de saberes e conhecimentos de acordo com a realidade escolar. Com isso, é 

necessário fazer prognostico e depois diagnosticar aquilo que deve ser estabelecido 

como relevante para a comunidade escola, além de suas especificidades.   

 Cabe aos professores balancear nos seus projetos conteúdos dos 

diversos tipos, recortando quantidades factíveis no cotidiano dos 

projetos escolares, buscando ensiná-los em profundidade e a variedade 

de acordo com cada realidade escolar. (idem, p. 46) 

 

O PCN reconhece que a escola não dará conta de todos os conteúdos 

concernentes a arte, mas que é necessário oferecer possibilidades para o aluno ter como 

base do que realmente a arte é e pode enquanto disciplina capaz de mudar uma 

sociedade na sua forma de pensar e agir. Além disso, mesmo que a escola não possa 

fazer o seu papel como instituição de conhecimento e aprendizagem, precisa oferecer 
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certas garantias: “A escola não dará conta de ensinar todos os conteúdos da arte, mas 

precisa garantir um determinado conjunto que possibilite ao aluno ter base suficiente 

para seguir conhecendo” (idem, p. 46).  

O professor de arte é compreendido como um articulador que deve estar atento 

as suas propostas para não desviar daquilo que seja o ensino de arte, não transformando 

a arte em arte escolar, mas vive-la dentro da escola. O educador tem que direcionar 

situações ou atividades que despertem no aluno o verdadeiro sentido da arte e que esta 

esteja contextualizada com a realidade desse aluno para assim manter um equilíbrio. 

As propostas realizadas pelo professor para concretizar situações de 

aprendizagem  precisam combinar momentos em que o aluno realiza 

tarefas — fazendo, fruindo e contextualizando arte. Esses momentos 

devem ser alternados e combinados com aqueles em que as intenções 

próprias dos alunos regem suas práticas artísticas, cuja execução 

depende da articulação de recursos pessoais e aprendizagens 

anteriores. Esses dois tipos de momentos, indissociáveis na prática 

educacional, garantem que não se transforme arte em arte 

escolarizada. Ou seja, deve-se dar oportunidade para viver arte na 

escola. (idem, p. 47)  
 

         O planejamento é  fundamental para a execução das atividades artísticas e a escola 

deve estar antenada com isso a fim de propor para os seus alunos momentos para  

desmistificar a natureza da arte, compreendendo que não somente essa forma de 

conhecimento trabalha com certos conteúdos, como está interligada a projetos 

interdisciplinares em concordância para a realização de momentos de compartilhamento 

de conhecimentos. Como sugere o PCN de arte:   

É necessário que a escola planeje para cada modalidade artística no 

mínimo duas aulas semanais e que a área de Arte esteja presente em 

todos os níveis de ensino. Para tanto, sugere-se que, por exemplo, se 

Artes Visuais e Teatro forem eleitos respectivamente em duas das 

séries de um ciclo, as demais formas de arte poderão ser abordadas 

por meios de projetos interdisciplinares, com visitas a espetáculos, 

apresentações ou apreciação de produções em vídeos, pôsteres etc. A 

mesma escola trabalhará com Dança e Música nas demais séries, 

invertendo a opção pelos projetos interdisciplinares. (ibidem) 

 

 Fica muito claro no PCN de arte que planejar é função da escola e essencial 

para se desenvolver um projeto nessa área. Entende-se que a dedicação, o tempo e o 

compromisso na execução das tarefas são fundamentais e que a escola não somente 

pode como deve contribuir com a sociedade criando possibilidades de intervenção e 

transformação social pela arte. 
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O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI (1998) 

também é outro documento que oferece subsídios importantes para olharmos a infância 

e suas expressões artísticas de modo que venhamos enaltecer de fato as produções 

infantis como obras de artes. Julgo importante a leitura desse documento pelos 

profissionais da educação, em especial das séries iniciais. No entanto, faço referência 

ao volume III desse documento que tem como tema “conhecimento de mundo” e está 

dividido em seis eixos temáticos que orientam o educador a desenvolver atividades para 

alunos das creches e pré-escolas que são: Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Faço destaque a 

importância das “Artes Visuais” deste referido documento neste trabalho, pretendendo 

somar com possíveis proposições para que melhor aconteça no ensino infantil no que 

diz respeito às suas particularidades por meio das manifestações artísticas na escola 

como âmbito de formação. 

Segundo o RCNEI (1998), a criança tem sua autonomia durante a produção de 

sua obra de arte, pois assim imprime suas ideias e sensações construindo significados: 

As crianças têm suas próprias impressões, ideias e interpretações 

sobre a produção de arte e o fazer artístico. Tais construções são 

elaboradas a partir de suas experiências ao longo da vida, que 

envolvem a relação com a produção de arte, com o mundo dos objetos 

e com seu próprio fazer. As crianças exploram, sentem, agem, 

refletem e elaboram sentidos de suas experiências. A partir daí 

constroem significações sobre como se faz, o que é, para que serve e 

sobre outros conhecimentos a respeito da arte. (RCNEI, 1998, p..89) 

 

No fazer artístico, a criança revela sua relação com mundo, e consegue 

reproduzir na sua arte o conhecimento do seu cotidiano ressaltando suas experiências. 

Com isso, vai ficando cada vez mais claro que a arte tem seu lugar na infância, e que 

nossas escolas não podem desviar o seu olhar dessas produções permeadas de histórias e 

que convidam a conhecer mais profunda e atentamente o universo interior das crianças. 

Ainda referenciando o RCNEI, o fazer artístico desenvolve a imaginação na 

criança, aguçando seu processo de criação. Eis aí a importância das artes visuais no 

âmbito da educação infantil:  

O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da 

sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças poderão ocorrer 
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no fazer artístico, assim como no contato com a produção de arte 

presente nos museus, igrejas, livros, reproduções, revistas, gibis, 

vídeos, CD-ROM, ateliês de artistas e artesãos regionais, feiras de 

objetos, espaços urbanos etc. O desenvolvimento da capacidade 

artística e criativa deve estar apoiado, também, na prática reflexiva das 

crianças ao aprender, que articula a ação, a percepção, a sensibilidade, 

a cognição e a imaginação. (RCNEI, 1998, p. 89) 

 

A intervenção pedagógica é, pois, uma ferramenta essencial para despertar o 

interesse das crianças em querer expressar-se mediante suas produções, desenvolvendo 

assim atividades para desencadear a criação, procurando apresentar a elas diversos tipos 

de manifestação artística - antigas e atuais -, para que possam ter acesso a um repertório 

que as ajude a desvelar o seu fazer artístico, como acima mencionado. 

O RCNEI destaca que o percurso individual é fundamental para a criança no 

momento da criação e que pode ser melhor executado quando acontece uma ação 

educativa  intencional, oferecendo-lhe condições, ou seja, recursos materiais, 

promovendo para a criança um espaço de criação onde ela irá fluir: 

O percurso individual da criança pode ser significativamente 

enriquecido pela ação educativa intencional; porém, a criação artística 

é um ato exclusivo da criança. É no fazer artístico e no contato com os 

objetos de arte que parte significativa do conhecimento em Artes 

Visuais acontece. No decorrer desse processo, o prazer e o domínio do 

gesto e da visualidade evoluem para o prazer e o domínio do próprio 

fazer artístico, da simbolização e da leitura de imagens. (RCNEI, 

1998, p. 91) 

 

Valorizar a criação artística da criança é estabelecer um diálogo sobre sua 

produção, incentivando a criança a aguçar seus sentidos e poder desenvolver os aspectos 

críticos desde a infância, vendo o mundo de diversas formas. É deixar a criança livre 

para explorar a arte que pode ser recriada a todo tempo, por meio da simbolização e das 

leituras de imagens que a criança pode realizar no momento de sua produção.   

Embora existam várias modalidades artísticas, um professor é o guia que irá 

orientar as atividades dos seus alunos no processo de criação. Essa relação requer um 

encontro entre educador e educando sobre a infância. Para compreender a infância do 

seu aluno, o professor, de imediato, precisa relembrar da sua própria infância, podendo 

então construir junto ao seu aluno esse momento de passagem dos rabiscos para o 

desenho com mais elementos que identifiquem melhor sua produção. Como explica essa 

passagem do RCNEI sobre esse processo de transição do desenho: 
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Embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas pelo 

professor, a fim de diversificar a ação das crianças na experimentação 

de materiais, do espaço e do próprio corpo, destaca-se o 

desenvolvimento do desenho por sua importância no fazer artístico 

delas e na construção das demais linguagens visuais (pintura, 

modelagem, construção tridimensional, colagens). O desenvolvimento 

progressivo do desenho implica mudanças significativas que, no 

início, dizem respeito à passagem dos rabiscos iniciais da garatuja 

para construções cada vez mais ordenadas, fazendo surgir os primeiros 

símbolos. Imagens de sol, figuras humanas, animais, vegetação e 

carros, entre outros, são frequentes nos desenhos das crianças, 

reportando mais a assimilações dentro da linguagem do desenho do 

que a objetos naturais. Essa passagem é possível graças às interações 

da criança com o ato de desenhar e com desenhos de outras pessoas. 

(RCNEI, 1998, p. 92) 

 

A interação que a criança estabelece tanto com o professor como com seus 

colegas de sala de aula, e até mesmo em casa, é primordial para o seu fazer artístico 

Dessa forma, a desenvoltura da criação é nitidamente vista por quem está a sua volta. 

Por essa razão, o ambiente cultural da criança é de extrema relevância na identificação 

de sua produção, sendo um identificador positivo, o qual irá harmonizar sua produção 

com elementos significativos que possibilitarão que a arte visual faça a transposição do 

mundo da abstração ao mundo concreto. Assim, podemos dizer que as crianças são os 

personagens principais deste fazer artístico, se expressando sem medo do “certo” ou 

“errado”, do “feio” ou “belo”.  
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CAPÍTULO 3 

ARTE CONTEMPORÂNEA E A INFÂNCIA: ENCONTRO 

ENTRE O EDUCADOR E A CRIANÇA 

 

A Arte Contemporânea é um movimento iniciado na segunda metade do século 

XX, após a Segunda Guerra Mundial, dentro do qual ocorre uma enorme abertura 

artística. As formas de se praticar arte e de se interpretar as diversas manifestações 

artísticas foram ganhando uma natureza mais eclética, relativizando tanto a posição do 

artista quanto do crítico de arte a respeito do que se poderia definir como “Arte”.   

De início, parece que, quanto mais olhamos, menos certeza 

podemos ter quanto àquilo que, afinal, permite que as obras sejam 

qualificadas como “arte”, pelo menos de um ponto de vista 

tradicional. Por um lado, não parece haver mais nenhum material 

particular que desfrute do privilégio de ser imediatamente 

reconhecível como material de arte: a arte recente tem utilizado não 

apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som, palavras, 

pessoas, comida e muitas outras coisas. Hoje existem poucas técnicas 

e métodos de trabalho, se é que existem, que podem garantir ao objeto 

acabado a sua aceitação como arte. (ARCHER, 2001, apud 

LOPONTE, 2008, p.113). 
 

Um aspecto muito marcante na Arte Contemporânea está em que, 

diferentemente do que ocorria anteriormente na Arte Moderna, ainda marcado pela 

necessidade de se atender a determinadas regras estéticas para se interpretar uma obra 

de arte, aquele que está diante de uma obra participa de sua manifestação na medida em 

que, com o uso de suas faculdades sensíveis, completa os sentidos que ela queira 

evocar. A arte se manifesta nessa abertura perene que reside na relação entre o 

espectador, o ouvinte, o crítico de arte e o artista, por meio de sua obra de arte.    

Fazer arte hoje nessa perspectiva da Arte contemporânea se oferece como um 

caminho desafiador ao apontar para as múltiplas possibilidades de expressão e como 

forma de despertar e expor o artista que há em cada um de nós.  A escola, nesse sentido, 

pode contribuir imensuravelmente na formação de seus alunos, dando destaque para 

esse diverso campo polissêmico da arte que, entre as crianças, é ainda mais fecundo, 

porque livre e difuso. Além disso, no contexto da educação infantil, por exemplo, é já 

comumente considerado enquanto discurso e prática o fato de não se negligenciar a 

espontaneidade, a expressividade, a imaginação e a criação das crianças, mesmo que, 
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sabemos, esses aspectos ainda mereçam maior reflexão e atenção quanto ao seu valor 

artístico.  

Nessa passagem vemos a descrição de uma professora de Pedagogia acerca dos 

impactos que uma exposição de arte visual contemporânea provocara entre suas alunas, 

destacando assim a importância de se desnaturalizar conceitos e pré-conceitos sobre arte 

na educação. 

Ao visitar a Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL com minhas 

alunas de Pedagogia, tive o prazer de vê-las, orgulhosamente, 

debatendo arte contemporânea com os mediadores, sorvendo cada 

detalhe, com os olhos brilhando ao depararem-se com as obras dos 

artistas que já haviam conhecido antes por meio de pesquisas. Essas 

alunas, futuras professoras de educação infantil e de anos iniciais, até 

pouco antes dessa experiência, acreditavam que arte era, no máximo, a 

Mona Lisa de Leonardo da Vinci, e que os desenhos das crianças eram 

tão-somente rabiscos inúteis e sem importância. Essas futuras (e 

atuais) professoras estavam, aos poucos, superando aqueles 

comentários do senso comum que já estamos tão cansados de ouvir: 

“se isto é arte, então vou virar artista”, “isso até meu filho pequeno 

faz”, “me sinto burro diante dessas obras”. (LOPONTE, 2008, p. 113) 
 

O educador, mediante sua trajetória profissional, vai adquirindo conhecimento 

para melhor exercer seu papel, sendo a busca constante e aberta desse objeto de 

investigação que o fará experimentar o que o seu olhar, marcado por preconceitos, ainda 

não consegue perceber, contemplar. Nos escritos de Loponte são enfatizados os 

desenhos infantis e o que essas produções feitas de “rabiscos” podem oferecer de 

possibilidade, como valorização do potencial artístico das crianças. 

Muitas obras de arte são valorizadas segundo o critério do que se entende por 

belo. Assim, é também por intermédio desse juízo que muitos são considerados artistas 

ou não. Nesse contexto de apreciação do que seja arte ou não, sua definição passa por 

um engessamento e atrelada àquilo que é hegemonicamente considerado pelas elites, 

segundo regras do esteticamente aceitável e a ser admirado.   

 É preciso que os educadores possam quebrar esses paradigmas, considerando 

que a arte é alvo de múltiplas interpretações. Além disso, para que eles reconheçam nas 

produções infantis o artista em potência, com todas as suas possibilidades a serem 

desenvolvidas. 

Nesse sentido, podemos pensar no lugar da infância na arte. Os artistas já 

consagrados, por exemplo, foram crianças. Ao mesmo tempo, a atenção sensível que o 
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educador pode ter para as produções infantis, dando a elas valor e sentidos, pode 

repercutir no despertar do artista na criança. Porém, para tanto, é necessário que os 

professores construam e descontruam o seu olhar permanentemente para entender esse 

universo infantil voltando-se para suas próprias infâncias pela arte. 

Essa frase do filósofo contemporâneo Deleuze citada por Loponte (2008) traz 

algo para pensar:  “A arte (...) atinge esse estado celestial que já nada guarda de pessoal 

nem de racional. À sua maneira, a arte diz o que dizem as crianças” (DELEUZE apud 

LOPONTE, 2008, p. 78).  Deleuze nos leva a refletir sobre o desvelamento da arte na 

infância e da possibilidade da arte infantil se afirmar como potência. Essa forma de 

olhar amplia a nossa capacidade de ver na arte da criança a sua leitura do mundo, a sua 

expressão, o sentido, a representação, a imaginação e a sua criatividade. Tudo isso está 

contido no seu universo imaginário e real, ao mesmo tempo.  

Se a arte diz o que dizem as crianças, então isso significa pensar que a infância 

seja essa junção com a arte e um mecanismo que envolva diversos sentidos e 

expressões, sem medo de provocar aquilo que seja bom ou ruim, feio ou belo, real ou 

imaginário. De fato, a criança consegue fazer esse diálogo de maneira extremamente 

livre, talvez até ingênua, além de encantadora, o que nos leva a pensar e sentir.  

Podemos identificar na arte o seu poder de fornecer signos e olhares múltiplos. 

A esse respeito Marton (2005) argumenta sobre o poder da música, uma arte capaz de 

suscitar no ouvinte, a cada escuta, uma experiência única, porque dotada de diferentes e 

novas reações. A partir do filósofo Nietzsche, Marton (2005) nos leva também a 

entender melhor como se dá o fenômeno artístico em nós mesmos:  

Temos, certamente, o direito de pensar que, para o verdadeiro criador 

da arte, somos também imagens e projeções artísticas, e que a nossa 

glória mais alta é a nossa significação de obras de arte, - porque só 

como ‘fenômeno artístico’ nos é possível ‘justificar’ que o mundo 

exista eternamente. (NIETZSCHE apud MARTON, 2005, p. 97). 

 

Se voltarmos a nossa atenção a arte infantil, veremos muito nitidamente nos 

desenhos das crianças as projeções de imagens que elas imprimem no papel dando-lhes 

novos sentidos e significados. Elas parecem transmitir e expressar a sua criação como 

verdadeiros artistas. Nesse processo, não buscam a técnica, o belo, mas ousam 

representar aquilo que as afeta, aquilo que pulsa no momento da sua criação. A 

depender das suas emoções naquele momento em que se põem a desenhar, suas 
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produções conterão formas e cores similares ao movimento de seus estados de 

sensibilidade, respeitando assim a sua natureza complexa, porque feita de harmonia e 

caos. 

Novamente me recordo de Nietzsche quando afirma ser a “arte trágica” uma 

fusão entre a ordem e o caos que não se compromete com a linearidade, mas sim com a 

expressão da nossa natureza, que é feita de multiplicidades. Por essa razão, a arte 

provoca por meio de suas formas, por analogia, uma multiplicidade de reações dos seus 

ouvintes e espectadores. A criança, por sua vez, expõe sua natureza liberta de 

julgamentos de valor. Penso que, no âmago de sua inocência e de sua criação, há esse 

caráter trágico.   

A arte trágica apreende a verdadeira natureza da realidade porque 

capta o coração do mundo que é a alternância da criação e destruição, 

alegria e sofrimento, bem e mal, vida e morte. Portanto, não é possível 

mais o homem buscar o ideal de um conhecimento verdadeiro, senão 

rasgando o Véu de Maia, e não como dizia Schopenhauer, que 

impedido, via na intuição estética da coisa-em-si do mundo uma 

apreensão através desse véu da existência, de uma forma lânguida. O 

rasgo proposto por Nietzsche, em contrapartida, atua pelo 

desmascaramento dos valores, trazendo à tona a contradição através 

dos personagens trágicos. O sentimento trágico da vida é aceitar a 

própria vida. (MARTON, 2005, p.91)  
 

Se nos perdemos por mais tempo na contemplação das criações infantis, vemos 

esse “Véu de Maia” a se rasgar diante dos nossos olhos. A criança em si já traz esse 

sentimento de aceitação da própria vida porque ela não foi ainda totalmente influenciada 

por regras ou valores acerca do bem e do mal. Está atenta ao seu próprio mundo de 

criação e fantasia sem culpa, com liberdade de expressar suas emoções diante do 

exterior e rompendo com a realidade do caos que o adulto enfrenta no seu cotidiano. A 

criança desmascara e, sem medo de errar, opera a ruptura da realidade dada por meio da 

sua arte, livre. A sua arte é expressão da vida, pois vislumbra o real e o imaginário.  

A arte contemporânea, por sua abertura à heterogeneidade de olhares e sua própria 

natureza marcada pela ruptura com padrões pré-concebidos do que seja o “belo” e o 

“feio”, interroga o espectador e, ao fazer isso, o leva à formação de novos conceitos. No 

que diz respeito à relação entre esse tipo de arte e o educador, Loponte (2008) faz uma 

provocação aos professores a respeito do que eles sabem e o que podem saber sobre arte 

contemporânea em destaque “E o que professoras sabem sobre arte contemporânea? Ou, 
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o que professoras de educação infantil e anos iniciais podem saber sobre arte 

contemporânea?” (LOPONTE, 2008, p. 113).  

É preciso considerar que o professor não deve ser culpabilizado em relação a 

isso, pois há uma complexidade de problemas que afetam a sua prática na escola 

pública, como a falta de recursos, as avaliações nacionais obrigatórias, o que dificulta o 

seu trabalho e a formação dos professores em geral. 

Mas, retornando a relação entre arte e educação, mais do que saber o que é a arte 

contemporânea em sua definição, Loponte nos conduz a extrair dela a sua potência para 

provocar uma mudança no olhar do professor. Talvez seja esse o novo saber ao qual se 

refira. Tem-se aqui a ideia de que a arte possa contribuir na formação das crianças e dos 

próprios professores pois opera como um catalisador que reage a cada substância sem 

alterar a essência da criação nesse ser de explosões que é a infância em todos nós.  

Loponte (2008) observa também que o conceito de arte contemporânea está 

relacionado à ideia de difundir a arte como canal aberto ao “acontecimento” presente na 

criança, não reduzido à um tempo cronológico, mas sempre atual, como entendido por 

Larrosa: 

A criança não é nem antiga nem moderna, não está nem antes nem 

depois, mas agora, atual, presente. Seu tempo não é linear, nem 

evolutivo, nem genético, nem dialético, nem sequer narrativo. A 

criança é um presente inatual, intempestivo, uma figura do 

acontecimento. E só a atenção ao acontecimento, como o 

incompreensível e o imprevisível, pode levar a pensar uma 

temporalidade descontínua. (LARROSA apud LOPONTE, 2008, p. 

284)  

 

Entender esse tempo da infância dentro do qual não há passado e nem futuro, 

mas o presente, é expor-se a experiência do que não se pode prever ou compreender. No 

instante em que o olhar é capturado por uma produção infantil, cuja natureza é também 

do inacabamento, algo se desequilibra, provocando acontecimentos.  

Percebo que nossas escolas precisam viabilizar e desnaturalizar o conceito de 

arte colocando em destaque essa ideia de arte como “acontecimento”, em detrimento da 

ênfase em sua relevância como forma de comunicação, e não de transformação do olhar. 

A arte infantil nem sempre é compreendida em si mesma. Justamente pelo fato de que 

há uma ansiedade pedagógica em entender ou descobrir a “verdade” dos desenhos 

infantis, é que há pouco espaço para eles.  
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Enquanto a arte moderna rompeu com os limites das representações 

figurativas, no início do século XX, muitas professoras ainda se 

sentem inconformadas diante de rabiscos aparentemente sem sentido. 

Exploração do papel, registro do gesto, ludicidade? Para quê? É assim 

que os rabiscos e as invenções infantis precisam sempre ser 

nomeados, legendados: “O que você desenhou aqui?”. A criança 

responde, e a professora escreve sobre o desenho legendas e rótulos 

que definem e entram em competição com as criações infantis. A 

escrita da professora no desenho certifica, dá status de “verdadeiro” ao 

trabalho. “Aqui é o papai, a mamãe, o cachorro, ou o que for”. 

(LOPONTE, idem, p.118) 

 

 

Como argumenta a filósofa Viviane Mosé (2005), “é como se não admitisse 

nunca que a criança seja ainda um in-fante, aquele que não fala, que não tem linguagem. 

E linguagem aqui entendida como o lugar da unidade, identidade, como signo do 

rebanho, como critica Nietzsche”. (MOSÉ apud LOPONTE, 2005, p. 118). Age-se 

“como se fosse preciso necessariamente abandonar esse estado de ‘não-fala’. Mas, por 

que essa in-fância precisa ser abandonada, esse estado de “não-fala”? Mas por que essa 

in-fância precisa ser abandonada, banida da experiência humana? (LOPONTE, 2008, 

idem). 

Paulo Freire dizia da importância da figura do educador como “agente social”, 

pois aquele que disponibiliza e provoca o pensar recíproco da troca de conhecimento, 

aquele que pode, de fato, mediar. O ato de sondar as produções infantis dando-lhes a 

devida atenção e intervindo como um acompanhante pedagógico do processo da criação 

pode ser um dos caminhos a percorrer, na direção de descobrir junto com a criança o 

seu universo infantil-artístico. A escola precisa se apropriar desse mundo de 

representação simbólica que, na maioria das vezes, escapa das mãos do educador. Mas, 

como mudar tudo isso? Como deslocar de um universo de verdades para o universo 

aberto das possibilidades de se expressar, pensar e sentir não comprometido com 

verdades? Como esse mundo colorido da infância da criança pode atravessar o olhar dos 

professores? Como a infância nos atravessa? 

 

A Infância 

As reflexões anteriores nos conduziram a tratar da infância em diálogo com a 

filosofia. No livro “Infância. Entre Educação e Filosofia” (2003), o filósofo Walter O. 

Kohan faz referência ao pensamento de alguns gregos e sua relação com a infância e a 



40 

 

educação e, entre eles, o pré-socrático Heráclito de Éfeso. Esse pensador viveu parte de 

sua vida cercado por crianças e foi nelas que encontrou inspiração para os seus escritos. 

Nos fragmentos 52 e 53, observa Kohan, Heráclito fala da criança como aquela que joga 

com oposições e em sintonia com a contradição entre o “sim” e o “não”, o “bem” e o 

“mal” presentes na natureza do mundo.  Observa também que essa infância não pertence 

tão somente a essa fase da vida humana. De fato, se pararmos para observar bem as 

crianças, iremos perceber que a todo tempo elas brincam com os valores, de forma 

muito natural.  

Se a arte é um dispositivo que aguça múltiplos sentidos, a filosofia nos oferece 

condições de abstrair e criar múltiplos pensamentos e distintos olhares ao mesmo 

objeto. E, nesse sentido, a produção infantil nos interroga a todo tempo. Diante de 

qualquer criação infantil, quando perguntamos ao seu criador – a criança – “o que é 

isso?”, ela responde, em geral, totalmente o avesso do que julgávamos ser. Por isso, 

quero assim chamar atenção ao que a infância da criança pode nos oferecer quanto a sua 

eclética fantasia de expor um mundo mutável a todo tempo. Ela não se preocupa com o 

amanhã, e sim vive o agora, o presente intensamente. 

Essa infância tem muito a nos ensinar, adultos.  Não voltamos assim ao nosso 

passado, mas podemos passar a compreender esse universo imaginário que é parte de 

nossa condição humana e que pode nos atravessar e nos transformar.  

Kohan, em seu artigo “A Infância da Educação: o conceito devir-criança” (2003) 

lembra que no ideal de educação platônica, a criança era objeto de projetos para o 

futuro. Sendo assim, a infância estava pautada na ideia do porvir, e não do devir.  

Para dizê-lo em poucas palavras, segundo essa forma, educar a 

infância é importante porque as crianças serão os adultos do amanhã e, 

portanto, os artífices das futuras sociedades; assim, educar a infância é 

a melhor e mais sólida maneira de introduzir mudanças e 

transformações sociais. A infância, entendida em primeira instância 

como potencialidade é, afinal, a matéria-prima das utopias, dos sonhos 

políticos dos filósofos e educadores. (KOHAN, 2003, p. 1) 

       

Pensar a infância é, nessa perspectiva, adotá-la como potência equivalente a 

produção de um futuro promissor e como forma de enxergar além do que nos é 

apresentado. Observo que, ainda nessa visão, podemos, como professores, atentar para o 

fato de que as criações das crianças são formas de elas projetarem futuros, mundos à sua 

volta. Os educadores, dessa forma, podem educar essa infância de livre pensar e sentir 
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oferecendo, a partir do que as crianças fazem, elementos que sirvam como subsídios 

para elas se colocarem abertas às mudanças de um mundo e que, no futuro, serão ainda 

maiores e para as quais estarão expostas.  

Continua Kohan a fazer uma reflexão sobre a educação platônica e que se 

configurou como um dos principais paradigmas da pedagogia no mundo ocidental, a 

saber como uma etapa da vida, na perspectiva do desenvolvimento evolutivo da criança: 

Ela é uma etapa da vida, a primeira, o começo, que adquire sentido em 

função de sua projeção no tempo: o ser humano está pensado como 

um ser em desenvolvimento, numa relação de continuidade entre o 

passado, o presente e o futuro. A intervenção educacional tem um 

papel preponderante nessa linha contínua. (ibidem) 
 

Como as instituições educacionais têm visto a infância? Só como uma etapa? 

Parece ser a forma mais comum, dados os discursos, práticas e receituários. Mas, não 

somente assim a infância merece ser pensada. A infância nos educa de modo sensível e 

podemos estar abertos para compreendê-la de maneira reflexiva. Já que falamos de 

educar essa infância, as intervenções podem oferecer signos para essa fase infante.  

  É relevante nesse conceito de infância não deixar de fora o destaque dado por 

Kohan com relação a uma “infância minoritária”: 

Essa é a infância como experiência, como acontecimento, como 

ruptura da história, como revolução, como resistência e como criação. 

É a infância que interrompe a história, que se encontra num devir 

minoritário, numa linha de fuga, num detalhe; a infância que resiste 

aos movimentos concêntricos, arborizados, totalizantes: "a criança 

autista", "o aluno nota dez", "o menino violento". É a infância como 

intensidade, um situar-se intensivo no mundo; um sair sempre do 

"seu" lugar e se situar em outros lugares, desconhecidos, inusitados, 

inesperados. (KOHAN, 2003, p. 6) 

 

Talvez seja essa a infância capaz de se situar para além do que comumente tem 

sido feito nas escolas e que foi uma das motivações desse trabalho: encontrar 

possibilidades de olhares do educador para o que a criança está a mostrar, na sua 

singular expressão. Para isso, o educador deixa-se atravessar por sua infância, como 

afirmado na citação acima: no encontro com a sua “infância” como intensidade, 

descentramento, intensidade e surpresa, não repetindo e/ou estabelecendo modelos de 

uma infância perfeita e esperada, mas afirmando potências, intensificando os 

dispositivos artísticos que a criança pode desenvolver. Nessa perspectiva, menciono a 
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escola como um espaço/tempo de infâncias de professores e crianças, sendo a arte como 

dispositivo que oferece signos que afetem essas infâncias. 

O professor precisa ser tocado e sensibilizado para identificar a sua própria 

capacidade de criação para ser sensível ao que a criança cria. Assim, pode ser esse 

professor um mediador em potencial para conduzir o encontro do seu pensar com o 

pensar do seu aluno e, assim juntos, desencadear o fenômeno artístico. É o que Kohan 

nos sugere tendo como inspiração o pensamento de Deleuze:   

pensar com o outro é encontrar-se com outra ideia, outro conceito, 

outro acontecimento de pensamento. Como se fossem duas pedras a 

serem fracionadas, não há nada que reconhecer, ninguém por 

homenagear, nada por adequar. É o acontecimento do encontro que se 

passa entre duas ideias, conceitos, acontecimentos. (DELEUZE apud 

KOHAN, 2003, p.209). 

 

Se há esse encontro, pode isso significar que existe uma ponte entre professor e 

aluno. Talvez assim, nessa relação de construção do pensamento, possa se estabelecer 

uma cumplicidade que despertará na criança uma segurança maior para criar e 

compartilhar suas criações. Poderá encontrar nesse professor alguém que possa 

compreendê-la e acompanha-la no processo de sua descoberta de si mesma. Assim, não 

será apenas um embrião que vai se desenvolvendo, mas um ser como possibilidade, no 

seu devir, e que vai sendo acompanhado em sua condição existencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

CAPÍTULO 4 

FONTES DE ONDE BROTAM 

OLHARES PARA OS DESENHOS 

 

 

O desenho 

A escola, com seu excesso de conteúdos que são considerados essenciais para a 

formação das crianças, acaba deixando a desejar o seu tratamento com relação a áreas 

de conhecimento extremamente importantes, entre as quais, como já observamos, a arte 

e, em especial, as suas diferentes linguagens.  

O desenho, por exemplo, tem uma peculiaridade, pois é uma linguagem 

figurativa, afetiva, emotiva que coaduna a emoção e a sensibilidade, destilando aquilo 

que pensamos do mundo e o nosso redor. A criança se expressa através do desenho, seja 

ele espontâneo ou dirigido. A partir do momento em que há uma intervenção do adulto, 

de certa forma, há risco de se prejudicar essa produção. Por essa razão, o educador tem 

que saber a hora certa de agir par que a criança ache o melhor caminho. Porém, na 

maioria das vezes, é ela interrompida por uma intervenção equivocada.    

 A princípio, a criança não tem noção das técnicas a serem usadas para fazer um 

desenho “bem feito”, mas cabe enfatizar que o desenho é expressão direta tanto do 

mundo interior da criança quanto do exterior a ela. Há teóricos que argumentam não ser 

a arte um processo de conhecimento nessa fase. Segundo Porcher, “a arte é uma relação 

ativa de sensibilidade individual com o mundo, ela não é um ato de conhecimento” 

(PORCHER, 1982, p. 103).  

De certa forma, a escola tem condições de aperfeiçoar sua intervenção artística 

junto aos seus alunos. É necessário reorganizar suas propostas e intenções desde a 

infância deles, promovendo situações inerentes a realidade do seu entorno e do mundo. 

Desenhar, de fato, exige uma técnica que vai sendo desenvolvida ao longo de diversas 

atividades, mas o processo de intenção da criação e o eixo do “confronto com a 

realidade” pode ser aí desenvolvido assim como nas outras diferentes linguagens, seja 

no teatro, na dança, na música ou na pintura. De acordo com Porcher (1982), 

a criança diz no seu desenho mais do que aquilo que conscientemente 

queria dizer: ela revela aspectos ocultos (inconscientes, por exemplo) 

da sua personalidade, e através disso se expressa, no sentido profundo 

da palavra” (PORCHER, 1982, p.108) 
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O fato de educador está atento às produções realizadas por seus alunos 

possibilitará interações de qualidade, pois o desenho pode ser um meio de sondagem 

que ele poderá usar dando-lhes uma atenção de maneira profissional e, dessa forma, 

sabendo lidar com a peculiaridade de cada um. Além disso, o desenho fala muito mais 

do que as palavras podem significar (PORCHER, 1982).  

Procurando absorver dos desenhos toda a sua expressão e potencialidade 

criativa, sem, contudo, fazer disso um ato conclusivo, mas aberto e disposto a me deixar 

também atravessar pelos sentidos que essa arte das crianças provoca sem cessar, nesse 

capítulo apenas destaco algumas inspirações que aguçaram essa sensibilidade e que 

imagino possam inspirar outros educadores. 

 

A Arteterapia  

Interessada ainda em refletir sobre os meios pelos quais os professores e, mais 

amplamente, os educadores possam se sensibilizar com os desenhos das crianças, 

descobri na literatura sobre Arteterapia, que surgiu entre o século XIX e XX, a partir 

dos estudos de Jung sobre os arquétipos, encontro relações significativas com os 

desenhos infantis. Esses estudos e práticas podem despertar no educador algum 

caminho para melhor entender o universo criativo das crianças realizando atividades e 

propondo vivências para suas produções e que nelas desenvolvam a sua expressão, 

comunicação, criação e autonomia. Esses estudos também apontam que, pelo desenho, a 

criança expressa sua assinatura no mundo. De fato, já nos primeiros anos de vida, a 

criança costuma apresentar sua expressão por meio de movimentos do corpo, assim 

como, através do choro, ela se comunica. Além disso, ainda como bebê, está ela inserida 

no meio onde vivenciará momentos de interações que a levarão a se expor, identificar e 

descobrir o mundo à sua volta. 

Chamar a atenção dos educadores a respeito das produções infantis é dizer que o 

educador é um participante e coordenador das vivências e produções infantis, aquele 

que facilitará o caminho para o desenvolvimento da criança, ou seja,  que saberá escutar 

a criança e assim descobrir esse mundo de criação da infância.   

 A Arteterapia reconhece e dá credibilidade às produções das crianças. No que 

diz respeito aos desenhos, há uma compreensão de que através dele se imprime uma 

história pessoal, não tratando simplesmente de rabiscos, garatujas ou desenhos já com 



45 

 

aspecto bem desenvolvido, mas como lugar de reconhecimento do contexto em que a 

criança está inserida, além de apontar para algo oculto e que, subitamente, a criança faz 

emergir quando desenha. Recordo-me quando desse primeiro contato com a literatura 

sobre Arteterapia ter visto um relato sobre o menino Daniel, cujo pai fora assassinado 

quando tinha quatro anos. Dizia o relato que suas produções não tinham cor, havia 

muitos traços de agressividade e violência. Daniel não gostava de falar sobre seus 

desenhos. No entanto, o desenho foi o veículo encontrado para que ele pudesse, de certa 

forma, assimilar melhor a perda, talvez. 

Na perspectiva da Arteterapia, a arte é um pilar social de expressão dos silêncios 

e vozes e que tem o potencial de alcançar vários cômodos vazios das pessoas que 

precisam ser ocupados para que, desse modo, a vinha ganhe um sentido, seja ele 

absurdo, triste ou alegre. A arte fala e o seu lema é tocar o ser humano.    

 A velocidade do tempo e o pouco tempo que nos resta em nosso dia a dia para 

refletir a nossa própria sociedade, nossa escola e as nossas crianças podem, com muita 

facilidade, provocar em nós estados de apatia e em posturas do tipo “em cima do muro”. 

Por essa razão, é preciso explorar a arte como meio de intervenção, fazendo jorrar de 

dentro de cada um de nós o desvelar da vida como ela realmente é, às vezes, na sua 

dureza e beleza, covardia e coragem, alegria e tristeza, tragicidade e comicidade. E é 

isso que os estudos da Arteterapia parecem proporcionar: um espaço de compreensão 

das produções infantis quanto à escuta das vivências profundas das crianças, suas vidas.   

Desenvolver no ambiente escolar momentos de intervenção artística que nos 

levem a entender a sociedade que estamos produzindo e, em especial, as crianças, é uma 

forma privilegiada de tentar reconhecer sinais e signos de insatisfações, mas também 

desejos, esperanças, utopias. Os educadores podem encontrar na arte motivo de 

transformações. 

 

A Filosofia 

Foi por meio do Projeto de Filosofia com Crianças, projeto esse realizado na EM 

Cornelis Verolme, em Angra dos Reis, coordenado pela Profa. Silmara Marton (IEAR-

UFF), orientadora desse trabalho de conclusão de curso, que vi despertar em mim o 

interesse de refletir sobre o desenho infantil como obra de arte e, em particular, a 

necessidade de ver nos “rabiscos” signos, sinais e um mundo de criatividade, 
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imaginação e potência da infância. Participei como bolsista de desenvolvimento 

acadêmico do referido projeto durante o ano de 2014. 

Irei me ater apenas a descrever um dos encontros que marcaram mais 

decisivamente esse interesse. Aconteceu junto à turma de crianças do primeiro ano do 

Ensino Fundamental da Profa. Edilane. O objetivo do encontro era acionar a imaginação 

das crianças. A meta era, inicialmente, não tão ambiciosa. A coordenadora iniciou o 

encontro pedindo que as crianças fechassem seus olhos. Em seguida, pediu que 

abrissem seus olhos e olhassem para o desenho da curva que havia feito no quadro 

branco. Depois, pediu que levantassem hipóteses sobre o que seria aquele desenho. Uns 

disseram que seria “macarrão, outros “cabelo”, “mola”, e outros ainda “montanhas”, 

“peitos”... Em seguida, entregou uma folha em branco para cada criança e na qual 

estava desenhada a mesma curva. Pediu que, a partir daquela curva, fizessem qualquer 

desenho. O resultado é que nenhum desenho foi igual ao outro. Alguns deles ainda 

chegaram a desenhar também no verso das suas folhas. Em seguida, foi pedido que cada 

criança contasse o que o seu desenho queria dizer, mostrando para todos e em pé, em 

cima da cadeira. Cada criança se sentiu única e especial nesse encontro.  

  Vejamos o rabisco da proposta da atividade e, em seguida, os desenhos 

produzidos pelas crianças:  

 

FIGURA 3: Desenho da Curva (2014) 

Freitas nos ajuda a entender esse mundo criativo e confuso de linhas e cores 

como passe de mágica: 

Diante de uma grande confusão de linhas e cores, como que em um 

passe de mágica, a criança vê um monstro enorme com dentes afiados 

brigando com super-herói. Nessa conversa sobre o que desenhou, a 
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criança estabelece várias relações de pensamento. Essas capacidades 

de fazer, perceber e sentir, fazem parte do percurso criativo que a 

criança vive enquanto desenha. (FREITAS, p. 78). 

Podemos ver na figura abaixo essas cores e linhas confusas que no universo 

infantil tem sua explicação e significados de forma nítida quando a criança nos fala o 

que está posto no desenho e que, na maioria das vezes, não conseguimos compreender. 

Não captamos esse lado criativo e espontâneo estabelecido no relacionamento que a 

criança tem com sua própria produção: 

 

FIGURA 4: Desenho do Thiago (2014) 

 

A criança dá vida aos seus desenhos e consegue assim nos apresentar aquilo que 

não conseguimos enxergar. Portanto, chamo de produção única e singular, com suas 

particularidades nítidas, sem réplicas e na sua mais livre expressão.  

Segundo Freitas, não importa a idade da criança, mas sim a conexão que ela 

estabelece ao produzir sua obra de arte, pois o que está em jogo é a forma afetiva e 

emocionalmente expressa durante a sua produção por meio dos materiais a ela 

disponíveis. 

Fazer e pensar sobre a sua produção, mesmo que a idade da criança 

não permita que ela possa representar o que plasmou, pode garantir 

uma conexão com os canais das emoções. O uso da arte seja ela 

intermediada pela experimentação dos mais diferentes materiais: 

argila, lápis de cor, tinta, tecido, imagens, ou pela expressão corporal 

ou musical, faz com que a criança estabeleça um vínculo afetivo, uma 

nova adaptação, uma energia que flui entre ela e sua obra. (FREITAS, 

2011, p. 85). 
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De acordo com Freitas, o desenho infantil é revelador e suas marcas são 

impressas no papel ainda que de forma inconsciente. “A produção é sempre reveladora. 

Mesmo quando você pede a uma criança que ela “desenhe uma família”, ela 

inconscientemente estará retratando, por meio das marcas no papel sua própria família”. 

(FREITAS, idem p. 85)  

 

 

FIGURA 5: Desenho da Ana Vitorya (2014) 

Na figura acima o desenho dessa criança representa a família, o que, de fato, é 

uma das características que aparece sempre no desenho infantil. Quando pedimos para 

que eles desenhassem livremente a partir da curva, foi o que aconteceu.   

 

FIGURA 6:  Desenho da Gabrielle (2014) 

 

FIGURA 7: Desenho do Samuel (2014) 

 

A Infância dos Artistas 

Pensar sobre o desenho infantil me conduziu a pensar no pintor e artista plástico 

Romero Britto. Procuro ver nos desenhos produzidos na infância uma obra de arte 

única e afirmo que a escola pode de fato enaltecer e despertar nas crianças a importância 
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da arte, assim como suas semelhanças com artistas renomados. No caso do Brito, suas 

obras remetem ao colorido e imaginário universo da infância. 

 

      

FIGURA 8: ROMERO BRITTO 

Lar Sweet Casa 

Gostaria aqui de ressaltar que devemos nos ater como educadores a ver a 

infância de forma realmente colorida, no sentido de incentivar nas nossas crianças, por 

meio da contação das histórias e biografias dos artistas e suas obras, as diversas formas 

de manifestação da arte e a relação entre as motivações do artista e suas produções. E 

proponho que as obras de Romero Brito e dos outros aqui citados nesse trabalho possam 

nos ajudar nessa construção de aprendizagem. 

 

FIGURA 9: ROMERO BRITTO 

Happy Cat, Snob Dog 
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FIGURA 10: ROMERO BRITTO 

Neptune's Daughter  

Van Gogh, pelo que podemos observar logo adiante, apresenta em sua obra 

algumas pinturas cujas temáticas são recorrentes nos desenhos das crianças, como a 

natureza: o sol, as nuvens, as árvores, os pássaros, o céus e as casas, entre as quais, 

muitas no mundo rural.Vejamos então: 

     

                         FIGURA 11: VAN GOGH 
                     NOITE ESTRELADA 

   

               FIGURA 12: VAN GOGH 
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        GIRASSÓIS 

Vejamos algumas obras de Picasso que dialoga com traços e coloridos dos 

desenhos infantis quanto aos traços: 

 

                FIGURA 13: PICASSO - TOMATEIRO 

                

FIGURA 14: PICASSO 

ARLEQUIM COM BATOM 

 

Tento aqui apresentar de forma suscita algumas obras de Portinari relacionadas 

com sua infância na cidade de Brodowski, e que são  semelhantes aos desenhos infantis. 

Ressalto a obra “Os Bandeirantes”. Já “Espantalho” e “Balões no céu” retratam as 

histórias e brincadeiras que fazem parte do universo infantil. 
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                                                   FIGURA 15: PORTINARI 

                                                    OS BANDEIRANTES 

 

FIGURA 16: PORTINARI    

        ESPANTALHO 
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FIGURA 17: PORTINARI 

BALÕES NO CÉU 

Kandinsky é o principal artista de um desses movimentos, o Abstracionismo. 

Nele a realidade exterior deixa de ser representada e as cores e as formas passam a ter 

vontade própria. A música inspirou a arte abstrata de Kandinsky. Inclusive nos títulos 

de suas obras: Impressões, Improvisos e Composições.  

Segundo Denise Nagem, (2011), em Cadernos da AARJ, Associação de 

Arteterapia do Rio de Janeiro, em seu artigo “A Arte, a Criatividade e o Trabalho 

Transformador do Corpo na Vida Cotidiana”, 

A Arte possibilita uma verdadeira troca de energia entre a obra materializada e 

seu criador; energia que funciona como via de expressão, refletindo uma busca 

de descoberta pessoal, pois uma instância, uma parcela do criador se faz 

presente no objeto criado. Fayga Ostrower esclarece está concepção de obra 

plasma, onde o criador se faz presente e onde o indivíduo “cria formas dentro de 

si, em redor de si”. (NAGEM, 2011, p.22) 
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FIGURA 18: KANDINSKY 

COMPOSIÇÃO 8 (1923) 

O encontro com a obra de Kandinsky tendo a música como fonte de inspiração 

para a elaboração de sua obra de arte me remeteu a uma das propostas do projeto de 

“Filosofia com Crianças” dentro da qual as músicas “Aquarela” e “O Caderno” foram 

dispositivos para desenvolver a atividade:        

 O tema do encontro foi o sentir e a música e o objetivo deste encontro foi 

explorar os sentidos produzidos pela temática das canções nas crianças e o seu sentir 

estético. Primeiramente Silmara, coordenadora do projeto, perguntou se as crianças já 

tinham ouvido falar de Toquinho e Vinícius de Moraes. As crianças responderam que 

sim e que a professora da turma havia trabalhado em sala de aula com o texto ”Gente 

Tem Sobrenome e “O pato”, fato que as crianças já tinham algum contato com as 

obras dos compositores, o que facilitou a apresentação das músicas tocadas ao violão. 

 No segundo momento exploramos a letra da canção “O Caderno” pelo qual 

Silmara perguntou qual seria a finalidade e o sentido do caderno, ao que as crianças 

responderam: “o caderno é legal, serve para escrever as coisas secretas, fazer a tarefas e 

ajuda e serve para estudar”. Uma criança levantou a mão pedindo para falar e fez o 

seguinte relato: “tia, sabia que eu ajudei a minha avó a resolver os problemas e que  

minha avó gosta de ajudar as pessoas?”. Em seguida uma menina levanta a mão e fala: 

“tia, eu fui buscar quiabo com a minha avó e também busquei a cadeira para ela”. As 

crianças se ativeram a palavra “ajuda” relacionaram com os seus familiares, em 

especial, entre elas, a sua avó.        
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Já na música “Aquarela” eles cantaram junto com Silmara. Em seguida a 

coordenadora perguntou para eles se conheciam uma aquarela. Uma criança respondeu 

que era um “aquário”, outra disse que “era um aquário amarelo”, assim fazendo relação 

com a primeira sílaba da palavra “aquário”.  A professora da turma Darcilene comentou 

que em aula anterior foi mostrado para as crianças uma aquarela e disse que era aquele 

tabuleiro de tintas. Foi sugerido que as crianças, a partir das canções, pintassem o que 

lhes teria feito sentir e pensar.  

E assim aconteceu. O resultado foi surpreendente, pois cada desenho tinha sua 

história expressada no papel. Um menino desenhou a si mesmo e o pai tomando suco. 

As canções não diretamente sugeriam esse tema, no entanto, as crianças, provavelmente 

a partir dos comentários feitos pelos colegas sobre familiares, foram livremente 

pensando sobre suas vidas e suas relações afetivas. Silmara comentou com a criança que 

o seu pai estaria no desenho, ao que respondeu: “eu gosto de beber suco com meu pai.” 

 Como expressam muito bem Marton e Silva (2011), quando iniciaram este 

projeto foram percebendo que algo muito especial estava a acontecer dentro de cada 

criança. 

Por diversas vezes, nos questionamos sobre a validade da proposta. 

Percebíamos que nosso intento não estava sendo alcançado, pelo menos 

da forma como havíamos planejado. Porém, as relações que as crianças 

estabeleciam conosco e a forma afetiva como expressavam essas 

relações nos apontavam que, de algum modo, elas estavam sendo 

tocadas por aquilo que estávamos fazendo. (MARTON E SILVA, 2011. 

p.4). 

 

Os desafios que movem este projeto são o inacabado que suscita o inesperado, 

quando a criança apresenta através de um desenho um sentimento, um afeto em relação 

ao outro, estabelecendo um olhar diferenciado de um mesmo signo, e junto com as 

outras crianças, compartilham esses momentos de expressão: aquilo que as toca, ou seja, 

o momento estético que é o sentir. 

 Este desenho foi feito por uma das crianças alunas da professora Darcilene, 

participante do projeto que, ao ouvir as canções acima, sem o domínio das técnicas de 

Kandinsky, mas que, como o pintor, transporta para o papel o que a música lhe diz para 

assim se comunicar, interpretar e expressar: 
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FIGURA 19: DESENHO DO THIAGO 

O CASTELO 2014 

Segundo Nagem (2011), as diversas formas de expressão artísticas, quanto ao 

fazer simbólico, levam em conta a criatividade e significado de cada obra de arte: 

As diversas formas de expressividade artística encontram sentido e significação 

no cotidiano, nos processos diários do “fazer” simbólico que iguala todos os 

homens, a partir da capacidade criativa de transformar os atos de trabalho em 

Arte. A Criatividade é responsável por esse “fazer” simbólico. (NAGEM, 2011, 

p.24) 

De acordo com Nagem, (2011), a ruptura da linguagem tradicional na forma de 

comunicar por meio de imagens substitui esse discurso verbal instituído em nossa 

sociedade e a arte, por sua vez, rompe com essa tradição. 

Durante esse caminho expressivo, predominam os processos não verbais e pré-

verbais, isto é, a Arte e a criatividade rompem como o domínio de uma 

sociedade eminente racional e permite que as pessoas se expressem por outras 

formas que não seriam possíveis pela linguagem tradicional. Esses processos de 

expressão se utilizam primordialmente das imagens, em substituição às formas 

racionais do discurso verbal que, na grande maioria das vezes, não reproduzem 

de forma fiel as percepções que habitam o inconsciente dos indivíduos. 

(NAGEM, 2011, p.26)    

Observando os desenhos infantis em diálogo com o que diz Nagem (2011) a 

respeito da linguagem tradicional, podemos sentir esse inconsciente que transmuta no 

humano aquilo que não é verbal e vem apresentado por imagens. Isso se aplica nos 

desenhos infantis, expondo ideias, sentimentos e percepções e que a arte disponibiliza 

magnificamente.  
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Por isso a relevância de olhar a Arte infantil que se encontra nesse nível do não 

verbal - uma fala do inconsciente e que se configura no desenho infantil. Pode ser que 

ficará silenciado eternamente porque não sabemos a gêneses dessas produções, que são 

ainda jogadas fora do campo da comunicação. São expressões de sentimentos que 

ficarão, na maioria das vezes, na caixa do esquecimento ou no arquivo morto. 

Infelizmente esse tem sido o lugar dos desenhos ou rabiscos produzidos por nossas 

crianças.  

Se pararmos para pensar que artistas consagrados também fizeram rabiscos, 

poderemos investir na criança e ver nas atividades um estimulante que possa sinalizar, 

antecipar e prescrever o que diz o desenho infantil e o que ele é capaz  de comunicar 

artística, consciente ou inconscientemente. 

Ainda sobre os processos não verbais e pré-verbais quanto sua simbologia, 

Nagem nos adverte a interpretar a Arte em diversos aspectos: 

Os processos não verbais e pré-verbais utilizam-se profundamente da 

simbologia da comunicação sem palavras do indivíduo que se expressa e que, 

por meio deste pensamento sensorial, estabelece o encontro entre o 

“inconsciente e a matriz figurativa, união que acontece quase sempre na forma 

simbólica e/ou mítica” (RAMOS, op.cit.,p.104). Esta simbologia transparece 

nas imagens de: sonhos, formas plásticas, músicas, sons, cores movimentos, 

corpo, além da poesia e dos textos criativos. (NAGEM, 2011,p.27) 

 Trazendo esses aspectos não verbais e pré-verbais, logo nos remetemos às 

crianças. Também se aplicaria aos adultos. Mas quero aqui enfatizar que na produção 

infantil, como mostra o desenho, fica nítido esse processo, difícil de ser verbalizado, 

mas pela imagem acessível de algum modo.  
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toquinho/o-cader
 

FIGURA 20: PROJETO “FILOSOFIA COM CRIANÇAS”  

A MONTANHA RUSSA (2014) 

 

A Professora Isaura e a sua relação com a Arte 

Entrevista com a Professora e Auxiliar de Direção Isaura de Souza O. Leite, da 

Escola Municipal Dom Pedro I (E.M.D.P.), situada na Rodovia Saturnino Braga S/N, no 

Bairro da Serra D’água, em Angra dos Reis, com a autorização da Diretora Dilena 

Maria de Souza. Tive a oportunidade de conhecer algumas produções de desenhos 

infantis feitas pelas crianças das séries iniciais por meio de uma atividade de arte 

proposta pela professora Isaura Leite. Assim conversamos um pouco sobre os objetivos 

da atividade, os recursos por ela disponibilizados às crianças, o seu entendimento acerca 

da arte e sua relação com a arte como educadora.     

Eu: “Qual seu objetivo em realizar a atividade artística por meio dos 

desenhos e que recursos foram usados pra desenvolvê-la” 

Profa. Isaura: “o objetivo é proporcionar aos alunos atividades 

diversificadas para o desenvolvimento de suas potencialidades, 

criatividade, expressão artística, troca de saberes e integração com os 

colegas e professores. No entanto a escola possui poucos recursos, 

mas dentro do que temos, utilizei tinta guache, cola colorida, papel 

A4”. 
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De acordo com a fala da professora, a falta de recursos para realizar as 

atividades fragiliza o seu desenvolvimento, mas se utiliza dos recursos possíveis que a 

escola oferece para, desse modo, levar um pouco de arte aos seus alunos. Esses são 

alguns dos desenhos produzidos pelas crianças da E.M.D.P. das séries inicias, nos quais 

podemos nitidamente visualizar as semelhanças com os traços das obras de artistas 

como Van Gogh, por exemplo. Pretendo aqui apenas assegurar a importância do 

desenho infantil, sua força simbólica, criativa e imaginária.  

O que esses desenhos podem nos dizer, particularmente, é que, de fato, são 

únicos, singulares, plenos de potencialidade e passíveis de diferentes sentidos e 

significados. 

     
FIGURA 21: ATIVIDADE DE ARTE DA EMDP 2017 

 

O CORAÇÃO  

     

FIGURA 22: DESENHO DO KAUAN ATIVIDADE EMDP 2017 

 

O JARDIM 
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Eu: “Como os alunos reagiram às atividades de arte oferecidas 

pela escola?” 
 

Profa. Isaura: “A reação é sempre positiva, me pedem sempre 

que vou às salas, me perguntam “Quando vai ter aula de 

arte?”. Hoje minha função na escola é auxiliar de direção e 

auxiliar de biblioteca e sempre procuro arrumar um tempo para 

realizar estes trabalhos que é muito gratificante e surpreendente 

a alegria deles e o resultado destas produções que exponho na 

escola em murais onde todos possam valorizar”. 

 

Eu: “Como você definiria sua relação com a arte na infância” 

 

Profa. Isaura:“Não tive muito contato, porque não havia pré 

escola e nas séries iniciais não trabalhava arte. Minhas 

experiência iniciaram no meu trabalho como professora de 

educação infantil em 1984, na Escola São José em Angra dos 

Reis, uma da melhores escolas de educação infantil, onde 

trabalhei o construtivismo sem ainda saber o que era, toda a 

produção dos alunos partia deles, da sua criatividade. Foi  um 

grande aprendizado para mim  como profissional e até hoje 

estou na escola desenvolvendo meus projetos”.  

 

Eu: “Como você definiria o conceito de arte?” 

 

Profa. Isaura: “A arte é tudo, é desenvolver as habilidades, o 

pensamento, o amor, a sensibilidade, o belo, o diferente, o 

coletivo, a reflexão, a visão de mundo”.  

 

Eu: “Durante sua trajetória como educadora, seria possível 

falar um pouco do desenho produzido por uma criança e ver 

nele algo mais que rabiscos?” 

 

Profa. Isaura: “Quando o desenho traz a vivência, os 

sentimentos, as necessidades da criança, aquilo que ela vê e 

retrata para nós, passamos a conhecê-la melhor e a criar uma 

comunicação, uma intimidade, pois a criança traz a todo 

momento a realidade através do desenho”.  

 

Segundo a professora Isaura, no desenho são demonstrados a vivência da 

criança, o seu mundo real para se comunicar, criando um elo de intimidade entre ela e o 

professor, pois o desenho reproduz o cotidiano expressado em seus traços. Vejamos 

então mais uma produção infantil: 
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FIGURA 23: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 

ALEGRIA 

 

O que pode nos dizer esse desenho?  

Que a criança está feliz, por exemplo. Nós, educadores, devemos estar atentos 

aos desenhos nesse momento tão especial da infância e tentar ouvi-las mais para assim 

entender parte de seu universo. Não falo necessariamente em termos psíquicos, mas 

aprofundar e compreender os sentidos e significados do que está sendo demonstrado 

pela criança. Vejamos mais um desenho da atividade e refletiremos possíveis hipóteses 

do que esteja ali expresso:  

 

FIGURA 24 - ATIVIDADE DE ARTE DA EMDP 2017 

CORAÇÃO PARTIDO 

 

Seria possível dizer que a criança que produziu esse desenho está apaixonada? 

Teria relação com alguma cena de terror, violência. Assim, o que tento mostrar é que há 

várias interpretações do desenho assim como acontece com as obras de arte, pois 

depende de quem vê e o que se propõe a ver atravessado pela arte. Por essa razão me 

pergunto se temos escutado a voz da infância por meio dos desenhos das crianças já que 

é uma atividade que tece o mundo infantil. 

Segundo Freitas, o desenho é como se fosse um espelho que reflete algo e nos 

mostra como somos: 

Desenhar é tornar visível uma energia; é projetar-se é tornar possível 

ver-se e rever-se; é poder falar de seus medos, suas descobertas, suas 

dificuldades suas alegrias e tristezas. Ao mesmo tempo em que o 
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material utilizado no desenho (lápis) possibilite o conter-se, é por 

meio dele que as pessoas contam historias. (FREITAS, ano, p.) 

 

Vejamos então um desenho que apresente esse “eu” tão nitidamente expresso, 

porém, que escapa às nossas interpretações. 

 

 

FIGURA 25 : DESENHO DO KAIQUI ATIVIDADE DA EMDP 2017 

O MORRO 

 

 

O que essa criança quer nos comunicar com essa produção imagética? Esse não 

verbal que por meio de rabiscos e cores fortes quer comunicar algo, porém oculto e que 

nós, adultos, desconhecemos ou simplesmente passam despercebidos aos nossos olhos 

por acharmos apenas que se trata de um simples desenho ou uma mera atividade 

infantil, já naturalizada no nosso cotidiano escolar ou familiar etc. Seriamos capazes de 

interpretar esse desenho? O que essa infância quer nos comunicar?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Nesse trabalho de pesquisa monográfica procurei em todo momento dar 

visibilidade às produções infantis, ou seja, os “desenhos e rabiscos” produzidos pelas 

crianças e, nesse processo,  vi que provocam novas perspectivas de olhar como fazem as 

“obras de arte”. Dialogando com artistas renomados como Romero Brito, Candido 

Portinari, Pablo Picasso, Van Gogh e Kandinsky, percebi que se aproximam muito da 

temática da infância propiciando possíveis comparações e interpretações dos desenhos 

infantis.     

Este trabalho teve também o intuito de mobilizar o educador a ser ainda mais 

protagonista de sua ação docente na medida em que pode introduzir a arte como 

dispositivo fundamental de formação  em nossas escolas com o objetivo  de olhar para 

os desenhos das crianças de forma diferente, passando assim a ver sentido e significados 

nestes desenhos e escutando essa infância não verbal que é nelas expressa.  

Este estimado trabalho de conclusão de curso me norteou a vislumbrar o  lugar 

da infância como potência no sentido criativo, imaginativo, afirmativo da realidade 

imaginária, enigmático,  expressivo, livre, mágico, infinito, surreal e que só a infância 

pode nos apresentar. Essa multiplicidade de signos e significações estão presentes no 

mundo infantil e foi o que os desenhos me mostraram ao longo da pesquisa.  

A mim, como graduanda de Pedagogia e futura educadora, me foi apresentado 

um leque de conhecimentos imensurável para que, agora quando atuar como 

profissional da área educacional, possa a todo tempo exercitar: o meu olhar para a 

infância e suas produções. 

 As produções abaixo apresentadas são também de crianças da EMDP e deixo 

como imagens que digam por si mesmas para finalizar esse trabalho. Podem também 

servir como estímulo ao exercício dos nossos olhares para, desse modo, atribuirmos 

novos sentidos e significados, para sentir e pensar. 
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        FIGURA 26: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 

           

         FIGURA 27: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 

         

     FIGURA 28: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 
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    FIGURA  29: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 

              

  FIGURA 30: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 

    
 FIGURA 31: ATIDADE DE ARTE DA EMPD 2017 
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ANEXOS 

Música: Aquarela 

Compositor: TOQUINHO

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo... 

 

Corro o lápis em torno 

Da mão e me dou uma luva 

E se faço chover 

Com dois riscos 

Tenho um guarda-chuva... 

 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho 

Azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota 

A voar no céu... 

 

Vai voando 

Contornando a imensa 

Curva Norte e Sul 

Vou com ela 

Viajando Havaí 

Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela 

Branco navegando 

É tanto céu e mar 

Num beijo azul... 

 

Entre as nuvens 

Vem surgindo um lindo 

Avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo 

Com suas luzes a piscar... 

 

Basta imaginar e ele está 

Partindo, sereno e lindo 

Se a gente quiser 

Ele vai pousar... 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um navio 

De partida 

Com alguns bons amigos 

Bebendo de bem com a vida... 

 

De uma América a outra 

Eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso 

E num círculo eu faço o mundo... 

 

Um menino caminha 

E caminhando chega no muro 

E ali logo em frente 

A esperar pela gente 

O futuro está... 

 

E o futuro é uma astronave 

Que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade 

Nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença 

Muda a nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar... 

 

Nessa estrada não nos cabe 

Conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe 

Bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos 

Numa linda passarela 

De uma aquarela 

Que um dia enfim 

Descolorirá... 

 

Numa folha qualquer 

Eu desenho um sol amarelo 

(Que descolorirá!) 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

(Que descolorirá!) 

Giro um simples compasso 

Num círculo eu faço 

O mundo 

(Que descolorirá!)... 
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Música: O Caderno 

Compositor: TOQUINHO

Sou eu que vou seguir você 
Do primeiro rabisco 
Até o be-a-bá. 
Em todos os desenhos 
Coloridos vou estar 
A casa, a montanha 
Duas nuvens no céu 
E um sol a sorrir no papel... 
 
Sou eu que vou ser seu colega 
Seus problemas ajudar a resolver 
Te acompanhar nas provas 
Bimestrais, você vai ver 
Serei de você confidente fiel 
Se seu pranto molhar meu papel... 
 
Sou eu que vou ser seu amigo 
Vou lhe dar abrigo 
Se você quiser 
Quando surgirem 
Seus primeiros raios de mulher 
A vida se abrirá 
Num feroz carrossel 
E você vai rasgar meu papel... 
 
O que está escrito em mim 
Comigo ficará guardado 
Se lhe dá prazer 
A vida segue sempre em frente 
O que se há de fazer... 
 
Só peço a você 
Um favor, se puder 
Não me esqueça 
Num canto qualquer...(2x) 


