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Toda criança é uma artista. (Pablo Picasso) 

 

PARA INÍCIO DE CONVERSA 

Iniciamos este texto transbordadas de alegria e satisfação por termos tido a sorte 

de participar deste projeto incrível que é o Curso do Museu Virtual do Desenho 

da Criança, e queremos agradecer por ter conhecido professores tão cheios de 

experiência, que nos trouxeram a oportunidade de aprender e expandir nossos 

horizontes sobre as propostas de arte-educação em tempos em que a conexão 

humana entres educadores e os alunos é intermediada por meios tecnológicos. 

Primeiramente, precisamos lembrar que a arte é um fenômeno presente no 

comportamento humano desde que “o homem é homem”, sendo resultado das 

experiências vivenciadas, demonstrando a capacidade de sensibilidade, 

comunicação, criatividade, percepção e imaginação de um indivíduo. Quanto à 

criança, é por meio de sua arte que ela cria e recria, individualmente, formas 

expressivas de suas linguagens, trabalhando percepção, imaginação, reflexão e 

sensibilidade (tudo ao mesmo tempo), as quais podem ser apropriadas pelas 

relações simbólicas entre outras crianças e adultos por meios de suas 

experiências. 

Experenciar é relacionar-se com o mundo de diversas formas (materialmente e 

subjetivamente), o que nos leva a conhecê-lo e compreendê-lo melhor. No livro 

‘A Arte como Experiência’, John Dewey mostra-nos que: 

 



“Experiência ocorre continuamente, porque a interação da 
criatura viva com as condições que a rodeiam está implicada 
no próprio processo da vida. Sob condições de resistência e 
conflito, aspectos e elementos do eu e do mundo implicados 
nessa interação qualificam a experiência com emoções e 
idéias, de maneira que emerge a intenção consciente”. 
(DEWEY, 1974, p. 247). 

 

Para Dewey, este processo de experenciação, também, eleva a qualidade da 

percepção estética, a qual não pode ser concebida apenas como mero ato de 

apreciar, mas, inclusive, no fazer, que, nesse sentido, seria a plenitude da arte 

como experiência, tendo em vista que: 

 

“...o homem talha, esculpe, canta, dança, gesticula, modela, 
desenha e pinta. O fazer ou obrar é artístico quando o 
resultado percebido é de tal natureza que suas qualidades 
enquanto percebidas controlaram a produção. O ato de 
produzir dirigido pela intenção de produzir alguma coisa 
gozada na experiência imediata do perceber tem qualidade 
que uma atividade espontânea ou não controlada não tem. O 
artista incorpora a si próprio a atitude do que percebe, 
enquanto trabalha”. (DEWEY ,1974, p. 247). 

 

Ao trabalhar a arte-educação, não podemos pensar em propostas que tragam 

desconexões entre teoria e prática, visto que a prática não deve estar somente 

associada ao fazer artístico propriamente dito. O entrelaçamento entre 

experiência, atitude e fazer artístico poderá ser interpretado como ‘pensar 

artístico’, o qual deve estar atrelado à concepção de um ensino-aprendizagem 

das Artes que pressuponha saberes essenciais para os que ensinam e para os 

que aprendem, e incentivem as crianças ao ato de criação. Neste caso, os 

professores necessitam experenciar, conhecer os materiais e as linguagens para 

dar sentido às suas práticas pedagógicas. Em ‘Desenvolvimento da Capacidade 

Criadora’, Viktor Lowenfeld analisa o envolvimento do professor com o meio, 

considerando que: 

 

“Um professor que nunca tenha passado pelo processo de 
criar com material artístico específico jamais compreenderá o 
tipo peculiar de raciocínio, de reflexão, o qual é necessário 



para trabalhar com o barro, com as tintas ou com qualquer 
outro elemento. Isto significa que o professor deve estar 
verdadeiramente na criação com esses materiais, não sendo 
bastante que os conheça de um modo abstrato, por ter lido 
ou por ter realizado, mecanicamente, algum projeto. O 
material e a expressão devem formar um todo”. (1977, p. 83) 

 

Portanto, a Arte “é uma variedade da experiência, e não uma entidade em si (...) 

a experiência é uma questão da interação do produto com o eu” (DEWEY, 2010, 

p. 558), e a mediação do professor entre a criança e a arte tem importância 

fundamental sobre a relação que se formará entre ambas as partes, pois esta 

deve ocorrer de maneira natural e não pragmática ou traumática. 

O papel do educador, é demasiado importante para que as crianças aprendam 

a fazer arte, fruir arte, apreciar arte, e a gostar dela ao longo da vida. Tal gosto 

surge pela qualidade da mediação desse adulto com a criança, envolvendo 

aspectos cognitivos e afetivos que possam assegurar essa relação. Quando a 

criança aprende a falar, escrever sobre arte, ou fazer trabalhos artísticos, realiza 

atos de sua autoria, com marca pessoal, trazendo toda sua experiência para a 

criação e experenciando a partir daí também. Segundo o Quadro de Saberes 

Necessários: 

“Se tomarmos as dimensões como possibilidades 
simultâneas e complementares, assumimos que a docência 
deve considerar de forma complexa a experiência com a Arte. 
As infâncias não passam por processos artísticos para que 
venham a criar. As crianças já criam a partir dos repertórios 
que possuem e que constituíram. Quando uma criança em 
diálogo com outras mimetiza as ações de outro sujeito, 
criando um novo contexto, ela já está criando uma 
representação, procurando novas formas de assumir o seu 
corpo para construção da representação, alterando a voz, 
mudando a sua postural corporal e valendo-se de falas que 
carreguem de sentido essa experimentação. Ao tomar um 
papel nas mãos e criar imagens de monstros imaginários ou 
de paisagens que observam, as crianças já estão criando, a 
partir de suas leituras de mundo, anunciando de forma autoral 
as formas que percebem.” (QSN, 2019, p. 95) 

 

Para uma mediação que de fato respeite, desafie e provoque o aluno, o educador 

deverá entrar no jogo simbólico da criança e soltar sua imaginação para gerar 



oportunidades que contribuam para com a criação e a expressão, viabilizando 

toda a manifestação do que a criança já é e não objetivando um vir a ser. 

Para finalizar esta introdução, antes de partirmos para a proposta, gostaríamos 

de salientar que educar para a Arte e através dela é compreender que a mesma 

“[...] envolve todo o organismo humano de maneira mais significativa, mais do 

que a Ciência (DEWEY, 2010)”. Aqui vale destacar que quando Dewey ressalta 

a importância da experiência estética como fundamental para o desenvolvimento 

humano, não significa que se deva separar pensamento intelectual da 

imaginação e da criação, afinal, segundo ele, a Arte e a Ciência são “frutos de 

elaborações humanas sofisticadas” que podem suscitar experiências estéticas 

nos indivíduos que as praticam. 

Leonardo Da Vinci definia a arte como 'cosa mentale'. O professor da FAU-USP 

e historiador da arte Luciano Migliaccio entende a expressão de Da Vinci como 

uma forma de tradução da experiência visual, ou seja, na passagem entre o 

cérebro e a mão, exige-se uma organização, um planejamento do pensamento, 

o que está conectado com a Arte como Experiência de Dewey.  

 

“[...] toda arte envolve órgãos físicos, como o olho e a mão, o 
ouvido e a voz e, no entanto, ela ultrapassa as meras 
competências técnicas que estes órgãos exigem. Ela envolve 
uma ideia, um pensamento, uma interpretação espiritual das 
coisas e, no entanto, apesar disto é mais do que qualquer 
uma destas ideias por si só. Consiste numa união entre o 
pensamento e o instrumento de expressão.” (DEWEY, 2002, 
p. 76) 

 

Consequentemente, é urgente romper com a ideia perene e propagada, 

inclusive, por grande parte das escolas, de que Arte e Ciência são coisas 

completamente distintas. É preciso resgatar o conceito de “artista pesquisador” 

ou “artista investigador”, potencializando o processo de experenciação e criação 

do artista. Neste sentido, podemos finalizar nossas fundamentações sugerindo 

que os educadores sempre tenham algumas questões pragmáticas ao avaliar 

seu planejamento e práticas pedagógicas em relação às Artes: 

- Como não matar o potencial criativo do meu aluno? 



- Como não matar o artista que vive dentro do meu aluno? 

- Como a arte pode ajudar meu aluno em seu dia a dia? 

- Como não matar (ou como resgatar) o meu potencial criativo? 

- Como não matar (ou como reviver) o artista que vive em mim? 

- Como a arte pode me ajudar a viver melhor o meu dia a dia? 

Vocês podem não encontrar respostas ao fazer estas perguntas...mas 

certamente elas indicarão alguns caminhos, ou ao menos um início deles. 

 

PARTINDO PARA A AÇÃO 

Desde que fomos acometidos pela Pandemia da Covid-19, fomos arrebatados 

do ‘Chão da Escola’ e passamos a buscar formas de continuar a interagir com 

nossos alunos, viabilizando a manutenção do vínculo do educando com a escola 

e do contato com os Saberes e experiências dotadas de intencionalidade 

pedagógica. 

Neste cenário, entramos em contato com diversas realidades do Ensino Remoto 

e por meio dos Ambientes Virtuais de Interação, e após nos depararmos com 

determinadas dificuldades e obstáculos impostos por esta modalidade de 

interação, resolvemos construir nossa proposta pensando em diferentes 

sugestões e abordagens e buscando viabilizar a experenciação de diferentes 

Saberes ligados às Artes, mesmo a distância.  

Sabemos que as realidades das famílias e crianças são diversas e, por estarem 

longe da escola, muitas vezes nos deparamos com barreiras relatadas por eles 

em relação aos materiais e suportes no dia a dia, principalmente quando a 

proposição estava relacionada ao fazer artístico e/ou formas de expressar as 

diversas linguagens da criança. 

Diante destes apontamentos, fizemos perguntas disparadoras para esta 

proposta: 



1. Quais são os materiais mais comumente encontrados em casa que 

podem ser utilizados como recursos para elaboração de propostas 

relacionadas ao fazer artístico? 

2. Quais são os materiais mais comumente encontrados em casa que 

podem ser utilizados como recursos para elaboração de propostas 

relacionadas ao fazer artístico? 

3. Como propor que a família e a criança explorem o potencial investigativo 

e criativo nas propostas relacionadas ao fazer artístico? 

A partir destas perguntas iniciais, pensamos em diversas possibilidades e 

passamos a refletir e pesquisar dentro de nossas próprias casas, as respostas 

para estas perguntas. Após as primeiras respostas, continuamos a nos 

questionar, afinal, cada família tem sua realidade, seus recursos e suas 

experiências, pontos que impactarão as interações das crianças com as 

propostas de atividades. A partir do processo de reflexão e diálogo, chegamos 

às propostas a seguir. 

 

PROPOSTA 01 – MATERIAIS E SUPORTES 

Nesta primeira proposta, demos ênfase à questão de materiais e suportes. 

Muitas das propostas de atividades não eram realizadas pelas crianças pelo fato 

da escassez de recursos “prontos”, comumente utilizados, como o papel, o 

caderno, lápis, giz, canetinhas etc. 

Nós, seres humanos, utilizamos diferentes tipos de materiais e suportes para nos 

expressarmos artisticamente durante toda nossa história. Podemos citar como 

exemplo as Pinturas Rupestres; ou o fato de que muitos dos artistas criavam (ou 

ainda criam) suas próprias tintas (como era o caso de Alfredo Volpi que as 

preparava utilizando a técnica de têmpera - pigmentos dissolvidos na clara de 

ovo; ou ainda lembrar culturas, como a indígena, onde a produção de tintas para 

pintar o corpo em diferentes ocasiões, é feita com elementos como açafrão e 

urucum.   

Para esta proposição, podemos destacar os seguintes pontos: 

- Utilização de diferentes materiais e suportes; 



- Criação de tintas a partir de materiais disponíveis na residência das famílias; 

- Investigação de diferentes texturas, experimentação, criação; 

- Artistas Cientistas que pesquisam e observam o processo. 

Para esta proposta, não existe uma única forma de realizá-la. Segue abaixo duas 

experiências realizadas com as crianças. 

Caso 01 

Este registro aconteceu a partir da proposição da professora da turma do 

Maternal (Educação Infantil) para que as crianças criassem uma tinta com os 

materiais que possuíssem em casa e fizessem um desenho livre. Esta família 

criou a “tinta” utilizando cola, água e “temperinhos”, conforme a mãe relata no 

vídeo que foi enviado. A mistura foi utilizada pelas crianças com um pincel e o 

desenho foi feito em uma folha de caderno em branco, com total liberdade 

criativa e expressiva dada às crianças.   

 

Caso 02 

Este registro aconteceu a partir da proposição da professora do terceiro ano 

(Ensino Fundamental) para que as crianças criassem um desenho a partir de 

uma tinta criada por elas em um lugar que não fosse um papel. Esta criança criou 

suas próprias tintas utilizando água, achocolatado em pó e açafrão aplicando-os 

com um pincel em uma camiseta branca. Neste caso em especial, a educanda 

comentou com sua professora que sua “árvore” parecia ter vida pois a “tinta 

vermelha” ficou com “pedacinhos” que pareciam as folhas. Na verdade, a textura 

da mistura com o açafrão ficou diferente da feita com o achocolatado e quando 



secou deixou m aspecto de relevo. Toda a experiência trouxe possibilidades de 

investigação diferenciadas para a criança, que pediu à professora que 

propusesse mais atividades como esta. 

 

Dica: A divisão de Educação Ambiental do DOEP disponibiliza uma formação 

para as escolas da Rede sobre a criação de tintas naturais.  

 

PROPOSTA 02 – MATERIAIS, FOTOGRAFIA E CRIATIVIDADE 

Para a segunda proposta, tivemos como referência a “Arte Efêmera”, que pode 

ser entendida como uma arte com duração de um tempo muito curto, passageiro, 

transitório, temporário. Como referência para entender este tipo de arte, 

podemos citar algumas referências da “LandArt”, um movimento artístico 

pautado na fusão na natureza com a arte que surgiu na década de 60 nos 

Estados Unidos e na Europa e tem como principal característica a utilização de 

recursos da natureza para o desenvolvimento do produto artístico. 

 



 

 

Para além disso, quisemos, nesta proposta, incorporar a tecnologia como forma 

de registro, ressignificando a utilização do celular através da fotografia como 

forma de registro para esta Arte Efêmera, afinal, o que sobra de uma obra 

efêmera, em sua totalidade, são registros. Só é possível ter uma ideia por meio 

de fotografias, textos ou vídeos, de como foi vivenciá-la pessoalmente.  

"As fotografias são versáteis, de modo a apresentar tanto a 
função documental quanto a estética. Enquanto documento, 
às vezes pode ser considerada como uma extensão da obra 



de arte registrada, bem como tornar-se autônoma a ponto de 
ser considerada outra obra de arte ou a obra em si. [...] o 
processo de criação artística começa muito antes que a 
câmera enquadre e fixe a imagem a ser registrada." 
(COTTON, 2013) 

 

Para esta proposição, podemos destacar os seguintes pontos: 

• Utilização de diferentes materiais e suportes; 

• Ressignificação do registro através da fotografia; 

• Desenvolvimento da criatividade e liberdade criativa; 

• Diferentes propostas de intervenção; 

• Arte Efêmera. 

Para esta proposta, não existe uma única forma de realizá-la. Segue abaixo duas 

experiências realizadas com as crianças. 

Caso 01 

Este registro aconteceu a partir da proposição da professora do terceiro ano 

(Ensino Fundamental) para que as famílias escolhessem certos objetos e 

pedissem que as crianças fizessem seus “desenhos” com os objetos e os 

registrassem através de uma foto.  

Nesta primeira fotografia, a mãe da 

criança apresentou uma caixa de 

madeira, um caderno e dois pires e a 

criança fez um pequeno caminhão, 

contando à professora que pegou um 

pedaço de papel para fazer a janela. 

  



Nesta segunda fotografia, a mãe da criança 

apresentou um “porta controle remotos”, e um 

controle remoto. Neste caso, a criança disse 

que “teve que procurar alguma coisa para 

fazer o miolinho da flor”, utilizando uma caixa 

que estava por perto.  

 

 

 

Caso 02 

Este registro aconteceu a partir da proposição da professora do terceiro ano 

(Ensino Fundamental) para que as crianças procurassem objetos que gostariam 

de usar e criassem suas produções a partir destas escolhas. Abaixo, as duas 

produções da criança mostram muita criatividade e a utilização de objetos 

diversos. 

  

Relembramos que todas as propostas foram fruto de muita reflexão e diálogo e 

gostaríamos de destacar alguns pontos que notamos ser cruciais para disruptura 



com as proposições normalmente realizadas e esperamos que elas sirvam como 

ponto de partida para as futuras propostas dos educadores da Rede: 

• Criatividade do professor; 

• ampliação do olhar; 

• liberdade de criação; 

• investigação para a criação. 

 

E que não deixemos de lembrar: “A Arte não entra na criança; sai dela” (Arno 

Stern). 
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