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“Todo jardim começa com um sonho de amor. 

Antes que qualquer árvore seja plantada 

ou qualquer lago seja construído, 

é preciso que as árvores e os lagos 

tenham nascido dentro da alma. 

Quem não tem jardins por dentro, 

não planta jardins por fora 

e nem passeia por eles...” 

Rubem Alves 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as relações estabelecidas entre os 
conceitos de Imaginação e Arte na infância e o papel do professor de educação 
infantil como mediador nesse processo, a partir da perspectiva Histórico-Cultural de 
Lev Vigotski (2014), tendo como base, em especial, as ideias de Aries (1978), 
Laponte (2008), Ostetto (2011), Ferreira e Nazario (2007) e Peric (2013). Como 
postulam estes autores, quanto mais rica culturalmente a experiência humana for, 
maior será o material disponível para sua imaginação e criação. Vendo por esta 
perspectiva, a imaginação da criança estaria expressivamente aberta a inúmeras 
experiências criativas considerando que ela, quando comparada ao adulto, não 
estaria com seu repertório permeado por marcas de vivências já amplamente 
experimentadas. É nesse sentido que se ressalta a importância do olhar do 
professor tanto para as experiências que a criança já possui quanto para àquelas 
que estão em aberto. Nessa direção, questiona-se neste estudo as possibilidades 
que os professores de Educação Infantil têm para contemplarem a Arte em suas 
práticas pedagógicas, tomando por objetivo a ampliação das vivências estéticas e 
culturais de seus alunos. Isso, particularmente e em especial, para se compreender 
o papel do professor enquanto mediador nas relações que se estabelecem entre a 
criança, a arte e sua criação. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, 
cujos dados apresentados provêm de livros, dissertações, teses, pesquisas 
divulgadas em periódicos e apresentações de trabalhos científicos. Espera-se que 
este estudo possa, junto a outras pesquisas, ampliar ainda mais o espaço e o tempo 
a ser disponibilizado para questionamentos e práticas docentes acerca da arte e da 
imaginação, sobretudo em escolas de Educação Infantil.  
 

Palavras-chave: Imaginação. Arte. Formação de Professores. Histórico-Cultural. 
Infância. 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Anjo sorridente na catedral de Reims, França .....................................12 

Figura 2 – Virgem Maria e o Menino Jesus de Pietro Lorenzetti (1280-1348) ........13 

Figura 3 – Jogos Infantis, de Peter Brueghel (1560) ............................................14 

Figura 4 – Uma criança da família Honigh em seu leito de morte, 1650, Anônimo .16 

Figura 5 – Parte da pintura “O Rei Henrique IV recebendo o retrato da rainha Maria 

de Médici” de Peter Paul Rubens (1621-1625) .....................................................17 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................... 08 

 

2 ACERCA DA ORIGEM DO CONCEITO DE INFÂNCIA......................... 10 

2.1 CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA A PARTIR DA ARTE............................................. 10 

2.2 A INFÂNCIA ATUAL REPRESENTADA PELA ARTE CONTEMPORÂNEA ................. 18 

 

3 IMAGINAÇÃO E ARTE NA INFÂNCIA, SEGUNDO VIGOTSKI ............. 21 

3.1 DAS RELAÇÕES ENTRE IMAGINAÇÃO, CRIAÇÃO E REALIDADE ........................ 23 

3.2 CONCEITUANDO A IMAGINAÇÃO INFANTIL ................................................... 28 

 

4 IMAGINAÇÃO E ARTE E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL ........................................... 32 

4.1 DA AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO ESTÉTICO DA CRIANÇA .............................. 34 

4.2 DO DESENHO COMO LINGUAGEM E O PAPEL DO PROFESSOR ........................ 37 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................. 40 

 

REFERÊNCIAS .................................................................................. 43 

 



 8 

1 INTRODUÇÃO  

 

Muitas vezes os educadores, pressionados pelo tempo e por todas 

as demandas a eles impostas, esquecem da beleza, do lúdico e da simplicidade das 

criações infantis que passam despercebidas quando comparadas a tantos outros 

tópicos a serem planejados e pensados. Talvez por motivos como estes é que a 

Imaginação e a Arte na Educação Infantil torna-se um tema esquecido ou pouco 

abordado em sala de aula. O interesse por este tema surgiu com a participação em 

um projeto de extensão chamado PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docencia), na qual durante o ano de 2014 foi abordado o tema Arte em 

uma sala de EI-6.  

Com o andamento do projeto e com os estudos desenvolvidos, teve-

se a percepção da importância de se olhar para os momentos de criação dos 

pequenos com um olhar estético, ou seja, aberto a tudo o que a criança traz e 

derrama sobre uma folha de papel, e como a conduta do educador neste momento 

de fruição da criança é de extrema importância para a ampliação de seu repertório e 

de seu conhecimento sobre si e sobre o mundo. Assim, o presente trabalho trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica acerca da Imaginação e da Arte, tendo como 

fundamentação teórica a psicologia histórico-cultural de Lev Vigotski. 

Com base nas pesquisas bibliográficas desenvolvidas, os 

questionamentos se voltaram para as possibilidades que os professores da 

educação infantil têm para contemplarem a Arte em suas práticas pedagógicas, 

tendo como objetivo a ampliação das vivências estéticas e culturais de seus alunos, 

em especial, para se compreender o papel do professor enquanto mediador nas 

relações que se estabelecem entre a criança, a arte e sua criação, segundo a teoria 

histórico-cultural. Baseado nestes princípios, o presente trabalho tem como objetivo 

compreender a importância e o mecanismo da Imaginação e da Arte na infância 

segundo as ideias de Vigotski e a partir de tais premissas buscar refletir sobre o 

papel do professor como mediador das práticas criativas em sala de aula e sua 

importância nesse processo. 

O tema é de relevância significativa em vista que uma educação que 

busca ampliar o repertório cultural e social das crianças precisa ser composta por 

professores que entendam seu papel como mediadores de tais objetivos, e que 

compreendam a criança como um ser dotado de imaginação e criatividade, capaz de 
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expressar a si e o mundo onde vivem por meio da Arte. O professor, dotado dos 

saberes necessários e de uma vivência estética, possibilita espaços de criação 

dentro e fora da sala, pois compreende a importância de tais ações para uma 

formação significativa e completa para e pela criança.  

A busca por fontes de dados baseou-se em livros, dissertações, 

teses, pesquisas divulgadas em periódicos e apresentações de trabalhos científicos 

que tematizavam sobre a construção da infância, a Imaginação e a Arte e o papel do 

professor como mediador.  

Para tanto, a estruturação do trabalho se deu da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo, intitulado: Acerca da origem do conceito de 

infãncia, busca compreender a construção da infância e a visão presente 

atualmente. Baseado nas ideias de Ariès (1978), que descreve o conceito de 

infância pelos séculos, através da Arte e de Laponte (2008), que discute acerca de 

como a criança atual vem sendo compreendida  através da Arte Contemporânea.  

No segundo capítulo, cujo título é: Imaginação e Arte na infância, 

segundo Vigotski, o livro “Imaginação e Criatividade na Infância” de Vigotski, 

(2014) norteou a compreensão deste processo e a relação que se dá entre os dois 

temas amplos, Imaginação e Criatividade.  

No terceiro e último capítulo, intitulado: Imaginação e arte e suas 

implicações na formação do professor de educação infantil, está pontuada a 

importância do olhar estético do professor para as atividades e trabalhos artísticos 

das crianças e seu papel de mediador em tais ações, trazendo como exemplo de 

análise o desenho infantil. 

Nas considerações finais, se busca exaltar a importância do 

professor como o sujeito em costante busca de experiências estéticas e 

significativas. 
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2. ACERCA DA ORIGEM DO CONCEITO DE INFÂNCIA  

 

Neste capítulo iremos nos deter na categoria infância, em seu 

surgimento na Idade Média e como atualmente é vista e vivenciada orientando-nos 

na arte contemporânea. Usaremos, primeiramente, como base das ideias aqui 

trabalhadas o capítulo do livro de Philippe Ariès “História Social da Criança e da 

Família”, de 1978, intitulado “O Surgimento da Infância”, no qual o autor expõe a 

construção da infância e suas modificações através das manifestações artísticas e 

sociais em determinadas épocas, ajudando-nos a entender as suas características 

do ponto de vista principalmente da arte em cada século.  

Quando paramos para refletir acerca da concepção de infância ao 

longo dos séculos, percebemos que cada definição é caracterizada pela época e 

sociedade em que se encontram. Ou seja, a infância é historicamente construída e 

está em constante mudança. Como traz Furlanetto (2006, p. 2075): 

Considerando o homem como um ser social, o conceito de infância 
também é determinado socialmente, ou seja, está intimamente 
relacionado à maneira como o homem produz seu modo de 
existência e se organiza em sociedade. Nesse sentido, a infância 
pode ser tratada enquanto uma categoria social e historicamente 
construída.  

As crianças nem sempre foram vistas e compreendidas como hoje. 

Há séculos atrás assim que se tornavam autônomas, ou seja, capazes de dar conta 

de suas necessidades básicas, passavam a ser tratadas como seres já maduros, 

sendo a infância apenas uma fase transitória (ARIÈS, 1978). 

Para Ariès (1978), até o fim do século XIII não existiam crianças 

caracterizadas por uma expressão, mas sim homens de tamanho reduzido. Assim, 

além de entendermos como a infância passou por modificações, é necessário 

compreender também como ela é vista atualmente, e as concepções a que está 

submetida.   

 

2.1 CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA A PARTIR DA ARTE 

 

Norteados pelos escritos de Ariès (1978) que aponta que a arte 

medieval ignorava ou desconhecia a infância, pois esta não era representada como 

tal, pois a infância não possuía seu lugar no mundo.  Ariès (1978) cita o exemplo de 
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uma miniatura francesa datada do século XI, onde três crianças que São Nicolau 

ressuscita são representadas como adultos. A única modificação seria que elas 

estavam representadas em uma escala menor do que a dos adultos, não havendo 

nenhuma diferenciação nas expressões e traços. Outro exemplo do mesmo pintor, é 

de quando não hesitava em atribuir às crianças – quando representadas nuas, o que 

era de todo muito raro – a musculatura de um adulto (ARIÈS, 1978). 

Por conseguinte, até o século XII não havia pré-estabelecido uma 

concepção de infância e até mesmo suas representações gráficas não eram 

conhecidas. Ariès (1978, p. 156) salienta que "na sociedade medieval a criança a 

partir do momento em que passava a agir sem solicitude de sua mãe, ingressava na 

sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes". Percebemos então que as 

crianças eram pequenos adultos em miniatura, não havendo distinção de roupas ou 

de costumes. O sentimento de infância não existia. No século XII a infância não era 

representada pela arte medieval, logo a falta destas sugere a ausência de um lugar 

na sociedade para as crianças. A ideia que se tem através da arte da época era o 

que impunham os artistas, que remetiam a uma imagem disforme dos corpos das 

crianças (ARIÈS, 1978). 

E assim se procedeu até meados do século XIII, onde nas obras 

românicas as crianças não eram caracterizadas com alguma expressão particular, 

mas sim como homens de tamanho reduzido. Havia certa recusa em aceitar a 

presença das crianças na arte, e esta atitude também é encontrada na maioria das 

civilizações arcaicas. Somente na arte grega que de fato a criança foi representada 

de modo real, sendo esta a época Helenística. Portanto, é fácil perceber que os 

homens do século X e XI não se preocupavam com a infância e suas 

representações por não despertar o interesse dos adultos, já que a infância era vista 

apenas como um período de transição, suas memórias logo seriam esquecidas, 

tanto por elas (as crianças) quanto pelos familiares (ARIÈS, 1978).  

Ainda no século XIII surgiram alguns arquétipos de crianças, que 

nos remetem, em parte, aos sentimentos modernos. O primeiro seria a imagem do 

anjo, ou basicamente das crianças – quase adolescentes – que eram educadas para 

ajudar nas missas, e que se dedicavam a ordem, pois os seminários ainda não 

existiam (ARIÈS, 1978). 

Ariès (1978, p. 52) cita como exemplo o anjo de Reims que “seria 

um menino já grande, mais do que uma criança, mas os artistas sublinhariam com 
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afetação os traços redondos e graciosos – e um tanto afeminados – dos meninos 

mal saídos da infância.” Este tipo de infância ainda foi retratada com muita 

frequência no século XIV, tendo como exemplo os anjos de Botticelli (ARIÈS, 1978). 

Figura 1 – Anjo sorridente na catedral de Reims, França. 

 

Fonte: Banco de Imagens Royalty Free (2016). 

O segundo tipo de criança deste século tem como protagonistas 

principais o menino Jesus e Nossa Senhora, pois a infância aqui se ligava somente a 

maternidade da Virgem e o culto à Maria. Aqui é necessário destacar a forte 

influência da Igreja Católica em todas as instâncias da sociedade, inclusive e muito 

fortemente na arte. 

A evolução em direção a uma representação mais realista e mais 
sentimental da criança começaria muito cedo na pintura: numa 
miniatura da segunda metade do século XII, Jesus em pé veste uma 
camisa leve, quase transparente, tem os dois braços em torno do 
pescoço de sua mãe e se aninha em seu colo, com o rosto colado ao 
dela (ARIÈS, 1978, p. 43). 

Por isso, através da maternidade de Maria é que as crianças 

realmente ingressaram no mundo das representações, quem, no século XIII, inspirou 

outras cenas familiares, como cita Ariès (1978, p. 53): “num retrato da família de 

Moisés, o marido e a mulher dão as mãos, enquanto as crianças (homenzinhos) que 

os cercam estendem as mãos para a mãe”. Esses casos, entretanto, eram muito 

raros, uma vez que o sentimento de infância que Ariès utiliza com o termo 

“encantador” permaneceu restrito ao menino Jesus até o século XIV (ARIÈS, 1978). 

Na fase gótica se inicia o terceiro tipo de criança, a criança nua. As 

representações de Jesus, até então, eram sempre cobertas por algum tecido, 

vestimenta comum das crianças da época, sendo estes enrolados em cueiros, 
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vestidos ou camisolas e só viria a ser representado sem vestes no final da Idade 

Média. Quando um artista desta época retratava Jesus e sua mãe, buscava sempre 

retratar as características graciosas e ingênuas da primeira infância. A nudez infantil 

nesta fase era ligada à alegoria da morte e da alma, pessoas mortas eram 

representadas em tamanhos menores – o que lembrava crianças – e a alma dos 

adultos eram representadas por crianças sendo conduzidas até o seio de Abraão 

(ARIÈS, 1978). 

Figura 2 – Virgem Maria e o Menino Jesus, de Pietro Lorenzetti (1280-1348) 

Fonte: Pinturas da Virgem Maria e o Menino Jesus (2013). 

Ao longo do século XIV estes tipos medievais, anteriormente citados, 

evoluíram. O tema da infância sagrada, por exemplo, não deixou mais de se ampliar 

e se diversificar, sendo este tema parte de um “progresso na consciência coletiva 

desse sentimento de infância” (ARIÉS, 1978, p. 54). Agora, o artista salientava em 

suas pinturas os aspectos graciosos e ternos da primeira infância em sua vida 

cotidiana, seja brincando ou comendo. Assim, a imagem da Virgem e seu filho se 

tornou cada vez mais um retrato da vida cotidiana, e não algo celestial e divino. Com 

maior frequência foi possível notar também o aparecimento de outras infâncias 

religiosas, como a de São João – parceiro de Jesus nos jogos – a de São Tiago e a 

dos filhos das mulheres santas da bíblia, Maria-Zebedeu e Maria Salomé (ARIÈS, 

1978). 
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Nos séculos XV e XVI começou a se destacar uma iconografia leiga, 

ou seja, as crianças agora representadas não necessariamente eram religiosas, mas 

sim leigas. Elas ainda não eram representadas sozinhas, contudo eram 

frequentemente expostas nas cenas, tomando as vezes o lugar de destaque 

(ARIÈS, 1978). 

Salientamos aqui apenas o fato de que a criança se tornou uma das 
personagens mais frequentes dessas pinturas anedóticas: a criança 
com sua família; a criança com seus companheiros de jogos, muitas 
vezes adultos; a criança na multidão, mas “ressaltada” no colo de 
sua mãe ou segurada pela mão, ou brincando ou ainda urinando; a 
criança no meio do povo assistindo aos milagres ou aos martírios, 
ouvindo prédicas, acompanhando os ritos litúrgicos, as 
apresentações ou as circuncisões; a criança aprendiz de ouvires, de 
um pintor; [...] (ARIÉS, 1978, p. 55). 

Figura 3 – Jogos Infantis, de Pieter Brueghel (1560) 

 

Fonte: SlideShare (2014). 

Se atentando a maneira com que as crianças eram representadas 

nas obras de arte da época, Ariès (1978) sugere duas ideias. A primeira diz respeito 

à convivência das crianças com os adultos e seu envolvimento na vida diária dos 

mesmos, assim, acabavam sendo retratadas em reuniões, jogos e passeios. A outra 

ideia sugere que os artistas gostavam de representar a criança justamente por sua 

graça, dando a ideia de sujeitos que são admirados por serem “engraçadinhos” e 

apenas isso. Começou então uma tendência – vista até hoje – de separar o mundo 

das crianças do dos adultos. Anuncia-se, então, o sentimento moderno de infância 

(ARIÉS, 1978). 

Ainda no século XV e nos séculos que se seguem, podemos notar 

duas novas representações de infância, o retrato e o putto. Como vimos 
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anteriormente, a criança não estava ausente das obras de arte, mas o retrato delas 

nunca fora um de uma criança real, tal como aparecia em um determinado momento 

da vida. Segundo Ariès (1978, p. 56): 

Ninguém pensava em conservar o retrato de uma criança que tivesse 
sobrevivido e se tornado adulta ou que tivesse morrido pequena. No 
primeiro caso, a infância era apenas uma fase sem importância, que 
não fazia sentido fixar na lembrança: no segundo, o da criança 
morta, não se considerava que essa coisinha desapareceria tão cedo 
fosse digna de lembrança: havia tantas crianças, cuja sobrevivência 
era tão problemática. O sentimento de que se faziam várias crianças 
para conservar apenas algumas era e durante muito tempo 
permaneceu muito forte.  

Esta visão da criança como um ser de essência e presença 

passageira está muito distante da visão que hoje temos da infância, uma olhar de 

zelo e atenção para uma fase de grande importância para a formação do todo. Os 

pais e familiares não poderiam se apegar a algo que seria considerado uma perda 

eventual. Como disse Montaigne (15--): “Perdi dois ou três filhos pequenos, não sem 

tristeza, mas sem desespero.” Os pequenos morriam em grande número. Ariès 

(1978, p. 57) relata que nos Países Bascos por muito tempo se conservou o hábito 

de enterrar as crianças em casa, no jardim, sem batismo. Talvez houvesse aí uma 

certa ligação a ritos antigos e oferendas, ou será que simplesmente as crianças 

eram tão insignificantes a ponto de serem enterradas como se fossem animais 

domésticos? O medo que sentiam de os mortos voltarem à vida para importunar as 

pessoas que aqui ficaram não se aplicava às crianças, estas eram muito irrelevantes 

para tal ação (ARIÈS, 1978). 

Até hoje vemos resquícios destes pensamentos se consideramos 

que nossa vida só “começa” quando saímos da infância. Esta indiferença para com a 

infância não está muito longe da insensibilidade das antigas sociedades chinesas e 

romanas, onde a prática de abandono de recém-nascidos era comum. Nas 

condições demográficas e sociais da época, esta visão de infância era 

completamente aceitável e natural e não há necessidade de ficarmos surpresos. 

Mas podemos sim nos surpreender com a precocidade do sentimento de meninice, 

mesmo com as condições demográficas nada favoráveis, à proporção que se 

analisarmos estatisticamente, este sentimento deveria surgir muito mais tarde. O 

gosto agora pelo retrato indicava que lentamente a criança saia do anonimato o qual 

sua pouca fragilidade perante a vida a mantinha. O retrato da criança morta prova 
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que ela já não era mais considerada uma perda inevitável, como antes. Esta atitude 

de cunho mental não eliminou o sentimento anterior – o de perda -, pois até o século 

XVIII eles coexistiram. “Foi somente no século XVIII, com o surgimento do 

malthusianismo e a extensão das práticas contraceptivas, que a ideia do desperdício 

necessário desapareceu” (ARIÈS, 1978, p. 58). 

Figura 4 - Uma criança da família Honigh em seu leito de morte, 1650, Anônimo. 

 

Fonte: Claudia Pancino e Lygia Silveira (2010). 

Com a chegada do século XVII, os retratos haviam se tornado 

bastante comuns, o que acabou por despertar nos pais o desejo de conservar, por 

meio da arte, os aspectos da infância. Agora, a criança já era representada sozinha. 

(ARIÈS, 1978). Esta tradição, que nasceu no século XVII, continua até hoje, tendo 

sido apenas substituída pela fotografia (ARIÈS, 1978). 

A criança nua, ou putto, foi outro tipo de representação da criança, 

como já dito anteriormente, surgindo no fim do século XVI. Os putti invadiram a 

pintura da época e viraram até mesmo um adorno decorativo. Inclusive, no século 

XVII o tema era muito usado e as pinturas religiosas utilizavam os putti em 

substituição do anjo adolescente medieval. Por vez, o putto era representado não 

em sua nudez total, mas sim coberta com nuvens e vapores, por exemplo. Nem 

mesmo Jesus e outras crianças da Bíblia escaparam. “O gosto pelo putto 

correspondia a algo mais profundo do que o gosto pela nudez clássica, a algo que 

deve ser relacionado com um amplo movimento de interesse em favor da infância” 

(ARIÈS, 1978, p. 62). No último episódio desta iconografia infantil, a nudez 

decorativa do putto foi aplicada ao retrato da criança, porém, estes quadros são 

raros (ARIÈS, 1978). 
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Figura 5 – Parte da pintura “O rei Henrique IV recebendo o retrato da rainha Maria 

de Médici” de Peter Paul Rubens (1621-1625) 

 
Fonte: Caroline no Museu (2016). 

É com clareza que percebemos a importância do século XVII na 

evolução dos temas da primeira infância. É no século XVIII que a concepção desta 

fase se efetivou e a partir daí que ela passou a ser tratada com particularidades e a 

ser percebida em sua singularidade, possuindo sentimentos próprios (ARIÈS, 1978). 

O autor ainda afirma que o sentimento de infância foi se 

desenvolvendo paralelamente ao sentimento de família que estava sendo construído 

na época, manifestando-se por meio da intimidade e o diálogo familiar, fazendo com 

que a família se voltasse à criança. Assim, a criança ao nascer é vista como um ser 

que precisa ser amado e educado, ao invés de serem retratadas sozinhas como 

antes, agora as crianças fazem parte dos retratos da família, ocupando uma posição 

mais central na obra (ARIÈS, 1978). 

A visão artística da infância passou por várias etapas até chegar nos 

dias de hoje, mas a sua descoberta, o seu olhar diferenciado se deu no século XVIII, 

e desde então vem se desenvolvendo e sendo atravessada pelas subjetividades de 

cada época. Mesmo tendo passado por fases como a da “criança morta”, onde suas 

vidas eram breves e não muito importantes, a infância se tornou, com o passar dos 

tempos, uma fase da vida onde se fez necessário um olhar mais afetivo e especial.  
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2.2 A INFÂNCIA ATUAL REPRESENTADA PELA ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Ainda hoje, grande parte das pessoas procuram na Arte imagens 

reais de paisagens, naturezas mortas ou pessoas nas quais podemos reconhecer 

objetos e nos reconhecer, em vista que o desconhecido nos assusta e paralisa.  

Devido a este fato, de que a arte moderna e contemporânea ainda nos causa um 

certo estranhamento e desconforto, Loponte (2008, p. 112-113) postula que nosso 

“arquivo de verdades”, como intitula o autor, encontra nas obras de artes 

contemporâneas objetos e traços irreconhecíveis para olhares pouco acostumados 

com esta nova forma de Arte.   

Este novo estilo, se assim podemos chamar, rompe com antigos 

preceitos, como a perfeição do desenho e das cores, traços claros e reais. Archer 

(2001 apud LOPONTE, 2008, p. 113) nos traz que a arte contemporânea rompe com 

as fronteiras materiais, temáticas e técnicas, colocando em dúvida nosso próprio 

conceito do que é arte:  

De início, parece que, quanto mais olhamos, menos certeza 
podemos ter quanto aquilo 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) 

Se nos despimos de nossos preconceitos perante as obras de arte 

que tendem a fugir de padrões anteriormente estabelecidos, como objetos 

colecionáveis de arte, por exemplo, há muito o que aprender. Não apenas sobre a 

própria Arte, mas também a respeito de questões atuais e de grande importância 

para nós, como a infância (LOPONTE, 2008, p. 113). 

Como já discutido e mencionado neste capítulo, a infância e a arte 

se encontram em diversos períodos artísticos e em todos eles a infância se mostrou 

e foi vivenciada de uma maneira especial. Vários artistas buscaram inspirações em 

suas infâncias para trazer vida nova às suas pinturas, como Picasso, que afirmou 

que em sua infância pintava como um renascentista, mas que precisou de toda sua 

existência para pintar como uma criança (LOPONTE, 2008, p. 113). 
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Embora em nosso imaginário seja forte a imagem da criança como 

alguém a “vir a ser”, ou seja, ela não é, apenas está em um processo de formação 

que a levará ao ponto alto de sua vida, a fase adulta. Mas então, qual é esta figura 

de infância tão perseguida por artistas e pensadores? (LOPONTE, 2008, p. 114) 

Segundo Loponte (2008, p. 115), ao pensar na infância, atualmente 

a encontramos fraturada, fragmentada e descontínua, fugindo de todos os 

prognósticos de teorias pedagógicas e psicológicas de como uma criança deve ser, 

agir e pensar. A infância, pensada como acontecimento, escapa de toda e qualquer 

integração ou identidade padrão. Ou seja, as crianças atuais, devido a toda 

pluralidade as quais estão submetidas não podem ser desenhadas, pintadas ou 

retratadas com apenas um aspecto. Logo, sua representação se torna ampla e 

complexa. 

Se consideramos que infância e arte são forças potencialmente 

criadoras, julga-se então necessário pensarmos nos modos como a infância e a arte 

vêm sendo “pedagogizadas” e muitas vezes limitadas pela própria escola. Será que 

a ânsia da sociedade atual é criar crianças “domadas” e que cumprem prontamente 

todos os desejos e regras do adulto? Uma criança mencionada acima como 

“acontecimento” não é passível de tais discursos determinados por nós adultos ou 

de nosso controle (LOPONTE, 2008, p. 116). 

A arte contemporânea, assim como a criança, é descontínua e 

imprevisível, feita de acontecimentos, rupturas de espaço e tempo, questionamentos 

de verdades, desequilíbrio, novidade e coisas inesperadas. Mesmo com alguns 

resquícios nostálgicos advindos de uma infância idealizada nas produções 

modernas, as artes visuais, hoje, nos trazem metáforas para pensarmos sobre as 

variadas infâncias encontradas na sociedade (LOPONTE, 2008, p. 116). 

Podemos mencionar como exemplo a artista carioca Lia Menna 

Barreto citada por Loponte (2008, p. 117), que tem a infância como temática de suas 

obras, onde se apropria de bonecas de plástico e ursos de pelúcia, e através da 

mutilação ou da reconstrução problematiza o universo infantil, desviando o nosso 

olhar da infância como uma fase doce e bonita, nos fazendo perceber o outro lado 

desta fase que nem sempre é vista. O caráter lúdico que ainda permanece nos 

objetos, mesmo depois das modificações, é o que assegura ser uma arte de 

representação da infância. Mas não àquela das propagandas da TV, mas a infância 

triste, difícil e sofrida de muitas crianças invisíveis.  
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 Assim como em todos os séculos, a Arte vem descobrindo e 

redescobrindo as infâncias referentes às características de cada tempo e espaço. 

Cabe então a nós, educadores, olharmos para a infância atual com olhos renovados 

e atentos para todas as mudanças que o século XXI trouxe para todos os âmbitos da 

vida social, principalmente sobre vida da criança, da escola e da família. Antigos 

padrões já não cabem mais a estas crianças que são submetidas diariamente a 

inúmeros estímulos e experiências, sejam elas boas ou ruins.  
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3. IMAGINAÇÃO E ARTE NA INFÂNCIA, SEGUNDO VIGOTSKI 

Neste capítulo, apresentaremos unicamente o pensamento de Lev 

Vigotski (1899-1934) acerca da Imaginação e da Arte, que trataremos aqui como 

processos de criação ou criatividade. O livro utilizado como base da discussão tem 

como título “Imaginação e Criatividade na Infância”, escrito pelo autor em 1930.  

Segundo Vigotski (2014, p. 1), a atividade criativa é a atividade 

humana criadora de algo novo, sendo esta uma representação de um objeto do 

mundo exterior, ou seja, uma construção da mente ou dos sentimentos 

característicos do ser humano. Quando observamos o comportamento humano e as 

atividades que o envolvem, duas distinções podem ser feitas entre os tipos básicos 

de ação. O primeiro pode ser chamado de reprodutivo ou reprodutor, e sua essência 

“consiste no fato de o homem reproduzir ou repetir normas de comportamento 

anteriormente criadas e elaboradas ou relembrar impressões passadas” (VIGOTSKI, 

2014, p. 1). Por exemplo, ao nos lembrar de nossa casa da infância, ou de lugares 

que visitamos, estamos reproduzindo traços de impressões passadas. Da mesma 

maneira, quando desenhamos a partir de observações da natureza, por exemplo, 

escrevemos ou fazemos qualquer coisa segundo um determinado modelo, em todas 

estas situações reproduzimos apenas o que está diante de nós, ou o que foi 

anteriormente aprendido e assimilado. Assim, em todos estes casos, o fator em 

comum é que a atividade nada cria de novo e limita-se a repetir com maior ou menor 

precisão algo já existente (VIGOTSKI, 2014, p. 1). 

Vigotski (2014) destaca amplamente em suas obras a importância 

da conservação de nossas experiências anteriores, já que a mesma facilita a sua 

adaptação ao meio exterior, criando e estimulando hábitos permanentes que se 

repetem na mesma circunstância. É a plasticidade de nosso cérebro a principal 

responsável pela atividade reprodutora, sendo a plasticidade “a propriedade de 

adaptação e conservação dessa alteração adquirida” (VIGOSTKI, 2014, p. 2). Como 

exemplo, Vigotski (2014, p. 2) traz a ideia de uma folha de papel dobrada ao meio, 

no lugar da dobra a marca que fica é resultante da modificação produzida, e esta 

marca ajudará na repetição desta mesma modificação no futuro.  

O nosso cérebro e os nossos nervos, providos de uma enorme 
plasticidade, modificam com facilidade sua estrutura delicada sob a 
influência de pressões diversas, conservando as marcas dessas 
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alterações se as pressões forem suficientemente fortes, ou se 
repetirem com uma frequência razoável (VIGOTSKI, 2014, p. 2). 

Logo, nosso cérebro consiste em um órgão que preserva nossas 

experiências anteriormente vividas e facilita a sua repetição. Entretanto, se nossa 

atividade cerebral se reduzisse exclusivamente à conservação das experiências 

passadas, o homem seria capaz de se adaptar apenas às condições que são 

constantes e habituais de seu dia a dia. Quaisquer novas e inesperadas 

transformações em seu ambiente que não tivessem sido vivenciadas por nós, não 

seriam capazes de desencadear uma resposta adaptativa (VIGOTSKI, 2014, p. 2-3).  

Há outro tipo de atividade que Vigotski (2014, p. 3) também discute 

em sua teoria, aquela que combina e cria. Quando imaginamos alguma projeção 

para o futuro, como carros que voam, ou quando pensamos em fatos muito antigos 

da vida humana, como a luta do homem pré-histórico e as características de sua 

época, não nos limitamos à reprodução de impressões vividas por nós mesmos, pois 

nada vivenciamos destes dois exemplos, mas mesmo assim podemos formar uma 

ideia, uma imagem de tais cenas. Cada atividade humana que não se restringe à 

reprodução de determinados fatos e impressões vividas, mas que cria novas 

imagens e ações pertence a esta segunda função criadora ou combinatória.  

Esta atividade criadora é nomeada pela psicologia como imaginação 

ou fantasia, que são baseadas nas capacidades combinatórias, atribuindo a elas um 

sentido diferente daquele que lhe é atribuído cientificamente. No senso comum, a 

fantasia ou imaginação designam aquilo que não é real, que não corresponde à 

realidade, e não tendo, portanto, nenhum valor prático (VIGOSTKI, 2014, p. 4). 

Porém, “a imaginação como fundamento de toda a atividade criadora manifesta-se 

igualmente em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, 

científica e tecnológica” (VIGOTSKI, 2014, p. 4).  

No sentido vulgar da palavra, a criatividade é privilégio de pessoas 
seletas, gênios, talentos, autores de grandes obras de arte, de 
grandes descobertas cientificas ou de importantes aperfeiçoamentos 
tecnológicos. Reconhecemos e admitimos com facilidade a 
criatividade presente na obra de Tolstói, de Edison e Darwin, mas 
tendemos a pensar que a criatividade não existe na vida do homem 
comum (VIGOTSKI, 2014, p. 5). 

Segundo Vigotski, tal pensamento é errôneo, pois a criatividade não 

acontece somente quando se criam grandes obras, mas sempre que o homem 
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“imagina, combina, altera e cria algo novo, mesmo que possa parecer insignificante 

quando comparado às realizações dos grandes gênios” (VIGOTSKI, 2014, p. 5).  

No dia a dia existem todas as condições necessárias para a criação 

e tudo o que ultrapassa os limites impostos pela rotina se deve ao processo criativo 

humano. Quando compreendemos a criatividade desta maneira, é fácil observar toda 

a intensidade da criação ainda na infância precoce, sendo esta uma das questões 

mais relevantes para a psicologia e pedagogia infantil (VIGOTSKI, 2014, p. 6).  

Na primeira infância, os processos criativos se manifestam acima de 

tudo nas brincadeiras, pois em seus jogos as crianças reproduzem muito do que 

veem, porém, tais elementos da vida alheia nunca se reproduzem na brincadeira do 

mesmo modo que acontecem na realidade (VIGOTSKI, 2014, p. 6).  

Os jogos infantis não são uma simples recordação de experiências 

já vividas, mas sim uma reelaboração criativa destas experiências, sendo 

combinadas e construídas gerando novas realidades, segundo seus interesses e 

necessidades (VIGOTSKI, 2014, p. 5-6). A este respeito, o autor afirma: “A 

capacidade de elaboração e construção a partir de elementos, de fazer novas 

combinações com elementos conhecidos, constitui o fundamento do processo 

criativo” (VIGOSTKI, 2014, p. 7). 

 

3.1 DAS RELAÇÕES ENTRE IMAGINAÇÃO, CRIAÇÃO E REALIDADE  

 

Para podermos compreender melhor o mecanismo psicológico da 

imaginação e da atividade criativa à qual está conectado, convém explicar a 

vinculação existente entre a fantasia e a realidade no comportamento humano. 

Vigotski (2014) aborda, no Capítulo 2: “Imaginação e realidade” da obra citada até 

aqui, as quatro formas básicas que ligam a atividade de imaginar à realidade, pois tal 

compreensão nos permitirá abordar a imaginação, não como um lazer do cérebro, 

mas como uma função indispensável.  

A primeira forma de vinculação com a realidade reside no fato de 

que seja qual for o ato imaginativo, este se compõe sempre de elementos tomados 

da realidade, que por sua vez são extraídos da experiência humana pregressa. Para 

o autor, seria um milagre se nossa imaginação pudesse criar algo do nada, ou que 

possuísse outras fontes de conhecimento que não as experiências passadas. 

Somente representações religiosas ou míticas da natureza humana poderiam 
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conferir ao processo imaginativo uma origem sobrenatural, não vinculada as nossas 

experiências prévias (VIGOSTSKI, 2014, p. 10). 

A análise cientifica de algumas das mais fantásticas elaborações, 
desvinculadas da realidade, como, por exemplo, contos, mitos, 
lendas e sonhos, etc., convence-nos de que as fantasias mais 
elaboradas que representam não são outra coisa senão uma nova 
combinação de elementos semelhantes, retirados, de fato, da 
realidade e submetidos simplesmente a modificações ou a 
reelaborações pela nossa imaginação (VIGOTSKI, 2014, p. 10). 

Para o autor, a fantasia, desse modo, se constrói sempre a partir dos 

materiais extraídos do mundo real. De fato, para o estudioso, “a imaginação pode 

criar novos graus de combinações, misturando, em primeiro lugar, os elementos da 

realidade, combinando, depois, as imagens da fantasia, e assim sucessivamente” 

(VIGOTSKI, 2014, p. 11).  

O autor ainda propõe a mais importante lei a qual a atividade 

imaginativa está subordinada, formulando-a do seguinte modo:  

A atividade criadora da imaginação está relacionada diretamente 
com a riqueza e a variedade da experiência acumulada pelo homem, 
uma vez que essa experiência é a matéria-prima a partir da qual se 
elaboram as construções da fantasia. Quanto mais rica for a 
experiência humana, mais abundante será o material disponível para 
a imaginação. É essa a razão pela qual a imaginação da criança é 
mais pobre do que a do adulto, por ser menor a sua experiência 
(VIGOTSKI, 2014, p. 12). 

A conclusão pedagógica a qual Vigotski chega é a necessidade de 

ampliar a experiência da criança, proporcionando-lhe bases sólidas para sua 

atividade criativa. “Quanto mais a criança ver, ouvir, e experimentar, quanto mais 

aprender e assimilar, quanto mais elementos da realidade a criança tiver a sua 

disposição na sua experiência, mais importante e produtiva, será sua atividade” 

(VIGOTSKI, 2014, p. 13). 

Em relação à segunda forma de ligação da fantasia e da realidade, 

esta torna-se diferente e mais complexa, pois “não se realiza entre os elementos de 

construção fantástica e a realidade, mas entre o produto final da fantasia e 

determinados elementos complexos da realidade” (VIGOTSKI, 2014, p. 13). O autor 

cita o exemplo: ao imaginarmos o quadro da Revolução Francesa com base em 

estudos e relatos anteriormente assimilados por nós, o panorama obtido é resultante 

da atividade criativa de nossa imaginação, logo que ela não apenas reproduz o que 
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foi assimilado por nós de experiências passadas, mas também cria novas 

combinações. Neste sentido, subordina-se inteiramente a primeira lei descrita. Tais 

produtos da imaginação constroem-se a partir destes elementos elaborados e 

transformados da realidade, tornando-se necessário dispor de reservas de 

experiências acumuladas para podermos construir os elementos descritos no 

exemplo (VIGOTSKI, 2014, p. 13-14). 

Se eu não tivesse uma ideia da seca, dos areais, dos grandes 
espaços e animais que habitam os desertos, não conseguiria criar 
uma imagem sobre o deserto. Se não tivesse um conjunto de ideias 
e representações históricas, também não conseguiria criar na minha 
imaginação um quadro sobre a Revolução Francesa (VIGOTSKI, 
2014, p. 14). 

Nesta segunda forma de ligação fica claro, segundo o autor, a 

dependência que tem a imaginação das experiências anteriores, e esta torna-se 

possível graças às experiências alheias ou a socialização. Para imaginarmos um 

deserto africano ou a Revolução Francesa precisamos da vivência de alguém que 

conhece, pois formar uma ideia que seja adequada destes dois casos, ou de tantos 

outros, seria uma tarefa impossível. A imaginação acaba, assim, por adquirir uma 

função de grande importância no comportamento e desenvolvimento humano, 

transformando-se em meio de ampliação da experiência do homem (VIGOTSKI, 

2014, p. 13-14). 

[...] porque, deste modo, este poderá imaginar aquilo que nunca viu, 
poderá, a partir da descrição do outro, representar para si também a 
descrição daquilo que na sua própria experiência pessoal não existiu, 
o que não está limitado pelo círculo e fronteiras estritas da sua 
própria experiência, mas pode também ir além das suas fronteiras, 
assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência histórica e 
social dos outros. Sob essa forma, a imaginação é condição absoluta 
necessária de quase toda a atividade intelectual do homem 
(VIGOTSKI, 2014, p. 15). 

A terceira forma de ligação referente à imaginação e à realidade, 

para Vigotski, é a conjunção emocional, manifestada de dois modos. Todos os 

nossos sentimentos e emoções tendem a revelar-se em certas imagens que lhes 

correspondem, ou seja, a emoção tem a capacidade de escolher estas impressões, 

os pensamentos e as imagens que estão em harmonia com um determinado estado 

de humor e disposição dominante neste momento. Isso significa dizer que, para o 

autor, na alegria ou na tristeza não enxergamos as coisas da mesma maneira. Cada 
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sentimento “não tem apenas uma expressão corporal exterior, mas igualmente uma 

expressão interior, que se manifesta na escolha dos pensamentos, imagens e 

impressões” (VIGOTSKI, 2014, p. 16). O medo, por exemplo, não se manifesta 

apenas exteriormente, na palidez do rosto, no tremor das mãos ou na alteração do 

ritmo respiratório, mas também no fato de que todas as impressões que vivenciamos 

neste momento e os pensamentos que atravessam nossa cabeça se subordinam ao 

sentimento dominante. Da mesma forma que nós aprendemos há muito tempo a 

manifestar por meio das impressões exteriores nossos estados de espírito interiores, 

também as imagens da fantasia funcionam como expressão interior de nossos 

sentimentos (VIGOTSKI, 2014, p. 16). 

As imagens da fantasia utilizam igualmente uma linguagem interior 
para as nossas ações, selecionando determinados elementos da 
realidade e combinando-os de modo que essa combinação 
corresponda ao nosso estado interior e não a lógica exterior dessas 
mesmas imagens. Os psicólogos chamam essa influência do fator 
emocional nas combinações da fantasia de lei do sinal emocional 
comum. A essência dessa lei consiste em que as impressões e 
imagens que causam um efeito emocional comum tendam a agregar-
se entre si, apesar de não existir entre elas nenhuma semelhança 
interior ou exterior. O resultado é uma combinação de imagens 
baseadas em sentimentos comuns ou um mesmo sinal emocional 
que aglutina elementos heterogêneos que se conectam (VIGOTSKI, 
2014, p. 16). 

Desta maneira, as imagens combinam-se entre si, mas não porque 

percebemos uma semelhança entre elas, mas sim porque possuem um tom afetivo 

em comum. Sentimentos como alegria, tristeza, admiração etc. podem servir como 

“centros aglutinadores de representações ou acontecimentos sem relação racional 

entre si, mas que respondem ao mesmo sinal emocional, a uma mesma 

característica, por exemplo, alegria e tristeza” (VIGOTSKI, 2014, p. 17). Esta 

associação é muitas vezes representada através dos sonhos e devaneios, pois 

neste momento a imaginação está livre e trabalha sem regras e normas. Por 

exemplo, quando enunciamos que a cor azul é fria e a vermelha é quente, então 

aproximamos a impressão de azul e de frio apenas por elas causarem em nós um 

estado de humor semelhante. “É fácil perceber que a fantasia movida por esse fator 

emocional, tal como a lógica interna dos sentimentos, representara o aspecto mais 

subjetivo e mais interno da imaginação” (VIGOTSKI, 2014, p. 18).  

Vigotski (2014, p. 18) utiliza-se da seguinte afirmação: “Todas as 

formas da representação criativa contém em si elementos afetivos”. Isso significa 
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que tudo o que é construído pela fantasia influência mutuamente nossos 

sentimentos, e mesmo que esta construção não corresponda à realidade, todos os 

sentimentos desencadeados por ela são reais e vividos pelo homem (VIGOTSKI, 

2014, p. 18). 

Imaginemos uma situação simples de ilusão: ao entrar em um quarto 
escuro, a criança imagina que um vestido pendurado é uma pessoa 
estranha ou um ladrão que entrou em sua casa. A imagem do ladrão 
criada pela fantasia da criança não é real, mas o medo que a criança 
sente, o seu susto são, de fato, impressões reais para ela. Algo 
semelhante acontece também com qualquer representação por mais 
fantástica que seja, e essa lei psicológica deve explicar-nos 
claramente por que as obras de arte criadas pela fantasia dos seus 
autores exercem em nós uma impressão tão forte (VIGOTSKI, 2014, 
p. 18). 

Podemos aqui fazer uma relação com os desenhos animados, filmes 

e séries que nós, adultos e crianças, assistimos e nos sentimos extremamente 

ligados com os personagens, seus fracassos e sucessos, nos contagiando 

emocionalmente. Sabemos que não há situações reais nestes casos, mas sim 

invenções da fantasia. As emoções pelas quais somos contagiados, sejam elas 

advindas de uma leitura ou de uma peça de teatro, ou seja, através de imagens 

artísticas vindas da fantasia, são reais e as sentimos de uma maneira profunda 

(VIGOTSKI, 2014, p. 18). 

A essência desta quarta e última forma está estritamente ligada ao 

que acabamos de descrever, porém à sua essência  

Consiste em que a construção da fantasia pode representar algo 
essencialmente novo, não existente na experiência do homem, nem 
semelhante a nenhum objeto real; porém, ao assumir uma nova 
forma material, essa imagem cristalizada, convertida em objeto, 
começa a existir realmente no mundo e a influenciar os outros 
objetos (VIGOTSKI, 2014, p.19). 

Segundo Vigotski, é possível citar como exemplo de materialização 

das imagens da mente as tecnologias, máquinas e ferramentas. Tais imagens são 

resultado da imaginação combinatória do homem, pois estes modelos não são 

correspondentes a nenhum outro modelo existente na natureza, mas ao materializar-

se, tornam-se tão reais quanto qualquer outro objeto, exercendo sua influência no 

universo real que nos cerca (VIGOTSKI, 2014, p. 19). 

“Os elementos a partir dos quais foram construídos foram 

apropriados pelo homem da realidade e em seu pensamento foram sujeitos a um 
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trabalho de reconstrução, transformando-os em produtos da imaginação” 

(VIGOTSKI, 2014, p. 19).  

Então, finalmente, ao serem materializados, voltam outra vez à 

realidade, porém trazendo consigo uma força nova e ativa, capaz de transformar a 

realidade, concluindo assim o ciclo da atividade criativa da imaginação humana 

(VIGOTSKI, 2014, p. 20). 

 

3.2 CONCEITUANDO A IMAGINAÇÃO INFANTIL  

 

Como já anteriormente elucidado no texto, a imaginação criativa é 

muito complexa e depende sempre de vários fatores. Com as crianças, tal atividade 

assume aspectos diferentes, em determinadas épocas.  

Em cada período do desenvolvimento infantil, a imaginação criativa 

se elabora de um modo particular, estando sempre de acordo com o estágio de 

desenvolvimento no qual a criança se encontra.  

Vimos também que a imaginação é dependente da experiência, e 

que a experiência da criança se estrutura e cresce lentamente, sendo então 

portadora de características específicas profundas diferenciando-se da experiência 

do adulto, pois a relação da criança com o seu meio é totalmente diferente da 

relação que o adulto estabelece. Por conseguinte, a imaginação da criança é 

orientada e estimulada segundo seu meio, complexidades, simplicidades, tradições e 

influências as quais ela está submetida (VIGOTSKI, 2014, p. 35).   

Ainda hoje podemos encontrar nas escolas, e em outros lugares, 

uma antiga concepção de que na criança a imaginação é mais rica do que no adulto 

e que com o seu crescimento físico e emocional a imaginação tende a diminuir.  

De acordo com Goethe (17-- apud VIGOTSKI, 2008, p. 36), a 

espontaneidade e a simplicidade das crianças podem ser facilmente confundidas 

com a amplitude e a riqueza da imaginação infantil, visto que no adulto tais 

características já são mais contidas.  

A perspectiva que temos sobre a criança viver em um mundo de 

fantasia é devido às distorções da experiência real e dos exageros típicos desta 

fase, e também ao gosto pelos contos e narrações fantásticas, as quais costumam 

ter bastante contato na escola, em casa, quando assistem à TV ou leem um livro 

fantasioso (VIGOTSKI, 2014, p. 16). 
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Sabemos também que seus interesses são mais simples, mais 
elementares, mais pobres; por último, sua relação com seu meio 
ambiente não tem a complexidade, a precisão e a variedade que 
caracterizam o comportamento do adulto e que constituem os fatores 
básicos determinantes da função da imaginação. A imaginação da 
criança como mostra esta análise, não é mais rica, mas mais pobre 
do que a imaginação do homem adulto; ao longo do processo de 
desenvolvimento da criança também se desenvolve a imaginação, 
que atinge a sua maturidade na idade adulta (VIGOTSKI, 2014, p. 
36). 

Uma criança imagina muito menos coisas do que um adulto, porém 

acredita fortemente nos produtos de sua imaginação, pois qualquer coisa de irreal 

ou inventado é certamente maior na criança (VIGOTSKI, 2014, p. 38). Por exemplo, 

um adulto pode ver uma sombra na parede e achar no mínimo estranha, ou que 

tenha o formato de um monstro, no entanto, a tendência do adulto é ignorar tal 

ocorrência e automaticamente pensar: “É apenas uma sombra”. A criança, pelo 

contrário, acreditará que aquela sombra não é apenas uma sombra, mas sim um 

monstro a sua espreita.  

No período de transição entre a infância e a adolescência, a 

imaginação sofre uma transformação profunda, passando de subjetiva para objetiva. 

É nesta idade que o equilíbrio psicológico infantil é quebrado e o equilíbrio do 

organismo adulto ainda não foi alcançado. Assim, a imaginação deste período é 

caracterizada pelo rompimento, superação e busca de um novo equilíbrio 

(VIGOTSKI, 2014, p. 40). 

Apenas algumas crianças continuam a desenhar, sobretudo os mais 
talentosos nessa atividade ou quando, estimulados a isso pelas 
condições exteriores, como, por exemplo, através de aulas especiais 
de desenho, etc. A criança começa a desenvolver uma atitude crítica 
em relação aos seus próprios desenhos, os esquemas infantis 
deixam de satisfazê-la, por lhe parecerem demasiadamente 
subjetivos, e acaba por concluir que não sabe desenhar, 
abandonando a atividade (VIGOTSKI, 2014, p. 40).  

Nesta perspectiva é possível estabelecer uma relação com uma 

característica do adulto, já abordada anteriormente, referente à descrença perante o 

que foi imaginado. Isso significa que quando a imaginação se torna criação, por 

exemplo, através de uma música ou um desenho, o adulto e o adolescente ainda se 

mantêm em uma postura negativa perante a sua obra, não dando a legitimidade ou 

a devida valorização (VIGOTSKI, 2014). 
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Cabe a esta discussão a seguinte indagação: a atividade criativa 

depende do talento? Para o senso comum a criatividade seria um dom que apenas 

alguns eleitos possuem e que tais pessoas deveriam cultivar tal talento e que a eles 

é dado o “poder” da criação. Esta concepção não se aplica à de Vigotski, como já foi 

esclarecido anteriormente. Ao entender a criação no plano psicológico, como uma 

criação de algo novo, se compreende que a criatividade é “um atributo de todos, em 

maior ou menor grau, e que ela é a companheira habitual e permanente do 

desenvolvimento infantil” (VIGOTSKI, 2014, p. 43).  

Vigotski se utiliza do termo wunderkinder para designar uma criança-

prodígio, que em idade precoce revela um desenvolvimento e uma rápida maturação 

de certo dom. Segundo o autor, há crianças que com 6 ou 7 anos dirigem orquestras 

sinfônicas, executam composições musicais complexas e tocam instrumentos de 

modo virtuoso. Porém, para ele, tal desenvolvimento prematuro e extraordinário está 

bem próximo da patologia e isso não é caracterizado como “normal” (VIGOTSKI, 

2008, p. 43). 

Um aspecto ainda mais importante é que existe uma regra quase 
sem exceção segundo a qual essas crianças-prodígio, de 
amadurecimento prematuro, que se desenvolvessem de modo 
normal, deveriam superar todos os gênios conhecidos da história da 
humanidade; mas, geralmente, à medida que vão crescendo, perdem 
seu talento e não produzem na história das artes uma única obra que 
seja considerada de valor (VIGOTSKI, 2014, p. 43). 

Segundo a teoria histórico-cultural, as características típicas da 

criatividade infantil são fáceis de identificar em crianças que são consideradas 

“normais” e não em crianças superdotadas. A partir do contato com biografias de 

pessoas ilustres, percebe-se que os sinais de uma futura genialidade podem se 

revelar muito cedo. Como exemplos de desenvolvimento precoce, podemos citar 

Mozart com três anos e Schubert aos onze. Nas artes plásticas a vocação e as 

capacidades para a criação revelam-se de modo claro mais tardiamente, em média 

aos quatorze anos de idade, contudo há exceções, como Rafael aos oito anos de 

idade e Michelangelo aos treze. Na poesia não se encontram obras de elevado valor 

escritas antes dos dezesseis anos (VIGOTSKI, 2014, p. 43-44). 

Vigotski (2014, p. 44), ao final de seu capitulo intitulado “A 

imaginação da criança e do adolescente” destaca que os indícios de genialidade 

futura ainda estariam longe de uma “verdadeira e superior criatividade”, ou seja, toda 
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a potencialidade imaginativa destas crianças anteriormente citadas e descobertas na 

infância ainda seriam apenas “relâmpagos de uma tempestade que se anunciaria”, 

destacando aqui novamente a imaginação e a criatividade do adulto como sendo 

grandiosamente maior do que a de uma criança (VIGOTSKI, 2014, p. 44). 

Podemos entender, então, a questão da imaginação e da 

criatividade infantil na perspectiva da teoria histórico-cultural como sendo uma fase 

inicial e propulsora de habilidades mais elaboradas e complexas no futuro, e que ao 

receber os devidos estímulos visuais e sociais, a criança potencializará maiores 

condições de continuar exteriorizando a sua imaginação em forma de criação.  
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4. IMAGINAÇÃO E ARTE E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Arte pode ser popularmente usada para definir algumas produções 

do homem, que nos remetem a diferentes realizações artísticas. Tais concepções 

estão intimamente ligadas aos conceitos que cada um carrega dentro de si, ou seja, 

o conceito de Arte de um indivíduo não se aplica igualmente a todos. Por exemplo, 

ao nos expressarmos com frases, tais como: “Você desenha com a perfeição de um 

artista” ou “Este desenho parece uma paisagem real”, estamos apenas conceituando 

um determinado estilo de Arte, e não a Arte como um todo, visto que a mesma é 

muito ampla e impossível de ser limitada (FERREIRA; NAZARIO, 2007, p. 2106). 

As crianças utilizam a Arte “para falarem de si mesmos e do mundo 

onde estão inseridos” (FERREIRA; NAZARIO, 2007, p. 2106), tal como os artistas, 

porém uma significativa diferença entre os dois é que a criança a faz sem a mesma 

objetividade do pintor, escultor ou desenhista. Ela a faz meramente para representar 

a si mesma, os outros e seu meio. Logo, concordamos que toda linguagem artística 

pode ser utilizada como meio de representação de nossos pensamentos e 

sentimentos, nos permitindo ordenar o mundo e atribuir-lhe sentido (FERREIRA; 

NAZARIO, 2007, p. 2106). 

Quando uma criança descobre que com o instrumento lápis, ou 
outro, é capaz de deixar sua marca no papel, parede, no chão e, a 
partir do momento em que ela passa a ter domínio sobre este 
instrumento, inicia um trabalho de representação de si mesma sobre 
um determinado suporte. Com o tempo, passa a representar tudo 
aquilo que vai sendo incorporado às suas vivências e buscando 
identificar seu desenho, de modo a imitar a realidade onde vive (p. 
2107). 

Assim, é a partir deste momento que a criança começa a se deparar 

com conceitos como “bonito” e “feio” e logo suas criações começam a ser 

categorizadas desta maneira, seja no âmbito familiar e/ou principalmente escolar. 

Como já foi comentado no segundo capítulo, ao falar sobre a produção das crianças, 

podemos novamente destacar a fase em que elas olham para seus desenhos e 

outras criações pela estética imposta pelo adulto. Ou seja, muitas vezes na escola 

as atividades artísticas são transpassadas pela visão de Arte do educador da criança 

e ao terminar sua produção os conceitos do educador são impostos, mesmo que 

subjetivamente: “Você poderia ter feito o céu azul” ou “Suas mãos estão muito 
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grandes em comparação com o resto do corpo” (FERREIRA; NAZARIO, 2007, p. 

2107). 

Ostetto (2011, p. 2) cita algumas atividades comumente 

encaminhadas em escolas de educação infantil, tais como oferecer folhas em branco 

para as crianças desenharem, revistas para recortar ou rasgar, massinha de 

modelar, tinta guache para pintar, e ao final de tais trabalhos, anexar todos em uma 

pasta de trabalhos sem objetivo algum. Diante de atividades como estas, nos 

questionamos: Quais seriam os sentidos destas práticas para a formação estética de 

nossas crianças? Quem se encontra em evidência em tais atividades: o aluno ou o 

produto final? Tais atividades possibilitam um envolvimento profundo da criança com 

o ser e estar através de uma visão poética?  

Geralmente, no campo educacional, caminhamos amparados por 

certezas pedagógicas que tendem a limitar o trabalho artístico, pois tais certezas são 

um porto seguro das regras e modos de fazer. Temos medo do desconhecido, do 

que não podemos controlar, do afeto, da fantasia e da sensibilidade. É incontestável 

a dificuldade das escolas (creches e pré-escolas) em lidar com a arte e com a 

poética, já que ambas pressupõem um espaço para a imaginação, experimentação e 

criação, além de, como parte do processo, espaço para a dúvida e para o erro. A 

tranquilidade dos domínios já conhecidos pelos educadores (modelos, técnicas e 

manuais) e a segurança de viajar pela rota mais conhecida (como a pasta de 

trabalhos, já mencionada anteriormente) caminha passo a passo com a 

impossibilidade de uma prática que possibilite a criação (OSTETTO, 2007 apud 

OSTETTO, 2011, p. 4). 

Quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que 
ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal, coordenação, 
equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar, ter segurança. 
E ter confiança, para que a criança possa se movimentar e 
experimentar. E que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie junto. 
O importante é ter um adulto por perto, coparticipando e não 
controlando (HOLM, 2004 apud OSTETTO, 2011, p. 3). 

Diante desta realidade, podemos enxergar a arte como um processo 

contínuo, que não se dá um determinado tempo e espaço, mas que, principalmente 

dentro da Educação Infantil, acontece em todos os momentos. O contato com uma 

mistura de tinta e de elementos, os cinco sentidos, a convivência com as outras 

crianças e com as professoras, o momento do almoço ou do parque. Toda a rotina 
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da Educação Infantil é de descobertas, assim também é a Arte com as crianças, um 

mundo de descobertas que necessariamente passa pelas mãos e olhares dos 

professores. 

 

4.1 DA AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO ESTÉTICO DA CRIANÇA  

 

É a partir das experiências compartilhadas com nossos grupos de 

convívio que nossa história é tramada e marcada por tempos e espaços específicos. 

Durante os anos, vamos elaborando significados sobre o mundo, nos apropriando do 

nosso modo de ser, pensar e sentir. Deste modo, nosso repertório – que é formado 

por experiências, valores, concepções e sentimentos – de certa forma orientam a 

atribuição de significados e sentidos ao que já foi vivido (MARTINS; PICOSQUE; 

GUERRA, 1998 apud OSTETTO, 2011, p. 4). 

Como seres sociais e históricos, interagimos todo o tempo com a 

realidade a nossa volta e somos afetados direta ou indiretamente por relações, 

imagens, situações, acontecimentos e emoções. Assim, nossos repertórios formados 

ao longo da vida são acionados a cada encontro com o outro (pessoas, lugares, 

paisagens, obras, objetos e conceitos) e é com eles que vamos significando o 

mundo, fazendo a leitura do que nos rodeia e nos acontece. Quanto maior é o nosso 

repertório, maior é a nossa possibilidade de estabelecer um diálogo significativo com 

as “coisas do mundo”, com a vida e com a Arte (OSTETTO, 2011, p. 5). 

[...] o que temos presenciado é a simplificação e o empobrecimento 
da “arte” em uma versão escolarizada, encerrada no fazer e visando 
um produto, colocando em ação “o mesmo para todos”, “sigam o 
modelo”, “é assim que se faz”. Na Educação Infantil, frequentemente, 
a arte mostra-se com a roupagem de um conteúdo a ser ensinado 
em determinados momentos ou um conjunto de técnicas e instruções 
para o exercício de habilidades específicas (OSTETTO, 2011, p. 5). 

É importante ver a Arte na educação não como momentos e 

atividades isoladas do cotidiano, mas sim como parte importantíssima do dia a dia 

das crianças. A educação estética é a arte concretizada em todos os momentos, 

implicada “na totalidade do olhar, da escuta, do movimento, que se expressa 

mobilizando todos os sentidos”. Um dos papéis da Arte na Educação Infantil é o de 

contribuir para a ampliação do olhar da criança sobre o mundo, a natureza e a 

cultura, diversificando e enriquecendo suas experiências sensíveis e vitais. Para tal, 
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é essencial o encontro da criança com diferentes linguagens para que a imaginação 

possa ser alimentada, possibilitando o voo de meninos e meninas a procura de suas 

próprias experiências significativas (OSTETTO, 2011, p. 5). 

Neste sentido, o professor precisa portar-se como um locutor 

privilegiado, uma “ponte” entre o que a criança já conhece e o que pode vir a 

conhecer. Muitas vezes, o professor, com medo de ser impositivo ou autoritário nos 

momentos de fazer artístico, abre mão de seu papel que é também permitir a 

circulação de diferentes significados e socialização dos bens culturais produzidos 

pela sociedade (OSTETTO, 2011, p. 6). 

Professores e crianças trilham o fazer artístico. O exercício cotidiano 
em sala de aula beneficia de imediato a parceria “aluno-professor”. É 
um universo que se retroalimenta, impulsiona o enriquecimento da 
relação humana, enaltece a sensibilidade de todos. O trabalho com a 
arte nutre-se desse terreno fértil. O professor, porém, é aquele que 
cuidadosamente prepara esse caminho. (PERIC, 2013, 197)  

Por isso, se aprendemos a combinar materiais e a inventar formas, 

também aprendemos a gostar, ver e ouvir. Logo, um dos papéis do professor é abrir 

canais para um olhar e uma escuta sensível, sempre disponibilizando repertórios 

distintos, não apenas para a realização de uma determinada atividade, mas, 

inclusive, cuidando da estética das salas e dos demais espaços da instituição 

(OSTETTO, 2011, p. 6). Como afirma Cunha (2005 apud OSTETTO, 2011, p. 6): “as 

imagens disponibilizadas nos espaços educativos são textos visuais, impregnados 

de significados que direcionam o olhar, oferecem referenciais para o repertório 

imagético e o pensamento das crianças”. 

Provocar nas crianças o desejo de busca por novas experiências 

implica tempo de espera, não acontece instantaneamente. O tempo linear, 

controlado pelo adulto, não foi e não está pensado e planejado para acolher a arte. 

É preciso tempo para que as coisas possam acontecer. Sem ele, haverá a imposição 

de ritmos, determinação cronológica e limitação de experiências. Muitas vezes, o 

professor na Educação Infantil, está submetido ao prazo, ao planejamento, aos 

limites e a rotina das crianças, e engolido por tais demandas se esquece do tempo 

da criança, que é bem diferente do dele. A criança precisa de um período para se 

apropriar dos materiais e formas que o professor traz para a aula. O trabalho com a 

arte requer este outro tempo, e não o “tic-tac” do relógio (OSTETTO, 2011, p. 7). 
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Frequentemente ao entrarmos em salas de Educação Infantil nos 

deparamos com enfeites e decorações que em nada acrescentam ao olhar estético 

das crianças. Na ânsia das escolas e professoras deixarem a sala “bonita” para as 

crianças (ou seria para os pais?), acabam por não agregar importância alguma às 

contribuições que as crianças podem e deveriam fazer em sua própria sala de aula. 

Uma sala bonita, um ambiente agradável é aquele no qual a criança possa sentir-se 

confortável e representada em todos os cantos, onde ela possa ver a si e aos seus 

pares, onde possa ter acesso às produções culturais de variados tempos; vídeos, 

brinquedos, vestimentas e utensílios diversificados (OSTETTO, 2011, p. 7). Para 

além da princesa e do pirata, precisamos proporcionar às crianças um contato – 

ainda que apenas imagético – com outras histórias, realidades, países e culturas.  

Entretanto, os repertórios visuais que são disponibilizados em sala 

para as crianças atuam na formação do gosto, e de certo modo funcionam como 

“modelos de ser e de agir”, principalmente por terem sido validados pelo educador. 

Por exemplo, ao recorrermos a personagens midiáticos como Barbie, Garfield, 

Mônica, Super-heróis e tantos outros, reduzimos as possibilidades de ampliação de 

repertórios imagéticos, uma vez que tais personagens acompanham o arquivo de 

imagens as quais as crianças convivem cotidianamente fora do espaço escolar. Tal 

experiência de ver o já conhecido, repetidamente, formata e determina a percepção 

e apreciação sobre o mundo (CUNHA, 2005 apud OSTETTO, 2011, p. 8). 

Como modo de contribuir para com os processos expressivos e 

alargar as oportunidades das crianças em relação ao acesso à riqueza da produção 

humana, é preciso promover encontros e buscas, encorajando as crianças à 

experimentação. “Afinal, para construir, dar forma, inventar, compor, produzir com 

diferentes materiais é fundamental conhecer e conquistar certa intimidade com 

esses materiais” (OSTETTO, 2011, p. 6-7). 

Um exemplo clássico: as crianças nunca haviam trabalhado com 
tinta, assim, na primeira vez, que bagunça! – exclama o professor. 
Elas não desenhavam com o pincel, como previsto no planejamento, 
apenas experimentavam as tintas, sobrepondo camadas e camadas 
até rasgar o papel ou deixar tudo cinza; ou então, não pintavam o 
papel oferecido, mas a si mesmas. As crianças estariam 
demonstrando, assim, que “não sabiam trabalhar com tintas...” O 
professor, então, deixa de oferecer oportunidades de contato com 
esse tipo de material. Ora, como poderão dominar esse código, a 
pintura com tinta e pincel, se não passarem pela constante 
experimentação? (OSTETTO, 2011, p. 7). 
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Assim acontece também com outras linguagens. Se o repertório 

disponibilizado às crianças não for diversificado com constância, permitindo o 

contato, chamando ao encontro, ao se aproximar de novos materiais, muitas vezes 

estranhos, as crianças poderão negar a recepção e a fruição destes objetos. Para 

que a escolha por novos materiais se faça, é imprescindível disponibilizar acervos 

que busquem ampliar as relações das crianças com o universo artístico-cultural, 

ampliando suas possibilidades de criação (OSTETTO, 2011, p. 7). 

Ostetto (2011, p. 9-10) traz como discussão a sujeira que acontece 

após uma aula de Arte e como os professores costumam ficar incomodados com tal 

situação. Geralmente, as crianças sentem um imenso prazer “na bagunça”, se 

misturam com os elementos e ingredientes usados na atividade ou que encontram 

por onde andam e brincam. Tudo é encantamento quando podem se entregar à 

exploração. Elas não têm medo de fazer sujeira ou de sujarem a si mesmas. Parece 

óbvio, mas como experimentar, explorar e construir sem se sujar? Sem desarrumar 

ou sair do lugar? Ainda mais se tratando de materiais úmidos e líquidos, como as 

tintas. A nosso ver, a experiência estética é uma experiência de liberdade, 

possibilidades e escolhas (OSTETTO, 2011, p. 10). 

 

4.2 DO DESENHO COMO LINGUAGEM E O PAPEL DO PROFESSOR  

 

O desenho está bastante presente nas práticas dos professores de 

Educação Infantil, porém, muitas vezes acontece de maneira errônea, não atingindo 

seus principais objetivos. Para que possamos compreender e respeitar o desenho 

infantil, não basta sabermos sobre as teorias do desenho, as fases de seu 

desenvolvimento ou significados psicológicos acerca do grafismo infantil; o educador 

precisa refletir sobre o seu desenho (OSTETTO, 2011, p. 10). Nos questionamos: 

esse professor “ainda o leva consigo ou foi deixado no meio do caminho, entre a 

casa e a escola, entre a infância e a juventude?” (OSTETTO, 2011, p. 10). 

Se entendemos o desenho como uma linguagem, assim como o 

gesto ou a fala, torna-se necessário compreendê-lo como uma produção carregada 

de significados. Ao desenhar, a criança diz de si e do mundo que está conhecendo e 

descobrindo. O desenvolvimento gráfico de uma criança não é linear, mas sim 

repleto de idas e vindas, avanços e recuos, justamente por ser um processo. É com 

o tempo e desenhando que a criança vai deixando suas marcas no papel ou em 
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qualquer superfície (paredes, chão), e desta forma a criança conta a sua história, 

“passando por um intenso processo existencial de transformações, em que cognição 

e sentimento estão juntos, intimamente ligados” (OSTETTO, 2011, p. 10). 

Quando o educador não consegue compreender o desenho da 

criança como um processo contínuo de criação enquanto linguagem, pode reforçar 

equívocos como a utilização de desenhos prontos para colorir (OSTETTO, 2011, p. 

11). Ou seja, o educador precisa propor atividades nas quais as crianças possam se 

expressar de forma única e não massificar a todas as crianças, partindo dos próprios 

gostos e vivências, colocando-as em uma situação passiva perante a atividade.  

Outro equívoco, citado por Ostetto (2011, p. 11) que é muito comum 

na Educação Infantil, revela-se nas intervenções do educador sobre os desenhos 

das crianças, seja nomeando o que ela desenhou ou dando um “retoque final”, como 

a autora traz. A pesquisadora ainda afirma que nestas práticas negamos o desenho 

da criança como linguagem. Se o desenho é uma linguagem que se expressa, 

comunica e conta um processo vivido, deve valer por si só e não pela legenda do 

professor. Isso porque, a escrita explicando o que é corresponde aos desejos do 

adulto e não aos das crianças; principalmente quando são pequenas (OSTETTO, 

2011, p. 11). 

O adulto se esforça tremendamente para conseguir enxergar figuras 
nos desenhos das crianças: ele tem dificuldades de permanecer “em 
suspensão”. Sente necessidade imperiosa de nomear figuras, como 
se a figuração fosse sinônimo de maturidade intelectual e habilidade 
motora (DERDIK, 1989 apud OSTETTO, 2011, p. 11). 

Isso significa que o adulto tem dificuldade com o processo da 

criança, suas experimentações e rabiscos. Nós adultos queremos colocar ordem – a 

nossa ordem – nomeando e enquadrando as produções das crianças para que 

possamos entendê-las e sistematizá-las, contudo, a interferência indevida nas 

produções das crianças acaba silenciando suas vozes e restringindo o processo de 

criação. Se ao desenhar as crianças contam histórias, o adulto interessado poderá 

escrever no verso da folha a história do desenho, por exemplo, mas não palavras 

soltas, buscando identificar apenas as figuras. Este momento pode ser uma boa 

oportunidade para o diálogo entre aluno e educador (OSTETTO, 2011, p. 11). 

Segundo Derdik (1989 apud OSTETTO, 2011, p. 12), há uma 

identidade entre a criança e seu desenho, onde produção e produtor se fundem. 
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Quando desconsideramos o desenho em processo estamos igualmente 

desconsiderando a criança, sua história, sentimentos, sonhos e experiências.  

Quando entendermos os desenhos das crianças poderemos também 

entender melhor o nosso papel como educador nos momentos de criação, os quais 

se estendem para todos os âmbitos da criação artística (OSTETTO, 2010, p. 10).  

Sobrecarregados por uma rotina exaustiva e as exigências do 

mundo adulto, muitas vezes nós professores, não temos condições e oportunidades 

para a criação e a expressão artística. Ao olhar para as crianças e se propor a 

resgatar a sensibilidade e a estética perdida, o trabalho poderá ser transformador, 

tanto para as crianças quanto para o educador.  

A clareza de suas metas, o repertorio expressivo que traz consigo, 
suas habilidades, são as sementes que serão jogadas nesse solo. A 
qualidade da colheita depende da qualidade dessas sementes e do 
cuidado do jardineiro. O professor manifesta o potencial da 
experiência que internamente traz consigo. Guardara ainda o frescor 
das memorias de criança? ...o prazer de brincar? Esse espirito 
lúdico, aliado a suas experiências artísticas e a sua reflexão 
pedagógica, constitui um cadinho precioso, responsável pelo 
desencadeamento criativo em seus alunos (PERIC, 2013, p. 197). 

Seguindo as ideias de Peric (2013, p. 219) o professor criador é 

aquele que conseguiu preservar internamente seu espaço de criação e que 

cotidianamente se alimenta dele, não o limita e corre atrás de novas possibilidades. 

“Só é possível ensinar o que se vive. Arte não é teoria, é experiência” (PERIC, 2013, 

p. 219). Assim, o professor precisa ter a consciência de sempre buscar pelo novo, 

pelo encantamento, tal qual uma criança, para que juntos os caminhos da 

imaginação e da criatividade possam ser trilhados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Estruturou-se como base deste trabalho o estudo acerca da 

Imaginação e da Arte, segundo as ideias de Lev Vigotski, tendo como foco a infância 

como objeto de análise, em suas relações com a prática docente.  

Nossos questionamentos tiveram como objetivo compreender as 

possibilidades que os professores da Educação Infantil possuem para contemplar a 

Arte em suas práticas pedagógicas, tendo como foco a ampliação de vivências 

estéticas de seus alunos, além de compreender o papel do professor enquanto 

mediador nas relações estabelecidas entre a criança e a arte, segundo a teoria 

histórico-cultural.  

Partimos então da análise da concepção de infância, que segundo 

Ariès (1978) é modificada a cada tempo e espaço, e também é atravessada por 

todas as subjetividades presentes em cada época. Através da Arte, o autor torna 

possível compreender as mudanças ocorridas no pensar a criança, em vista que ela 

não era representada como tal e não tinha seu lugar claro na sociedade da Idade 

Média. Com Jesus Cristo e as infâncias santas, as crianças começaram a ser 

representadas pela Arte e lentamente começaram a ser vistas através de suas 

particularidades, e não mais como adultos em miniatura. Foi a passos lentos que a 

concepção de infância foi se modificando e a as crianças começaram a ser vistas 

como pessoas detentoras de direitos. Como conclusão deste capítulo introdutório, 

destacamos a infância nos dias atuais através da Arte Contemporânea, que para 

Laponte (2008) se encontra fraturada, fragmentada e descontínua, pois foge de toda 

explicação pedagógica ou psicológica de como as crianças precisam ser, ou agir. As 

mudanças trazidas pelo século XXI induz os educadores a enxergar as crianças sem 

estigmatizá-las, e com olhares atentos e renovados, compreendê-las.  

O teórico utilizado como base, Lev Vigotski, junto à teoria histórico-

cultural sustentou toda a nossa pesquisa, principalmente no capítulo intitulado 

"Imaginação e Arte na Infância" no qual compreendemos melhor a ligação entre a 

imaginação e a arte, através desta perspectiva. Para o autor, a atividade criativa é 

toda atividade humana criadora de algo novo, sendo esta uma construção da mente 

ou dos sentimentos do ser humano. Destaca duas atividades principais, a repetição, 

na qual o homem nada cria de novo, apenas reproduz vivências passadas, e a 

atividade que combina e cria, ou seja, aquela na qual a partir de experiências 
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anteriores, o homem projeto novas criações para o futuro. Destacamos também a 

relação entre imaginação, criação e realidade, que segundo Vigotski (2014) é uma 

função indispensável. Neste tópico, três formas de ligação entre a fantasia e a 

realidade foram discutidas. Na primeira, seja qual for o ato imaginativo, este sempre 

estará composto de elementos retirados da realidade e extraídos da experiência 

humana. A segunda ligação se realiza entre o produto final de nossa fantasia e 

outros elementos complexos da realidade. Na terceira e última ligação, é a 

conjunção emocional que cria, devido a tendência que os sentimentos e as emoções 

possuem a escolher pensamentos e imagens.  

A imaginação infantil, segundo a perspectiva Histórico-cultural, em 

cada período do desenvolvimento é elaborada de uma maneira em particular. A 

experiência da criança é percebida como estruturada e cresce lentamente, e como a 

imaginação depende de tais experiências, logo a imaginação infantil possui grandes 

diferenças quando comparadas com a dos adultos, a criança é orientada e 

estimulada segundo seu meio, portanto, compreendemos que ao receber os devidos 

estímulos visuais e sociais a criança terá maiores condições de exteriorizar sua 

imaginação ao criar.  

Por isso, quando a criança entra em contato com a Arte, com uma 

folha de papel ou qualquer outro instrumento, ela o faz para representar a si mesma, 

os outros e seu meio. É na escola e através do educador que a criança começa a se 

deparar com conceitos, como "bonito" e "feio", com atividades que potencializem ou 

diminuam a ânsia da criança pelo exercício da criatividade. Pautando-nos nas 

postulações de Ostteto (2011), Ferreira e Nazario (2007) e Peric (2013), foi discutido 

no último capítulo deste trabalho a importância do educador como um mediador nos 

momentos de criação artísticas da criança, e como sua conduta interfere nesta 

relação. Algo muito comum na Educação Infantil são as impressões deixadas por 

muitos professores em desenhos ou trabalhos de crianças, devido à falta de um 

olhar estético para com as criações infantis. Tomados pelo tempo escasso da rotina, 

os educadores se esquecem de disponibilizar as crianças um repertório diferenciado 

de vivências estéticas e acabam por ceifar momentos de fruição das crianças. 

Desta forma, esperamos que este trabalho possa colaborar com 

outros estudos no sentido de ressaltar para professores e futuros colegas de 

trabalho acerca da importância de se potencializar nas crianças a sensibilização 

para a arte, a imaginação e a criação para que sintam-se involucrados em uma 
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prática docente permeada pela arte.  
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