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RESUMO 

 

 

BOFFY, Thayanne Cavalheiro. O ensino das artes visuais através de vivências artísticas: 

A Inteligência Afetiva no processo de criação. 2020. Monografia (Especialização) – Colégio 

Pedro II, Pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de 

Especialização em Artes Visuais, Rio de Janeiro, 2020. 

 

Esta pesquisa visa destacar o processo criador do aluno dentro do ambiente escolar, 

abordando o imaginário afetivo como elemento motivador da arte-aprendizagem. Foram 

levadas em consideração as diferentes etapas de vida do indivíduo, e os questionamentos 

encontrados no fazer artístico. Com isso, procurou-se estabelecer uma reflexão sobre as 

motivações do processo criador e a sua ligação com o imaginário pessoal do jovem do 

segundo segmento do ensino fundamental. Também foi analisada a importância do 

reconhecimento do mundo interno do ser e sua diferenciação dos elementos externos a si e 

colocando a vivência artística como caminho para reconhecimento dos aspectos da afetividade 

particular e, com isso, de sua motivação no aprendizado. Para isso, foram utilizados autores 

como Piaget e suas concepções da importância da afetividade para o aprendizado, Bachelard 

com os seus pensamentos sobre aspectos da imaginação como algo essencial ao indivíduo, 

Macedo e suas concepções sobre a importância da experiência prática artística e Ostrower 

com suas elaborações sobre a espontaneidade do indivíduo. Como resultado prático da 

presente pesquisa foi desenvolvido um produto educacional: um caderno de vivências que tem 

como finalidade desenvolver uma sequência didática que aborda possíveis prática/vivências 

com adolescentes de 12 a 15 anos, no intuito de tornar o aprendizado artístico mais 

provocador e cativante. 

 

 

 

Palavras-chave: Vivência Artística. Imaginário. Afetividade. Educação. 
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ABSTRACT 

 

 

BOFFY, Thayanne Cavalheiro. O ensino das artes visuais através de vivências artísticas: 

A Inteligência Afetiva no processo de criação. 2020. Monografia (Especialização) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de 

Especialização em Artes Visuais, Rio de Janeiro, 2020. 

 

This text highlights the student's creative process in education, addressing the affective 

imaginary as a motivating element of art-learning. It takes into account the different stages of 

life that the individual permeates, and the questions found in artistic making. With that, this 

paper aimed to establish a reflection on the motivations of the creative process and its 

connection with the personal imaginary. Also aiming to discuss the importance of recognizing 

the inner world of a being and its differentiation from elements external to itself while aiming 

to place artistic experience as a path for the recognition of aspects of personal affectivity and, 

as a result, of their motivation in the learning process. For this, authors such as Piaget and his 

conceptions of the importance of affectivity for learning were used, Bachelard with his 

thoughts on aspects of imagination as something essential to the individual, Macedo and his 

conceptions on the importance of practical artistic experience and Ostrower with his 

elaborations about the individual's spontaneity. In order to develop a didactic sequence with 

the elaboration of a “notebook of experiences” as an educational product that addresses 

possible practices 

/ experiences to make artistic learning more provocative and captivating. 

 

 

 

 

Keywords: Artistic Experience. Imaginary. Affectivity. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por que será que por todas as faixas etárias, temos tanta dificuldade com o fazer artístico 

(plástico/visual)? Esse é um questionamento que possivelmente permeia a mente de muitos 
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professores de Artes Visuais pois ao entrar em contato com o processo criador podemos nos 

deparar com diferentes caminhos de questionamentos plásticos e procuras de soluções. No 

cotidiano escolar, nas aulas de Artes Visuais, nos deparamos com inseguranças sobre o 

próprio talento, comparações do desempenho e resultados das atividades com os colegas e 

medos de cometer algum erro durante a produção da obra que acometem tanto alunos do 

fundamental, ensino médio, como também graduandos e profissionais já formados e atuantes 

da área. Você já se sentiu inseguro com algum trabalho plástico/artístico de sua autoria? Esta 

pesquisa tem por propósito ponderar sobre a indispensabilidade do conhecimento da 

motivação particular e da afetividade para o aluno no seu processo de aprendizagem no ensino 

das Artes Visuais. Através de uma reflexão sobre as motivações do processo criador e o que 

permeia o imaginário pessoal. E, assim, desenvolver possíveis práticas/vivências oriundas do 

contexto escolar, que possam permitir o encontro e o estímulo do jovem de 12 a 15 anos com 

seu mundo interno. Nesta pesquisa entendemos o mundo interno de uma pessoa como sendo 

aquilo que pertence ao imaginário pessoal de um determinado indivíduo. 

Na infância nota-se que o indivíduo ainda não criou barreiras no seu processo criador, as 

crianças estão na fase de desenvolvimento das percepções, ou seja, elas estão reconhecendo o 

que tem valor para seu mundo particular e, por isso, possuem uma espontaneidade e uma 

autonomia do fazer. Com isso, a criança busca cores, formas e temas que a estimulem, assim, 

quando há uma proposta apresentada uma nova referência artística, elas agregam para o 

imaginário pessoal fazendo uso do que realmente é pertinente para elas. Corroborando com 

essa ideia, Albinati (2009, p. 4), diz que:  

Fazer arte reúne processos complexos em que a criança sintetiza diversos 

elementos de sua experiência. No processo de selecionar, interpretar e 

reformar, mostra como pensa, como sente e como vê. A criança representa 

na criação artística o que lhe interessa e o que ela domina, de acordo com 

seus estágios evolutivos. Uma obra de arte não é a representação de uma 

coisa, mas a representação da relação do artista com aquela coisa. [...] 

Quanto mais se avança na arte, mais se conhece e demonstra autoconfiança, 

independência, comunicação e adaptação social. 

 

 Nesse cenário, nos deparamos com os seguintes questionamentos: “por que esse contato com 

a afetividade interna se perde ao longo do tempo?” e “como podemos reconhecer as nossas 

reais motivações?”. Para os fins desta pesquisa, serão utilizadas as concepções de Jean Piaget 

(1972) sobre a afetividade e o desenvolvimento da inteligência, Gaston Bachelard (1988) com 

os seus pensamentos sobre a poética do devaneio, Nelson Macedo (2000) e suas concepções 

sobre a importância da experiência prática artística, Fayga Ostrower (2009) e suas elaborações 

sobre a espontaneidade do indivíduo, assim como outros autores discutidos no decorrer do 
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curso como Marcia de Lima Carneiro Neves (2009) e Vera Maria Dória Nóbrega de Moser 

(2015). 

 Como resultado prático dos dados levantados nesta pesquisa, foi desenvolvido um Caderno de 

Vivências (produto educacional). Desse modo, apresenta possíveis caminhos para a 

formulação e criação de imagens através de seis dinâmicas que possibilitem o aluno a entrar 

em contato com fatos da forma visual através do estímulo do imaginário, explorando 

possibilidades de manipulação da linha, do claro e escuro e da cor. 

Essa pesquisa se faz importante devido ao papel da relação entre o mundo interno e externo 

de um indivíduo e seu melhor ajuste à sociedade e seu meio, sabendo que a criatividade é uma 

das habilidades necessárias para o profissional do futuro, ao lado da capacidade de resolver 

problemas complexos e do pensamento crítico sendo uma das principais qualidades 

procuradas no mercado de trabalho atestando sua relevância não só para o indivíduo, mas para 

a sociedade como um todo. (ZILI et al., 2010, p.3). Além do mercado de trabalho a arte 

contribui de forma pessoal, pois “o potencial criador do homem realiza-se dentro de sua 

própria produtividade. Estimulado pelo desafio de necessidades a satisfazer, tarefas a cumprir 

a fim de sobreviver melhor, em seu trabalho o homem imagina soluções e cria.” 

(OSTROWER, 1981, p.1). 

 Em síntese, pretende-se estabelecer uma reflexão acerca da pertinência de metodologias 

relacionadas ao estímulo do imaginário para o ensino-aprendizagem das artes visuais. Em 

concomitância com esse pensamento, Moser (2015, p.1), explica que: 

O processo criativo gera algo de novo, e este resulta das experiências vividas 

pelo indivíduo e pelas situações em que se encontra envolvido. Quando 

estimulada no processo de aprendizagem, a criatividade, pode promover um 

desenvolvimento pleno, formado por uma consciência crítica de si, do outro 

e do meio.  
 

As questões sobre o processo criador no aprendizado do aluno buscam tornar a vivência 

prática artística, mais cativante e provocadora. Isto é, ilustrando que cada processo criativo se 

dá de uma maneira única e individual, e que cada um dentro de suas próprias experiências irá 

acertar na sua autêntica direção para criar autonomia no processo. A partir da temática 

apresentada este projeto tem como objetivos, estudar sobre a vivência artística e as possíveis 

problemáticas que levam o ser a ter inseguranças com o processo criador ao longo do tempo, e 

como o reconhecimento do imaginário pessoal através das suas afetividades podem contribuir 

como incentivo à criação artística. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O PROCESSO CRIADOR E A AFETIVIDADE  

Nesta pesquisa partimos do princípio que a motivação é o elemento que dá substância à 

aprendizagem de uma pessoa, pois haverá a provocação das reações em virtude dos estímulos 

internos e externos e, os elementos da cultura podem se tornar afetivos, motivando as 

experiências escolares. (CASTRO, 2017). Com isso, cria a relação afetiva do indivíduo com o 

conteúdo a ser assimilado, sendo importante destacar o papel do educador como um mediador 

das vivências do aluno. Desse modo, direcionando as experiências a fim de gerar um espaço 

de aprendizagem fundamentado na experiência, criando eventos para o aluno estimular a 

inteligência afetiva através do fazer. Logo, provoca-se um deslocamento interno do indivíduo, 

abrindo um espaço de recepção para o aprendizado através do processo criador, como uma 

oportunidade de sair do âmbito intelectual ao fazer com que o aluno tenha primeiro contato 

com a prática para depois reconhecer as questões que estão sendo apresentadas. 

Deste modo, nos referimos ao processo criador, estudado por Nelson Macedo (2000), como o 

momento que o ser reúne e organiza elementos poéticos em busca de caminhos para a criação 

artística, adquirindo conhecimentos estéticos e formais da arte de modo espontâneo. E a 

afetividade é vista como elemento fundamental para que o educando crie um vínculo de 

interesse ao objeto de conhecimento que está sendo proposto. Embasado nas ideias de Jean 

Piaget sobre a afetividade caminhar junto do incentivo ao aprendizado, como será apresentado 

a seguir. 

 

2.1.1  A motivação e o mundo interno e o externo colocar 

 

Os elementos motivadores estão relacionados à sensibilidade, intimidade, afetividade, 

identificação e encontram-se no mundo interno, sendo estas sensibilizações em forma de 

lembranças afetivas que constituem o imaginário particular do indivíduo. É a força que 

permanece durante todos os estágios da busca do conhecimento, fazendo com que o interesse 

não se perca. O processo cognitivo se dá através de experiências sensoriais, pensamentos, 

representações e lembranças. Neste sentido, Piaget (1962/1994, p.129), aponta a seguinte 

reflexão: 

É indiscutível que o afeto tem um papel essencial no funcionamento da 

inteligência.  Sem o afeto não haveria nem interesses, nem necessidades, 

nem motivação; em conseqüência, as interrogações ou problemas não 
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poderiam ser formulados e não haveria inteligência. O afeto é uma condição 

necessária para a constituição da inteligência.  

 

Para compreender a importância de estimular o aluno em reconhecer seu mundo interno, 

devemos considerar que crescemos inseridos em um contexto em que a mídia cria vivências 

de fantasias já programadas, nos tornando por vezes, alienados de nossa afetividade e 

espontaneidade. Para melhor fundamentar essa problemática, a professora Maria Emília 

Sardelich (2006, p.452), nos afirma: 

Na vida contemporânea, quase tudo do pouco que sabemos sobre o 

conhecimento produzido nos chega via Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC – que, por sua vez, constroem imagens do mundo. 

Nômades em nossas próprias casas, capturamos imagens, muitas vezes sem 

modelo, sem fundo, cópias de cópias, no cruzamento de inúmeras 

significações. Imagens para deleitar, entreter, vender, que nos dizem o que 

vestir, comer, aparentar, pensar. 

  

Essa percepção de nômades em nossas próprias casas faz com que o indivíduo perca o 

reconhecimento do apelo afetivo em si, substituindo o lúdico poético por um lúdico 

programado fazendo com que o contato com a afetividade interna fique perdida. Por exemplo, 

quando uma criança brinca de roda ela está interagindo com outras crianças, tendo que 

enfrentar contradições, desafios, sendo essa uma situação do real, na qual existe o outro, 

estimulando o diálogo, a interação, o conflito. Assim, percebendo que “o conhecimento se 

constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na 

problematização crítica destas relações.” (FREIRE, 1977, p. 36). 

Por outro lado, no cenário de mídia e tecnologia, a dinâmica de um brinquedo como o 

videogame tem a sua contradição como um desafio programado, não há a interação com o 

outro, criando um olhar do indivíduo para um objeto pronto, por não ter esse diálogo, é 

chamado de lúdico programado, de fantasia. É válido destacar, que esse outro pode ser objeto 

ou pessoa, pois mesmo a experiência de uma pessoa com o objeto, na vivência do mundo 

físico, tem uma participação efetiva e afetiva que não existe em um mundo virtual. 

Corroborando com a ideia de lúdico poético, Bachelard (1961, p 10), diz que: 

As mais frias metáforas transformam-se realmente em imagens, através da 

chama, tomada como objeto de fantasia. Ainda que muitas vezes as 

metáforas nada mais sejam do que transmutações do pensamento numa 

vontade de dizer melhor, de dizer de maneira diferente, a imagem, a 

verdadeira imagem, quando é vivida primeiro na imaginação, deixa o mundo 

real e passa para o mundo imaginado, imaginário. Através da imagem 

imaginada conhecemos esta fantasia absoluta que é a fantasia poética.  

 

A chama que Bachelard (1961) se refere é o objeto que traz consigo um valor próprio, de 

imagens e metáforas. Assim, perto dessa chama, sonha-se longe, nos perdendo em devaneios. 
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De fato, cada pessoa tem suas afinidades, suas paixões e estimuladores pessoais, ou seja, cada 

pessoa tem seu mundo próprio. Durante a vivência, adquirimos lembranças, estas, por sua 

vez, se compõem em imagens e se ordenam criando recordações marcantes permitindo que a 

experiência subjetiva de consciência construa o imaginário. Essas vivências criam símbolos e 

afetividades únicas de cada um, sendo estes importantes elementos no processo cognitivo de 

uma pessoa e para o reconhecimento de suas reais motivações. 

Através dessas reflexões, no contexto escolar, o ensino das Artes Visuais torna-se um 

proveitoso auxiliador no processo cognitivo do indivíduo para o reconhecimento do mundo 

interno através das suas afetividades. Nessa lógica, Marcia de Lima Carneiro Neves (2009, 

p.17) em sua pesquisa sobre afetividade e expressão artística coloca que “A escola, 

normalmente, trabalha com os alunos, promovendo uma aprendizagem que não considera suas 

vivências, suas individualidades, ignorando a contribuição importante que têm para a 

formação integral.” e enfoca que devemos repensar essa forma de educar pois “consideramos 

que cada vez mais existe a preocupação com a formação integral da pessoa, que atenda a 

todas as suas dimensões e realize suas potencialidades com vistas à um exercício profissional 

competente e ao exercício pleno da cidadania.” (NEVES, 2009, p.20), apontando três pontos 

relevantes para a construção de um ensino voltado para as afetividades: 

a) Arte, Afeto e Sentimentos, em que a Arte é apontada como um elo de 

comunicação entre o mundo interno e o externo, ajudando o indivíduo a se 

ajustar à sociedade e ao seu meio. Assim, a arte é um excelente meio de 

comunicação, humanização e enriquecimento; b) A Prática Pedagógica como 

Potencializadora da Manifestação de Afeto. Ela sinaliza a importância do ato 

pedagógico no fortalecimento das articulações entre inteligência e 

afetividade, bem como o significado da arte para que o aluno conheça seus 

sentimentos. Apresentamos o ensino da arte tendo o afeto como base e o 

ensino da arte como elo entre a criação do aluno e seus sentimentos; c) A 

Arte e a Formação Integral do Sujeito. As dimensões afetiva e cognitiva se 

influenciam mutuamente, constituindo uma unidade. (NEVES, 2009. p.8 e 

9). 

 

 Assim, a partir das ideias apresentadas compreendemos que o indivíduo nasce em um cenário 

de constante incitação de elementos pré-programados para ele, fazendo com que o ser volte 

seu olhar para esse mundo externo, deixando muitas vezes de olhar para o interno. Com isso, 

percebemos a importância do reconhecimento dessas visões particulares para o processo 

cognitivo, pois cada um tem um apelo específico por algo que condiz com a sua trajetória e as 

suas lembranças. Deste modo, a importância da afetividade é ressaltada como um componente 

de estímulo do aluno e seu objeto de conhecimento para ser aprendido. 
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2.2  O ESTÍMULO DO IMAGINÁRIO 

 

Ao caminharmos pela vida, adquirimos lembranças de cores, formas, sons, gostos e cheiros 

que nos levam ao estado de imaginação quando nos deparamos com esses elementos em 

momentos diferentes da vida. Quantas vezes um cheiro de uma comida não nos lembra de 

uma parte da infância? Ou uma música nos faz viajar por lugares? 

Adquirimos essas afetividades não apenas por experiências do cotidiano, mas por 

experiências que criam sentidos dentro de nós. Um livro, um filme, imagem ou música são 

exemplos de situações que podem levar um indivíduo ao encantamento por algo que tocou sua 

sensibilidade naquele momento, agregando ao seu imaginário. Neste capítulo a arte é um dos 

caminhos para os reconhecimentos desses estímulos internos através do que separamos em 

processos de criação, vivência prática artística e busca por um processo autônomo. É 

importante ressaltar que, apesar de termos separado em três partes para melhor discorrer sobre 

os temas, os mesmos acontecem de forma espontânea e concomitante, sendo a arte uma 

estrada de descobertas múltiplas. 

 

2.2.1  Os processos de criação  

 

Neste trabalho os processos de criação são usados como caminhos para despertar um outro 

olhar para o cotidiano do aluno, levando através de vivências, identificar aspectos dos 

elementos do dia a dia. Isto é, o despertar do aluno no que lhe toca a sensibilidade, pois aquilo 

que permeia o imaginário pessoal tem ligação afetiva com o indivíduo. Agindo “como 

processos intuitivos, os processos de criação interligam-se intimamente com nosso ser 

sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a criação se articula principalmente 

através da sensibilidade” (OSTROWER, 1987, p.12). 

O processo de criação é a parte fundamental do cognitivo do aluno, é através dele que nos 

deparamos com as descobertas e desafios que são gerados no processo de aprendizagem. 

Nesse sentindo, podemos entender a ligação afetiva do indivíduo com elementos que vão se 

formando na criação é a força motivadora que permanecerá nas descobertas, impulsionando a 

cognição do aluno. O vínculo entre afetividade e criação surge a partir da ligação emocional 

de uma pessoa com o seu devaneio. Na qual, a afinidade se torna a motivação, sendo a força 

que permanece durante todos os estágios da produção. Para criar, é necessário exercitar a 

criatividade e esta não nasce ao acaso, “ela nasce do interesse, do entusiasmo de um indivíduo 

pelas possibilidades maiores de certos materiais ou realidades” (OSTROWER, 1987, p.39). 
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Quando um indivíduo começa um processo criador ele vai de encontro a uma aventura que 

percorre um caminho sem poder prever qual será seu destino, vivenciando situações que 

ofertam diversos percursos e o final é uma surpresa. Ou seja, o indivíduo começa um processo 

que estabelece elementos abrindo possibilidades de trabalho, ele entra em contato com o fazer 

artístico desenvolvendo um pensamento construtivo através da atitude de questionamento e 

procura de soluções para as adversidades encontradas a partir da dinâmica de experimentar 

múltiplas possibilidades, induzindo o surgimento da espontaneidade, pois, através dessa busca 

por respostas (tentativa e erro) cria-se uma percepção visual na qual são utilizadas soluções 

estéticas de forma que incentive e fundamente a prática levando em consideração que o 

suporte da teoria artística é a experiência da produção, corroborando com essa ideia, Macedo 

(2000, p.12), nos aponta que: 

Ao observador ingênuo e desinteressado da produção, o sentido da realidade 

representada impressionará mais que todas as implicações formais existentes 

na estrutura compositiva de uma obra. Este último aspecto lhe passará 

totalmente despercebido, apesar de presente à experiência de apreensão e de 

se constituir como o fundamento e razão primeira da obra, enquanto o 

aspecto representativo surge apenas como um dos momentos integrantes do 

sentido geral.  

 

Quando uma pessoa não entende um processo criador e todos os níveis de compreensões 

obtidas através de estudos de elementos formais da arte como formas, composição, cor, entre 

outros, seu único encantamento será a pura representação ou tentativa de criar um conceito 

para essa obra, com isto, sendo fundamental para a compreensão artística de um aluno a 

vivência prática. 

 

2.2.2  A vivência prática artística 

 

Ao destacar a importância da vivência artística, ressalta-se a prática antecedendo a teoria, 

quando a ideia da obra anterioriza a prática artística, essa, por sua vez, perde seu caráter 

investigativo e surpreendente, pois o foco do indivíduo deixa de ser a experiência do processo 

se tornando a busca pelo resultado final. “Portanto, abrir questões de ordem conceitual, da 

pura reflexão intelectual, seria gerar problemas falsos relativamente aos interesses na 

produção” (MACEDO, 2000, p.19) pois as ‘relações formais só se tornam evidentes a um 

olhar interessado e qualificado pela experiência de criação da imagem” (MACEDO, 200, 

p.12). 

Quando um aluno é apresentado a um novo conteúdo, técnicas e materiais, ele se depara com 

o desafio da criação indo ao encontro de um mundo em que ele irá fazer suas próprias 
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descobertas. Ao ser exposto a novas referências que vão enriquecer seu campo imaginário 

com aquilo que tocar sua sensibilidade, fazendo com que crie um estímulo a tentar organizar 

as imagens de forma a criar uma composição. A livre manipulação de técnicas e materiais 

estimulam um caráter investigativo sobre como será o efeito visual produzido por elas, 

criando um estímulo acionado pelo fazer artístico, pois “a habilidade produtiva da criança é a 

aptidão de superar a si mesma, indo ao encontro das suas motivações e de alcançar o resultado 

final imaginado.” (MOSER, 2015 p. 15). 

Entretanto, cabe ao educador enfatizar para os alunos a importância do caminho a se percorrer 

e não tentar alcançar um resultado final exatamente como imaginado. O percurso das 

experimentações e descobertas farão com que o aluno crie além das expectativas do resultado, 

mas sim com uma genuína motivação pelo processo, de acordo com Moser (2015 p. 13-14):  

 

O educador tem o difícil papel de incentivar o processo criativo sem obrigar 

a criança fazer algo que vá contra a sua natureza, aquele deve disponibilizar 

todas as ferramentas necessárias para que esta se desenvolva tendo a 

possibilidade de pensar, de inventar, de criar, de errar e de fazer novamente. 

 

Ao tirar o foco de reflexões puramente estéticas e das pressões por um produto final 

idealizado, o indivíduo abre espaço para se concentrar apenas no fazer, focalizando nos 

processos que os caminhos da criação levam, vivenciando cada etapa e usufruindo das 

descobertas que os erros e acertos vão integrando, fazendo com que a experiência artística 

seja muito mais autêntica e prazerosa. Sendo assim, a vivência artística é singular para cada 

um e parte fundamental para que o indivíduo evolua em suas descobertas, assim como 

possibilita que ele entre em um contato mais íntimo com seu imaginário e sensibilizações. 

 

2.2.3  A busca por um processo autônomo 

 

Ao começarmos a aventura da criação, nos deparamos com a pergunta, “como eu vou fazer 

isso acontecer?” e assim começa o caminho das investigações no qual cada um irá encontrar 

seu próprio trajeto a partir dos conhecimentos que já obtém. Ao entrar em contato com a 

prática o aluno torna-se “responsável pelo processo da imaginação da criação de soluções para 

problemas, este une conceitos já conhecidos dando-lhes uma nova abordagem.” (MOSER, 

2015, p.5). 

Dentro de um espaço de aprendizagem, o educador é parte fundamental do processo para 

incentivar a busca e reflexão sobre os conhecimentos que estão sendo passados, sem exigir 

um padrão imposto a todos da turma, pois isso desperta no educando um medo de questionar 
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e um bloqueio na criação pois ele irá tentar alcançar exatamente o que lhe foi exigido, 

gerando uma falta de segurança em se expressar e medo em explorar novas possibilidades. 

Quando geramos comparações e exigência de um certo resultado, estamos retirando do 

indivíduo a oportunidade de criação, se tornando algo mecânico não permitindo o aluno a 

entrar em contato “com diferentes experiências que se dá o desenvolvimento da atividade 

criadora, abrindo horizontes que tornam o pensamento divergente mais amplo e completo 

possível, sujeito a variadas combinações de fatores” (MOSER, 2015, p.5). Diante disso, é 

necessário um ambiente de cooperação e respeito para que os alunos possam colocar suas 

experiências sobre o assunto abordado, para que o aluno busque suas próprias concepções e 

soluções com base no que lhe é proposto, conseguindo assim, expressar suas ideias, criando 

uma autonomia dos indivíduos. 

Quando olhamos para o espaço de aprendizagem, percebemos a importância da postura do 

educador diante dos educandos. Nesta ocasião, aproveito para expor uma visão de experiência 

pessoal que dialoga com o que os autores citados transmitiram. Muitas vezes, quando o 

educador mostrou um exemplo a ser seguido ou gerou comparações dentro do ambiente 

educacional, ele criou nos alunos um modelo de “forma correta a realizar sua criação”, nesse 

caso, os alunos perderam sua autonomia em descobrir formas de concepções de sua própria 

produção pelo receio de estar pelo caminho inverso da proposta. Visto isto, enfatiza-se a 

ligação entre um ambiente que estimule as particularidades cognitivas do aluno e a criação de 

sua autonomia no processo, permitindo um processo de aprendizagem mais satisfatório e 

harmônico. 

 

2.3 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Após dialogar com os autores apresentados no decorrer do texto, essa pesquisa teve como 

fruto a criação de um caderno de vivência entendido como um produto tendo por objetivo 

propor através de uma sequência didática, vivências que instiguem o estado de devaneio para 

que o espaço lúdico aconteça como fruto de um processo criador que parta da imaginação. Os 

conteúdos que serão trabalhados foram pensados dentro dos objetos de conhecimento 

definidos para o 6º ao 9º ano no qual o foco será trabalhar com os processos de criação. 

A partir de experiências pessoais, foi notado dificuldades semelhantes no fazer artístico de 

alunos do ensino fundamental, ensino médio e graduação, principalmente em um cenário de 

aula de artes. Isso levantou certos questionamentos internos sobre o porquê dessas 

dificuldades que geralmente estavam ligadas as expectativas de um olhar externo as suas 
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produções gerando uma preocupação e comparação com o outro. Nesse ponto, surgiu a 

vontade de buscar formas de fazer com que o ser tenha um olhar voltado para si em suas 

criações. Durante a realização desse trabalho, foram abordados aspectos sobre a ligação entre 

a criação e elementos efetivos da nossa memória, com isso, percebeu-se a importância de 

retirar o olhar sobre as influências externas e voltar para um olhar mais interno, buscando 

dentro do imaginário pessoal de cada um imagens e referências pertinente as lembranças que 

tocam a sensibilidade. Assim, foram pensados em dinâmicas que abordem aspectos formais 

do ensino da arte, mas ao mesmo tempo incitem o aluno a ter um olhar mais interno com o 

intento de poder reconhecer seu imaginário pessoal. Foi produzido um caderno de vivências 

afetivas que consiste em seis dinâmicas que falam sobre criação, composição, direções 

lineares e cor. Desse modo, levando quem está participando a voltar o olhar para lembranças 

como cores, cheiros, texturas, sensações e imagens que remetam momentos que estão ligados 

às memórias afetivas. Com isso, pretende-se que cada indivíduo que coloque em prática essas 

vivências possa entrar em contato com o seu mundo interno, com isso, retirando o foco das 

expectativas moldadas pelos olhares externos e se concentrando apenas em criar para si 

mesmo. Logo, criando uma motivação com o seu trabalho permitindo ampliar seus 

conhecimentos com a prática artística. 

O objetivo desse caderno é que ele sirva de inspiração para que outros educadores possam 

criar dinâmicas que voltem o olhar do aluno para o imaginário pessoal, assim como servir de 

inspiração para uma pessoa que está tendo dificuldades no criar. O caderno são apenas 

possibilidades de caminhos, já que cada educador conhece a sua turma (seja em uma oficina, 

seja em uma escola) e sabe a melhor forma de aplicar e até mesmo de pensar em diferentes 

dinâmicas que melhor se ajustaria a cada grupo. 

 

2.3.1 Possíveis práticas e vivências 

 

As dinâmicas são pensadas com base na prática, ou seja, no fazer do aluno. Os conteúdos 

serão inseridos a partir da busca do próprio aluno, para isso se faz importante a afetividade no 

processo pois a aprendizagem acontece quando é significativa. Com isso, o aluno precisa 

querer buscar o aprendizado sobre um determinado tema, deve saber o porquê está 

aprendendo, assim, expandindo as possibilidades na busca do conhecimento e na construção 

dos sentidos. Desse modo, entendendo que a aprendizagem é emancipatória, agregando 

aquele conteúdo para si, pois tem coerência com seu mundo interno, isto é, um apelo para 

suas afetividades. 
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Foram criadas seis vivências, a primeira intitulada “O Caderno do imaginário”, foi pensada 

para criar um espaço de incentivo a livre expressão do aluno, o próprio aluno vai confeccionar 

seu caderno e será proposto que ele use esse espaço para praticar o desenho despretensioso e 

espontâneo, fazendo suas próprias anotações visuais e escritas como rascunhos, colagens, 

músicas, poemas e o que mais desejarem. A principal ideia é que eles possam criar apenas 

para si sem se preocupar em mostrar para terceiros alguns resultados, com isso reunindo 

sensações e inspirações de forma a entrar em contato, organizar e compreender as próprias 

sensibilizações pois, quando algo nos comove sem ser incitado por terceiros, o incorporamos 

ao nosso imaginário de forma voluntária, natural e sincera. 

A segunda vivência chamada de “Dinâmica da Abstração” foi pensada a partir da dificuldade 

dos alunos em desenhar sem expectativas do produto final. Muitos dos problemas encontrados 

com o fazer são gerados porque as pessoas tentam alcançar uma concepção idealizada na 

mente, sem deixar o processo surgir por si mesmo, com isso, acabam encontrando a frustação. 

O objetivo dessa atividade é que através de um estudo formal das artes, o aluno entre em 

contato com novas referências sobre um determinado período artístico, criando intimidade dos 

elementos visuais como direção principais, configuração linear e composição. Deste modo, 

reconhecendo o contexto de composição como o surgimento de elementos que vão se 

dispondo entre si, e não como um conceito prévio e tentativa de reproduzir uma ideia pré-

concebida, levando o aluno a entrar em contato apenas com a prática artística sem 

interferência de uma idealização. 

A terceira vivência “Cores das Estações” foi inspirada nas obras das quatro estações de 

Johannes Itten e foi pensada para despertar lembranças afetivas relacionadas às cores e 

sensações. O intuito é provocar o aluno a ter um olhar mais sensível sobre as cores e 

luminosidade. Através das misturas de tintas, os alunos são incentivados a buscarem o 

máximo de cores criando quatro paletas referentes ao verão, outono, inverno e primavera 

percebendo que cada um tem um apelo único pelas cores. 

A vivência com o título de “Ruínas”, tem a intenção de levar o aluno para o estado de 

devaneio provocado por um objeto. Com o objetivo de apresentar para os alunos as imagens 

que são puramente de apelo visual, sem carga de significação, em contraste com objetos que 

provocam a imaginação, ou seja, imagens que ao olhar, instintivamente começamos a 

imaginar histórias para elas, colocando o ser em um estado de provocação da imaginação. 

Para essa vivência as ruínas foram escolhidas como o elemento da imaginação pois é um 

“dentre os objetos do mundo que nos fazem sonhar, [...] nos força a imaginar... o que se 

percebe não é nada, comparado ao que se imagina” (BACHELARD, 1989, p. 9). 
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“Lembranças Boas da Infância” é a quinta vivência e foi pensada a partir da percepção que as 

referências do imaginário estão ligadas com memórias afetivas. Assim, essa dinâmica foi 

criada para que o aluno busque elementos do cotidiano que remetam à lembranças boas do 

passado, trazendo estímulos sensoriais na memória como texturas, cores, sensações, formas, 

cheiros e gostos. O objetivo é que o aluno possa ter a liberdade de fazer anotações visuais 

dessas lembranças com diferentes técnicas artísticas estimulando a experimentação de novos 

materiais. 

A última vivência intitulada de “A Composição” foi criada com o intuito de reunir todos os 

aprendizados das vivências anteriores. A proposta é que os alunos utilizem suas percepções de 

estímulos afetivos pessoais como cores, objetos, lugares e criem uma composição artística 

finalizada com os elementos do imaginário pessoal. Essa dinâmica tem o intuito de levar o 

aluno a entrar diretamente em contato com o seu mundo interno e ao mesmo tempo com os 

ensinamentos formais da arte diante da provocação de finalizar uma composição. 

 

2.3.2  Metas a serem alcançadas 

 

A intenção desse produto educacional é poder sugerir um meio para o educador apresentar o 

ensino formal das artes visuais para o educando com objetivo de provocar o aluno a entrar em 

contato com fatos da forma visual, de forma o estimular a entrar em contato com suas 

afetividades para criar um vínculo com o aprendizado e, com isso, possibilitando o 

ampliamento e reconhecimento do imaginário particular do ser. Com intuito que o aluno 

perceba a possibilidade de manipulação da linha, do claro e escuro e da cor – estimulando o 

jovem na formulação e criação de imagens através das vivências – tendo como apoio, 

referências de pintores, escultores e ilustradores, participando desse processo como 

incentivadores do aspecto visual. 

 

 

2.3.3 Avaliação  

 

O ato da avaliação foi pensando e construído para ser um momento em que os alunos irão 

partilhar a aprendizagem com os colegas, por meio de perguntas como: O que foi significativo 

para você nesse processo? Quais foram suas dificuldades? Que soluções você encontrou? 

Entendemos que esse tipo de avaliação poderá conceder ao aluno a oportunidade de expressar 

seu processo em um momento de troca entre o grupo com o intuito de fazer os jovens 
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perceberem que todo processo é único, com caminhos e resultados diferentes, encorajando a 

autonomia, pois, as “relações autônomas só podem emergir das relações cooperativas, nas 

quais está presente o respeito mútuo.” (RAMOS, 1999, p.5). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo trazer reflexões sobre os anseios que afligem o criar artístico e 

as possíveis problemáticas que levam o ser a ter inseguranças com o processo criador ao 

longo do tempo. Através do diálogo com os autores, foi enfatizado a importância do 

reconhecimento de elementos afetivos e sua contribuição como motivador à criação artística. 

Acordando com as ideias de Jean Piaget (1972), partiu-se do princípio que o processo 

cognitivo se dá através de experiências sensoriais, pensamentos, representações e lembranças. 

Com isso, compreendendo a pertinência em estimular metodologias relacionadas ao 

imaginário no processo de ensino-aprendizagem das artes visuais, desoprimindo a 

criatividade, viabilizando um desenvolvimento pleno, estabelecendo uma consciência crítica 

de si, do outro e do meio, pois o processo criador resulta das experiências vividas pelo 

indivíduo e pelas situações em que se encontra envolvido. Ao entrar em contato com as 

concepções de Nelson Macedo (2000) o processo criador foi entendido como o momento da 

criação artística que o indivíduo reúne e organiza elementos poéticos, obtendo conhecimentos 

estéticos e formal da arte de forma espontânea. 

Através desses estudos foi elaborado um produto educacional com o intuito de gerar um 

espaço de aprendizagem fundamentado na experiência, criando eventos para o aluno estimular 

a inteligência afetiva através do fazer, possibilitando-o a entrar em contato com fatos da forma 

visual através do estímulo do imaginário pessoal como meio de ruptura de barreiras impostas 

por pressões externas. Assim, foi produzido um “Caderno de Vivências Afetivas” que, para 

esta pesquisa, teve a importância de enfatizar a vivência prática artística livre da preocupação 

com o mundo externo, ou seja, olhares de colegas, estranhos, professores, entre outros, 

permitindo que o ser entre em contato com os processos de criação, observando o que faz 

parte do seu mundo interno, seu imaginário pessoal, podendo com isso, criar uma autonomia 

no processo de forma espontânea, já que a preocupação do aluno é voltada ao fazer artístico a 

partir de suas afetividades e não ao resultado final programado para terceiros. Por fim, 

intenta-se com este trabalho inspirar artistas e educadores a criar seus próprios cadernos de 
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vivências afetivas, seja para uso pessoal ou para aplicar em um espaço educativo, com 

dinâmicas próprias, construídas a partir da trajetória de cada um. Assim, como levantar uma 

reflexão sobre a importância do reconhecimento da afetividade como um proveitoso 

auxiliador para o processo cognitivo do indivíduo no ensino das Artes Visuais. 
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1 Introdução  

 

Ao leitor – Como surgiu esse caderno 

 

Esse caderno foi produzido a partir de uma reflexão sobre processos pessoais dentro da 

criação artística. Em um olhar mais interno, dentro da minha trajetória, percebi que muitas 

vezes me sentia insegura em relação ao fazer artístico, sentimento que me acompanhou desde 
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a brincadeira com massinha na pré-escola (na qual eu achava que escultura do colega era 

muito mais bonita que a minha), passando pela educação básica e a pressão de desenhar na 

frente dos colegas, até a minha formação na área de artes com as angústias nas exigências dos 

processos de criação. Foi através de conversas que percebi que meus colegas partilhavam dos 

mesmos bloqueios e assim começou o questionamento sobre o porquê dessas inseguranças 

acontecerem. Quando iniciei na docência, percebi a dificuldade dos alunos em produzir, 

sentiam vergonha, comparavam suas obras, sentiam medo do julgamento dos colegas. 

Sentimentos aqueles que eram tão comuns aos que tínhamos na graduação ou até mesmo na 

área profissional artística.  

Foi concomitante a esse questionamento que se iniciou a busca sobre o que poderia ajudar 

nesse processo do fazer artístico. É nesse ponto que se despertou a discussão sobre o mundo 

interno e mundo externo, conceito apresentado por professores da graduação que através dos 

textos de Bachelard (1988) mostrou a importância do reconhecimento do imaginário 

particular de cada um. As influências que sofremos durante a vida, qual delas seria realmente 

pertinente e que fariam sentido para cada um?  

Quando estamos focados no mundo externo, estamos preocupados criando para outros 

olhares, que podem ser de estranhos, colegas ou professores. Isso torna a produção artística 

sinônimo de um excesso de exigência e preocupação com as opiniões alheias. Em 

contraponto, quando observamos o que faz parte do mundo interno de cada ser, uma palavra 

se destaca – afetividade – que nos instiga a voltar o olhar para si e para os elementos que 

tocam nossa sensibilidade. É nesse sentido que se pensou em meios de reconhecimentos e 

contato com o mundo interno.  

Esse caderno foi elaborado para sugerir vivências que criassem possibilidades de entrar em 

proximidade com aspectos formais da criação artística e ao mesmo com sua afetividade, que 

por sua vez é vista como elemento de motivação na produção artística. Aqui precisamos 

entender que a criação é um processo único de cada um, no qual o prazer está nas descobertas 

do caminho e não na realização do produto final. Logo, esse caderno não trás uma solução 

pronta ou um caminho certo a seguir, ele procura incentivar que cada um busque a sua direção 

do encontro das motivações pessoais, ou seja, ele propõe vivências que buscam contribuir 

para despertar o interesse em reconhecer as afetividades.   

 

O Produto Educacional 
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Nesse caderno contém seis dinâmicas desenvolvidas para jovens de 12 a 15 anos do ensino 

fundamental com propostas e sugestões de práticas artísticas. O objetivo do caderno é propor 

através de uma sequência didática, vivências que instiguem o estado de devaneio para que o 

espaço lúdico aconteça como fruto de um processo criador que parta da imaginação.  

Os conteúdos que serão trabalhados foram pensados dentro dos objetos de conhecimento 

definidos do 6º ao 9º ano, no qual o foco será trabalhar com os processos de criação. Vale 

ressaltar que apesar do produto ter sido pensado para uma faixa etária específica, ele pode ser 

utilizado e adaptado para outras idades, assim como o espaço de aprendizagem não se resume 

a um contexto de sala de aula, ele pode ser aplicado em outros ambientes ou até mesmo 

realizado por alguém que tenha interesse em entrar em contato com suas próprias 

afetividades.  

O objetivo desse caderno é incentivar dinâmicas que entrem em contato com aspectos formais 

da arte, de forma que desperte o sensível e afetivo do participante. As vivências são sugestões, 

cada educador/oficineiro conhece o seu público e a melhor forma de ajustar ou propor 

atividades. O intento desse material é que possa servir de inspiração para que educadores 

possam criar seus próprios cadernos de vivências afetivas, com dinâmicas próprias, 

construídas a partir da trajetória de cada um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Vivências 

 

Vivência 1: O Caderno do Imaginário 

 

Duração: 4 horas 
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Material: Papel kraft (pode ser cartão ou outro com dureza parecido); cordão encerado ou 

linha de bordado, crochê ou outra; agulha ou algum outro objeto que possa furar o papel 

(palito de churrasco por exemplo); folha ofício; régua; tesoura; lápis. 

Esta dinâmica foi pensada para te ajudar a criar um espaço para incentivar a sua expressão! O 

objetivo é confeccionar um caderno do imaginário!  

 

Você sabe o que é um caderno do imaginário? 

 

É um caderno no qual você reúne referências que fazem parte do seu mundo interno. É um 

espaço livre para desenhar, fazer anotações, colagens, escrever poesia, registrar um 

pensamento, ou o que mais desejar. Este caderno é um amigo para te ajudar a conhecer o seu 

lado afetivo, aquilo que te inspira! 

Neste caderno você fará registros de tudo aquilo que mexe com a sua sensibilidade. Podendo 

fazer anotações visuais ou escritas, sem se preocupar em mostrar para alguém ou ainda, sem 

se preocupar com resultados. É um espaço pessoal para praticar o desenho despretensioso, 

espontâneo, para você conseguir registrar no papel sensações e inspirações. 

Esse é um espaço de liberação criativa e conforme a sua utilização podemos notar os indícios 

individuais expressivos como: as preferências de cores, os traços, o apelo que cada estímulo 

provoca. Como se trata de um espaço livre para o ser, o caderno se torna um espaço para as 

anotações e descobertas estéticas. É na intimidade desses rascunhos que existe o mundo que 

pertence apenas ao dono dele.  

Como fazer: Para começar, utilize uma mesa, de superfície lisa, dê preferência a um local 

bem iluminado. Nesse modelo utilizamos 10 folhas de ofício A4, uma folha de papel kraft A4, 

régua, tesoura, agulha, linha e lápis. 
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Dobre todas as folhas ao meio. 

 

Coloque as folhas uma em cima da outra e com ajuda da régua, faça 4 ou 5 marcações com a 

mesma distância, no centro da folha aberta, utilize um lápis para marcar. 
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Agora fure no local marcado com a ajuda da agulha. 

 

 

 

Corte 70 centímetros da linha e coloque a agulha até o meio da linha, depois passe a linha 

com a ajuda da agulha pelos buracos, comece pelo buraco mais baixo, de dentro para fora até 

chegar no buraco mais alto e depois volte até o penúltimo buraco. 

 

Dê um nó justo rente ao primeiro buraco que você enfiou a agulha e depois corte o excesso de 

linha. 
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Pronto! De uma forma muito prática e rápida você criou um caderno para poder decorar e 

utilizar da forma que preferir! O seu caderno do imaginário. 

 

 Nesse exemplo o caderno foi decorado com as sugestões que vamos aprender na vivência 3. 
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Ao educador/oficineiro: 

 

Muitas pessoas não sentem a liberdade em desenhar, causando uma barreira por ficar 

pressionado a criar uma representação perfeita do que está sendo proposto, seja pelo educador 

no contexto de um espaço de aprendizagem, ou delas mesmas quando o cenário é uma 

cobrança de um resultado almejado em um projeto pessoal, isso acarreta um constrangimento 

que por conseguinte causa a inibição da criatividade e expressão. Por isso essa dinâmica é 

pensada para criar um espaço de incentivo à livre expressão sendo o objetivo a confecção de 

um caderno do imaginário, pois o mesmo permite que o indivíduo reúna referências que 

fazem parte do seu mundo interno consistindo em um espaço para anotações, desenhos, 

colagens e o que mais desejarem. O caderno do imaginário é um grande auxiliar no 

reconhecimento do que tem apelo afetivo para uma pessoa, sendo um momento de praticar o 

desenho despretensioso e espontâneo, passando para o papel sensações e inspirações de forma 

a entrar em contato, organizar e compreender as próprias sensibilizações, pois quando algo 

nos comove sem ser incitado por terceiros, o incorporamos ao nosso imaginário de forma 

voluntária, natural e sincera.  
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Vivência 2:  A dinâmica da abstração 

 

Duração: Essa etapa será separada em dois dias, sendo que no primeiro dia irá durar 2 horas e 

no segundo dia irá durar 3 horas. 

 

Material: Lápis, papel ofício, carvão. 

 

A ideia principal desta atividade é perceber que a composição vai surgir a partir dos 

elementos que você escolher, e com isso, você perceberá que não foi necessário projetar uma 

idéia de um trabalho finalizado. Nesta proposta você vai se concentrar em desenhar, apenas. 

Não se preocupe com certo e errado, bonito e feio; evite se comparar aos colegas. Nessa 

atividade você deve se concentrar apenas em FAZER. 

 

Vamos começar: Para iniciar essa atividade escolha uma obra de um artista de sua 

preferência (se você for um educador, pode propor para seus alunos trabalharem com artistas 

de acordo com o tema ou período artístico que está desenvolvendo com eles). 

Repare bem na obra, o que chama mais atenção no seu olhar? Quais dinâmicas da obra 

escolhida estão em evidência? Vamos marcar as direções que mais chamam a atenção do 

olhar, lembrem-se de simplicar o máximo possível, apenas com linhas retas ou curvas. 

  

Retrato de Alice – Paul Gauguin         Estudo linear da obra 
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Conseguiram? 

 

Escolham outras duas obras e repitam o processo. Agora, guarde as imagens das obras 

originais dos artistas e olhe apenas para a marcação linear que você criou, qual está chamando 

mais sua atenção? Escolha uma. Essas linhas e direções lembram alguma forma? No que elas 

poderiam se transformar? 

 

Crie uma nova composição a partir das formas que você enxerga nessas linhas, deixe ir 

surgindo aos poucos a composição.  

 

Como ficou? Você conseguiu respeitar o seu processo sem pensar em uma composição final 

idealizada?  
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Essa vivência é para incentivar o processo do caminho e das descobertas, quando não estamos 

fixados em um resultado prévio aproveitamos melhor o desenrolar do desenho. Um desenho 

fala por si mesmo, quantas vezes em uma criação não começamos a desenhar algo que vai se 

tornando diferente da expectativa inicial? Essa é a beleza de deixar o desenho surgir, quando 

tentamos reproduzir uma idealização de composição acabamos por encontrar uma frustação 

por não permitir o desenrolar do caminho, assim como deixamos de aprender com os erros e 

acertos da trajetória. 

 

Ao educador/oficineiro: 

A ideia central nessa vivência é que o ser possa reconhecer a composição como elementos que 

vão se dispondo entre si através da prática artística, e não como um conceito prévio e tentativa 

de reproduzir aquela ideia. A partir dessa vivência, pretende-se levar o aluno a entrar em 

contato apenas com o fazer, muitos dos problemas encontrados com a prática artística são 

gerados porque as pessoas tentam alcançar uma concepção idealizada na mente, sem deixar o 

processo surgir por si mesmo, com isso, acabam encontrando a frustação.  

O objetivo dessa atividade é que através de um estudo formal das artes, o aluno possa entrar 

em contato com novas referências visuais sobre um determinado período artístico ou tema. O 

educador/oficineiro irá dispor imagens de composições de artistas e o aluno fará um estudo 

linear da obra, mostrando as direções principais entendendo ritmo e movimento da obra. 

Assim, criando intimidade dos elementos visuais como direção principais, configuração linear 

e composição.  

Em um outro momento os alunos pegariam esses mesmos desenhos lineares e seria proposto 

que eles criassem uma composição finalizada com aquelas direções. A intenção dessa 
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atividade é explorar a tendência que cada um tem de enxergar formas diferentes, a partir do 

que já faz parte do seu mundo imagético e com isso ativando memórias afetivas. 
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Vivência 3: Cores das estações 

 

 

Duração: Essa etapa será separada em dois dias, sendo que no primeiro dia irá durar 2 horas e 

no segundo dia irá durar 4 horas. 

 

Material: Papel cartão, acetato, pincel, tinta guache nas cores preta, branca, azul, vermelha e 

amarela, folhas naturais diversas, panos, recipientes para água. 

 

No dia a dia somos amontoados de informações sobre cores que a mídia nos indica. Estamos 

habituados com referências cromáticas prontas, industrializadas que chegam a cada estação e 

entram nas nossas vidas de maneira mecânica em roupas, produtos e utensílios.  

Será que alguma vez quando criança você já não desenhou um sol amarelo com um céu azul 

pensando em um dia quente de verão?  Costumamos ligar as cores das estações com aquilo 

que nos foi passado, mas será que você já parou para olhar a sua volta? Em que estação 

estamos? Como é a cor do céu? E das árvores? O sol iluminando os ambientes, que tipo de cor 

ele reflete? Olhe em volta, com calma, perceba o pôr-do-sol, as nuvens, os lugares que você 

costuma ir nessa estação. Quais são as cores dessa estação para você? Tem algum lugar que 

você costumava ir durante alguma estação específica quando criança? A casa de alguém, a 

praia, uma cachoeira? E nas estações mais frias? Você costuma ter algum hábito? Um 

cobertor que você adora por exemplo. Gosta de plantas? Elas fazem parte da sua rotina? Elas 

mudam de cor de acordo com cada estação? Faça essas reflexões, lembre-se do que faz 
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sentido para você em cada estação e tente lembrar das imagens que vem na sua cabeça. Quais 

são as cores das suas estações? 

 

Vamos começar a anotar essas cores? 

 

Vamos precisar de um suporte para as tintas (uma paleta ou isopor ou acetato ou o que achar 

melhor para poder misturar as cores). Também vamos utilizar o guache nas cores vermelho, 

amarelo, azul, branco e preto. Papel ofício, pincel para misturar as cores, um pano e diversas 

folhas naturais. 

 

Utilizando guache nas cores amarelo, vermelho e azul. Misture as tintas e busque criar o 

máximo de cores possíveis. Se quiser uma sugestão, pode utilizar o círculo cromático para se 

inspirar, começando pelas cores primárias (amarelo, azul e vermelho), depois as secundárias 

(amarelo + vermelho = laranja, vermelho + azul = violeta, azul + amarelo = verde) e por 

último as terciárias (verde + amarelo = verde amarelado, verde + azul = verde azulado, violeta 

+ vermelho = violeta avermelhado, violeta + azul = violeta azulado, laranja + amarelo = 

laranja amarelado, laranja + vermelho = laranja avermelhado). A partir dessas cores é possível 

criar muitas outras, vocês podem utilizar a tinta branca e preta se quiser atingir outras 

tonalidades. 
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Agora, em meio a todas essas cores, busque se concentrar em qual delas lhe trazem 

lembranças do verão. Com qual delas vem imagens de um inverno. Do outono. Da primavera. 

Crie quatro paletas, uma para cada estação, em cada paleta você irá colocar todas as cores que 

fazem lembrar uma determinada estação, utilize as folhas para criar carimbos coloridos e 

tornar a experiência mais divertida.  
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Ao educador/oficineiro: 

Baseado na atividade das quatro estações de Johannes Itten, os alunos seriam introduzidos ao 

círculo cromático e aos conceitos de cores primárias, secundárias e terciarias, assim como a 

mistura de cores para obtenção de novas e cores quentes, frias e neutras.  

 

Exemplo de um modelo do círculo cromático – Johannes Itten. 
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Essa proposta seria para os alunos refletirem sobre quais cores eles tem contato no verão, 

inverno, outono e primavera. Começaria com a proposta de observar a estação vivida no 

momento, prestando atenção nas cores das árvores, do céu, a luminosidade dentro dos 

espaços, os lugares e atividades que costumam fazer nessa estação. O intuito é provocar o 

aluno a ter um olhar mais sensível sobre as cores ao seu redor percebendo que cada um tem 

um apelo diferente pelas cores, notando os variados tons que um mesmo objeto carrega, por 

exemplo, uma árvore de folhas verdes pode conter inúmeros tons de verdes, amarelo, 

azulados, vermelhos, violetas, entre outros. É despertar no aluno essa curiosidade da 

percepção de cores, entrando em contato com outros elementos, como criação de padrão, 

estação e harmonia de cores. 

 

Outono por Johannes Itten 

 

Primavera por Johannes Itten 
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Verão por Johannes Itten 

 

Inverno por Johannes Itten 
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Vivência 4: Ruínas 

 

Duração: 3 horas 

 

Material: Papel ofício, lápis, borracha, projetor ou impressões de imagens. 

 

Olá, você já percebeu que certos lugares, imagens ou textos nos fazem imaginar histórias? 

Olhe para essa imagem, você sente curiosidade em entrar nesse lugar? Você fica querendo 

saber a história desse prédio? Você consegue imaginar acontecimentos para esse prédio? 

 

 

 

Agora olhe para essa imagem, você ficaria curioso em conhecer seu interior? Essas marcas da 

construção, o que será que aconteceu com ela? Você consegue imaginar histórias para ela? 
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Qual das duas construções gerou mais curiosidade? 

 

Alguma delas te deu vontade de entrar? A ruína parece que teve mais acontecimentos durante 

sua existência? Você chegou a imaginar porque essa construção veio a ficar nesse estado? 

Vamos trabalhar a criatividade, deixe sua imaginação solta e crie uma história para a ruína. 

 

Ao educador/oficineiro: 

Esta vivência foi inspirada nos textos de Nelson Macedo e tem por intenção levar o aluno para 

o estado de devaneio provocado por um objeto. Tem por objetivo apresentar para os alunos os 

objetos que são puramente de apelo visual sem carga de significação e os outros que 

provocam a imaginação, ou seja, objetos que ao olhar, institivamente começamos a imaginar 

histórias para ele. Estes por sua vez, colocam o ser em um estado de provocação da 

imaginação pois: 

[...] certos objetos correspondem à experiência do que está situado no 

espaço, ocupa aí um lugar, pertence ao presente; outros surgem como 

vestígios de algo que não está ali, remetem para além do fato presente, para 

além de si mesmos.(MACEDO, 2000, p.59). 

 

Assim, como um objeto da imaginação foi escolhido as ruínas pois é um “dentre os objetos do 

mundo que nos fazem sonhar, ... nos força a imaginar... o que se percebe não é nada, 

comparado ao que se imagina” (BACHELARD, 1989, p. 9). Diante de uma ruína é impossível 

não imaginar, é um tipo de exemplo enigmático que provoca e reverbera a imaginação. Nesse 

sentido, Macedo (2000, p.61) aponta que: 

A composição formal das ruínas está constituída por momentos visuais 

diferenciados, conjuntos individuais dentro de um conjunto maior, que 

surgem como despojos da ação de um tempo vivido e que abrigam, cada um, 

uma história particular que deve ser recuperada por um movimento de 

reverberação interna ao observador. 

 

A partir disso, foi pensado uma atividade para apresentar as ruínas como elemento provocador 

do estado de devaneio. O educador pode usar o projetor ou impressões de construções 

normais e ruinas. Questionamentos como “qual a sensação que você tem ao olhar cada um 

deles?” “Você sente vontade de entrar na construção normal?” “E na ruína?”, de forma a levar 

o aluno a refletir sobre como um objeto que por si só leva marcas do tempo e de histórias 

causa um apelo maior na nossa imaginação. A dinâmica será pedir para eles criarem histórias 

a partir das imagens das ruínas, eles devem escrever suas histórias e ao final o grupo poderá 

compartilhar suas experiências, se tiveram dificuldade em criar a partir de uma imagem, se 
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querem contar a história criada para os colegas, se alguém foi levado por um mesmo caminho 

da imaginação que outro colega. 

Vivência 5: Lembranças boas da infância 

 

Duração: Essa etapa será separada em dois dias, sendo que no primeiro dia irá durar 3 horas e 

no segundo dia irá durar 4 horas. 

 

Material: Papel ofício, lápis, borracha, apontador, papel camurça, papel kraft, papel colorido, 

tinta guache, pincel, revistas, cola, tesoura, papel cartão, lápis de cor, giz de cera, carvão, e o 

que mais puder reunir. 

 

A proposta dessa vivência é para você poder experimentar técnicas diferentes, cada pessoa 

tem uma identificação com alguma técnica e é importante que possamos ter um momento de 

experienciar diversos tipos. 

 

 Na sua frente tem materiais diversos, vamos usar um pouco de cada um? Quem sabe você 

não se identifica com alguma técnica. Vou propor um tema, você lembra de quando era 

criança? Do que gostava de brincar? Das cores, dos sons, dos cheiros? Qual era sua 

brincadeira favorita? E o seu brinquedo? Tinha algum lugar que você gostava de ir brincar?  

 

Estudo para painel de azulejos para a fachada do Palácio Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, 

RJ [não executado] - Candido Portinari 1941 

 

about:blank
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Você se lembra de como via o mundo daquele tamanho? 

 

 Os objetos tinham a mesma dimensão? Você subia e descia degraus com a mesma facilidade 

de hoje ou eles pareciam bem maiores naquela época?  

Faça rascunhos sobre essas lembranças, use vários tipos de técnicas dispostas para você, se 

divirta com elas, faça desenhos despretensiosos, libere sua imaginação! Ao final, se você 

gostar de algum desenho, o que você acha de fazer uma versão finalizada dele com a técnica 

que você mais gostou?  

 

Ao educador/oficineiro: 

Nessa vivência, o aluno entra em contato com memórias afetivas, a proposta é que o ser 

procure por elementos do cotidiano que remetam à lembranças boas do passado. Podem ser 

lembranças de brincadeiras, brinquedos, lugares, comidas, os cheiros, sensações e cores 

desses momentos. A proposta é estimular a produção de desenhos de rascunhos, como 

anotação visual dessas lembranças, incentivando a utilização das cores e proporções das 

memórias da infância. Feito isso, é interessante um momento para reflexão sobre o olhar de 

quando eles eram crianças, perguntas como:  Como você via aquele objeto, ele parecia maior? 

Você via os objetos em outra perspectiva? Como é esse olhar para esse mesmo objeto hoje? 

Você lembra onde brincava? Como era textura do lugar? Era na terra, no cimento? Era 

quente? Frio? Tinha água? Essas perguntas têm a intenção de estimular o indivíduo a ter uma 

percepção tanto de espaço quanto de perspectiva, já que o ângulo do olhar sobre um mesmo 

objeto mudou, algo que quando ele era criança poderia parecer muito maior, hoje ele 

reconhece como sendo pequeno. Isso também contribui para um estímulo sensorial, já que o 

aluno lembrará texturas, cheiros, cores, entre outros. Os alunos deverão continuar a fazer 

essas anotações visuais em seus cadernos do imaginário. 

Após essas etapas, os alunos são convidados a representar um dos objetos ou brincadeiras ou 

outro estímulo afetivo em um desenho finalizado. A sugestão é que no espaço de aprendizado 

estejam dispostas diferentes mesas com diversos materiais, um com lápis de cor e giz de cera, 

outro com tinta, outro com revistas para colagem, e o que mais for possível, os alunos 

poderão transitar entre as mesas podendo experimentar diferentes técnicas e materiais. 
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Vivência 6: A composição 

 

Duração: Essa dinâmica será dividida em três dias e em cada dia a duração será de 3 horas. 

Material: Livre, de acordo com cada necessidade do aluno – Sugestão: Lápis, cartolina, 

carvão, tinta, canetas coloridas, materiais naturais (folhas, areia), tecidos, papel colorido, entre 

outros. 

 

Nessa última vivência a proposta é que você possa criar uma composição, mas antes de 

começar, vamos refletir, você percebeu que as nossas dinâmicas eram voltadas a lembrar de 

momentos afetivos da vida?  Para nos inspirar, aqui está um que poema fala justamente sobre 

isso, das lembranças boas do passado, vamos dar uma olhada: 

 

 MEUS OITO ANOS 

Oh! Que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 
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Como são belos os dias 

Do despontar da existência! 

- Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é - lago sereno, 

O céu - um manto azulado, 

O mundo - um sonho dourado, 

A vida - um hino d'amor! 

Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d’estrelas, 

A terra de aromas cheia, 

As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

Oh! dias da minha infância! 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã. 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

De camisa aberto ao peito, 

- Pés descalços, braços nus - 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 
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Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo, 

Adormecia sorrindo 

E despertava a cantar! 

Oh! Que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

 

Casimiro de Abreu 

 

 

Você percebeu como o autor descreve de forma tão 

sensorial suas lembranças? 

 

E você? Que lembranças afetivas você entrou em contato com as vivências?  

 

Vamos produzir, escolha os materiais que você mais se identificou e crie uma composição que 

ilustre suas afetividades. Utilize seu caderno do imaginário como fonte de inspiração! Folheie 

o que foi produzido em outras vivências, lembre-se do que aprendemos e coloque em prática. 

Divirta-se! Misture técnicas e materiais se desejar, é o momento de você liberar sua 

criatividade! 
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Ao oficineiro/educador: 

Para concluir, essa última vivência tem o objetivo de refletir e colocar em prática os 

aprendizados anteriores. Nessa proposta é sugerido trabalhar o poema “Meus Oito Anos” de 

Casimiro de Abreu, poeta brasileiro da segunda geração do romantismo, que remete a essa 

afetividade que as lembranças dos bons momentos nos proporcionam. O poema foi escolhido 

como meio para introduzir a reflexão sobre as coisas simples do cotidiano e todas as 

sensações e sensibilizações que vem com elas, o educador/oficineiro poderá escolher outros 

meios para introduzir a discussão, cada pessoa ou grupo tem uma dinâmica distinta e só 

estando em contato com o mesmo é possível adaptar as vivências da melhor forma a 

transmitir a ideia.  

Assim, iniciaria uma discussão com os alunos se e como o processo das vivências 

despertaram alguma lembrança. Indagações como “vocês sabem dizer as cores que mais 

chamaram atenção para vocês?”, “gostaram de criar com algum material?”, “sentiram mais 

afinidade com alguma técnica?” e para fechar a sequência, seria proposto que eles criassem 

uma composição que representasse o imaginário, ou seja, que fosse pertinente as afetividades 

de cada um. Nesse ponto, o educando é incentivado a lembrar dos elementos das direções e da 

composição utilizados na vivência de abstrações, as noções de cores aprendidas na dinâmica 

das estações, do apelo convidativo que eles aprenderam com as ruínas e a escolherem uma 

técnica que se afinaram na vivência das lembranças de infância. Nesse momento, é proposto 

que eles entrem em contato com os próprios cadernos do imaginário, para que encontrem 

estímulos para a realização de composição. A intenção final é deixar o aluno livre para criar 

sua própria composição afetiva. 
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