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eram verdadeiras... 
 
 

(in “isto não é uma nuvem”,  
mara maravilha, 2017, 

 instalação espetáculo para a infância) 
 
 
 
 



    
 

11 

| resumo | 
 
 “inventividade – lugar de expressão e autonomia - o gesto e o dis-
curso da infância”, corresponde a uma investigação em educação ar-
tística em que a preocupação central foi o conceito de inventividade na 
vida quotidiana de um grupo de crianças entre 1 e 7 anos de idade. 
Para tal estudou-se o conceito, o lugar e a importância da inventividade 
na formação pessoal, social, cultural e lúdica da(s) criança(s) e suas 
infâncias. 
As opções metodológicas convocadas para esta investigação encon-
traram o seu caminho nas narrativas autobiográficas, combinadas 
com a metodologia de investigação-ação-participativa, recorrendo ao 
(re)visitar de várias infâncias, em diferentes contextos pessoais, cultu-
rais e sociais de educação formal e não formal como são: Jardins de 
Infância, Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, Centros Culturais, 
Oficinas Criativas entre outros espaços promotores do desenvolvi-
mento das culturas da infância. 
 
Para a recolha de material empírico recorreu-se à criação e imple-
mentação de residências artísticas no espaço educativo - denomina-
das de “a casa dos inventores”-, procurando uma aproximação à 
ideia de “laboratório-experiencial” que, por um lado ajudasse a cons-
truir conhecimento científico a partir da experiência, do sentir, do fa-
zer e do dizer expressivo da criança, dos seus interesses e motivações 

e por outro, que promovesse a criação de espaços e tempos de diálogo 
intergeracional, reflexão e partilha, entre os diferentes participantes en-
volvidos na importância de (re)pensar a expressão livre e inventiva da 
criança. Neste processo, adultos e crianças implicaram-se num leque de 
vivências e experiências artísticas-lúdico-expressivas promotoras de es-
tímulos sensoriais, motores, emocionais, afetivos, intelectuais e cogniti-
vos significativos, capazes de favorecer a sua faculdade inventiva. Este 
texto dará conta desse processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: inventividade; infância; criança; educação artística; ex-
periência; expressão; residências artísticas; criação artística para a infân-
cia. 
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| abstract | 
 
"inventivity - place of expression and autonomy - the gesture and 
speech of childhood" consists of a research in arts education in which 
the main focus was the concept of inventivity in the daily life of a group 
of children from 1 to 7 years old. In order to do so, it was studied the 
concept, place and importance of inventivity in children's personal, so-
cial, cultural and playful development and their childhood. 
The methodologies summoned to this investigation find their path in 
autobiographical narratives combined with the participatory-action-re-
search methodology, resorting to the (re)visiting of several childhoods, 
in different personal, cultural and social contexts of formal and infor-
mal education, such as: kindergarten, primary schools, cultural centers, 
creative workshops and other spaces that promote the development of 
childhood cultures.    
 
For the collection of empirical material, it was resorted to the creation 
and implementation of artistic residences in the educational space - de-
nominated "the inventors house" - looking for an approach to the idea 
of "laboratory-experiential" which, on the one hand help to build sci-
entific knowledge from the child's experience, feeling, activity and ex-
pressive saying, of the child's interests and motivations, and on the 
other hand, to promote the creation of spaces and times of inter-gen-
erational dialogue, reflection and sharing, among the several 

participants involved in the importance of (re)thinking the child's 
free and inventive expression.   
In this process, adults and children were involved in a range of expe-
riences and artistic-playful-expressive experiences that promote sig-
nificant sensory, motor, emotional, affective, intellectual and cogni-
tive stimuli, capable of favouring their inventive faculty. This text 
will explain this process.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: inventivity; childhood; child; arts education; experience; 
expression; artistic residencies; arts creation for childhood. 
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| apresentar | 
 
Este projeto de investigação situa-se num campo onde as questões 
epistemológicas e metodológicas inerentes à investigação, se fundem e 
caminham na procura de paradigmas que permitem pensar as possibili-
dades e o posicionamento da educação artística na(s) infância(s), eman-
cipando o conceito de inventividade, nesta etapa da vida, valorizando a 
atividade artística e lúdica como algo essencial ao ser humano, frequen-
temente desvalorizada nos espaços escolarizados porque nem sempre é 
compreendida como fundamental para a construção da cidadania. 
Como refere Dewey (2007) vivemos numa sociedade marcada pelo tra-
balho e pela atividade produtiva pelo que o lazer no tempo livre, onde 
se incluem as atividades lúdico-expressivas e o brincar, não são consi-
deradas “úteis”. No entanto, a aparente inutilidade da educação artís-
tica e das atividades lúdico-expressivas é fundamental para o bem-estar 
de cada ser humano. “Há saberes que têm um fim em si mesmos e que 
– exatamente graças à sua natureza gratuita e livre de interesses, dis-
tante de qualquer vínculo prático e comercial – podem desempenhar 
um papel fundamental no crescimento cultural de cada criança” como 
refere Ordine (2016, p. 9). As crianças têm normalmente necessidade 
de se exprimir pelo gesto, pela expressão plástica, pelo desenho, para 
enunciarem o que não conseguem confiar à expressão verbal e, se ad-
mitirmos este facto como princípio justificativo da sua atividade cria-
dora/inventiva, a expressão “livre” nunca será colocada em causa 

(Araújo, 2012). “Compreender a arte infantil é saber porque se exprime 
a criança, como se exprime e o que exprime” (Stern, s/d, p.  6). Este 
estudo visa dar um contributo para este debate sobre a valorização e 
reconhecimento da “inventividade” na infância da criança, da coopera-
ção efetiva com o seu grupo de pares, as equipas educativas, famílias e 
artistas, para a criação de novas e/ou renovadas, e vitais, visões sobre a 
aprendizagem e a educação no domínio das expressões artísticas,  na 
escola e fora dela, estreitando esta  relação e dialogando com outros es-
paços artístico-educativos que possam sair do contexto formal de edu-
cação, desafiando-se a pensar o tempo da infância dentro e fora de 
portas. 
Na busca constante de um diálogo próximo com as crianças e as suas 
infâncias, procuramos um posicionamento reflexivo do conhecimento 
científico e interdisciplinar destas áreas, a partir das próprias crianças. 
Procuramos distanciar-nos de perspetivas estereotipadas, conservado-
ras e tradicionais de educação escolar a partir de uma visão redutora do 
currículo que consideram as crianças como projetos dos adultos ou da 
aplicação de ‘rótulos’, de formas de ser e de estar, ditadas pelas ciências 
psicológicas e pedagógicas. É, portanto, um projeto que assumiu este 
risco, como forma de questionar as preconceções que circulam sobre a 
infância das crianças na instituição escolar, e fora dela, emancipando a 
importância da escuta e respeito pelos seus pensamentos, interesses, 
vontades e motivações. 
A partir da criação de laboratórios de investigação, “residências 
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artísticas em espaços/contextos formais e não formais de educação” – 
CENOGRAFIAS INVENTADAS, bem como de “criações artísticas” 
– CENOGRAFIAS PARTICIPATIVAS, estudou-se o conceito de in-
ventividade, de que forma este conceito se articula ou poderá articular, 
com modos de pensar e de fazer que privilegiam  modos de criação 
que se aproximam da arte e se expandem para a vida.  
Pretendeu-se que este espaço de residência, aqui denominado de – A 
CASA DOS INVENTORES – proporcionasse às crianças, às equipas 
educativas e a toda a comunidade educativa, o contacto com diferentes 
áreas artísticas que incitassem à exteriorização, expressão e comunica-
ção de diversos pensamentos.  
 
David Hawkins, no texto “Comentários – A história de Malaguzzi, ou-
tras Histórias”, menciona com particular importância a prática de de-
senvolver “projetos” para a investigação da inventividade infantil, “(...) 
quando baseados em parte nos interesses que as crianças revelam em 
brincadeiras e discussões, esses projetos poderiam recrutar o seu com-
promisso e entusiasmo” (Edwards et al, 1999, XV). Reforçando ainda 
a expressão de Hawkins, esta investigação procura ser coerente na es-
cuta e consequente narrativa da voz da infância, recolhendo dados e 
formulando hipóteses que nos inspiram através da forma como se 
comprometem e entusiasmam com a vida. Procura valorizar a inventivi-
dade infantil a partir dos interesses e motivações das crianças, envol-
vendo-as numa participação afetiva e ativa.  

Faz parte, também, da estrutura desta tese, a apresentação de um 
mapeamento de projetos já implementados, bem como a exposição 
dos pontos de contacto e distanciamento dos mesmos com este traba-
lho. 
A opção por esta forma de escrita, levou-me a um lugar mais seguro e 
confortável, com “alma”, pois obrigou à decisão de assumir o pensa-
mento, a voz e as conversas/diálogos, inventados, com todos os/as 
autores/as escolhidos com que, enquanto autora, me identifico - para 
uma escrita, também ela – experimental – uma escrita inventiva, ou à 
procura da invenção, na forma de escrever. Quase como se este traba-
lho de investigação ajudasse a pensar o exercício de compreender o 
que significa a rotina diária em que tudo faz sentido quando relacio-
nado com tudo. Não se desenha sem olhar, sem a expressão corporal, 
sem o envolvimento, sem o gesto, sem o som das palavras na nossa ca-
beça, sem a sua imagem a “bailar” no vazio, sem imaginar e inventar, 
sem sentir intensamente e com paixão o que vemos as crianças fazer. 
Um exercício difícil e simultaneamente doloroso e gratificante em to-
das as etapas do processo. Neste sentido, a escrita experimental (talvez 
inventiva, porque vem da experimentação) que aqui também o/leitor/a 
vai, possivelmente, experimentar, uma escrita simultaneamente refle-
xiva e especialmente construtiva, simultaneamente, aglutinadora e 
(des)organizadora de ideias, situações, vivências e experiências; todas 
elas capazes de nos transportar para este mundo infindo da pesquisa e 
da inventividade.  
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Pretende-se, na esteira de Foucault1,  desta forma (des)organizada, a 
capacidade de ultrapassar limites (em vez de os estabelecer), que este 
trabalho seja facilitador de deslocamentos capazes de causar descon-
forto, sendo nele e no desejo do desconhecido que nasce a investiga-
ção e a (re)ação – Arriscando que: (também) a inventividade poderá vir 
deste passar para lá dos nossos próprios limites, deste desconforto, que 
provoca o desejo do desconhecido, que por sua vez faz nascer um in-
vestigador em ação: um inventor... 
 
 
 
 

 
 

                                                
1 A Ordem do Discurso. Aula Inaugural no Collège de France (1971). 
2 Adaptado de “a tua desilusão, é maior que o teu problema” (Catarina Martins, fbaup, seminário de es-
crita científica) dirigindo-se a mim, depois de me escutar. 

| (re)conhecer |  
“a minha desilusão, é maior que o meu problema”2 
 

“(...) as coisas não representadas internamente são sempre ausentes, 
mesmo quando estão próximas.”    

João dos Santos (1998)  
 
Antes de apresentar a problemática central desta investigação, é impor-
tante para mim convidar-te a conhecer o meu lugar.  
Inicio assim esta nossa relação de autor - leitor, de dizedor - escutador, 
fazendo referência a um texto apresentado à Faculdade de Belas Artes 

do Porto3 que, para mim, teve um significado maior enquanto indutor 
de reflexão das minhas práticas e dos meus interesses, bem como um 
ponto de encontro entre os objetivos e as motivações para a temática 
de estudo, na altura, ainda por descobrir, por encontrar; 
 
“Parto para esta escrita, de um lugar vazio. De um lugar, talvez, incógnito. De um 
lugar onde ainda não me sinto para a conseguir, aqui e agora. Não quero refletir ou 
discursar sobre o lugar, sobre o vazio ou sobre o incógnito. De momento, não me in-
teressam as suas significações, não me interessam as suas fronteiras ou mesmo os 

 
 
 



    
 

21 

seus horizontes. Apenas sinto…” 4 
 
E neste efervescer de emoções sentidas naquele início, questionei e re-
fleti sobre este meu lugar. Mesmo que ele ainda não existisse.  
Foi nessa busca de mim que acabei por me encontrar ou, talvez, que 
descobri que me poderia vir a encontrar. De facto, a motivação para a 
viagem que acabara de me comprometer iniciar, partia, em primeiro lu-
gar, da minha infância. Das minhas memórias de infância.  
Em segundo lugar, da minha prática profissional enquanto docente5 
no curso de formação de professores – Educadores de Infância e Pro-
fessores do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Tendo tido a experiência de lecionar a Unidade Curricular de Expres-
sões Artísticas na Infância, no curso de 1.º Ciclo em Educação Básica 
– Educação de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico - e, enquanto do-
cente, sempre me ter deparado com inúmeras dúvidas e inquietações 
quando à comunicação professor – aluno/ aluno – professor.  
Sendo que é através de uma metodologia de projeto e ação-participa-
ção, da sua subsequente apresentação, exploração, realização de experi-
ências, projetos, meios e técnicas de expressão artística, que o aluno, 
futuro educador e/ou professor, constrói o seu próprio pensamento e 
conhecimento, estará o aluno a “encontrar alguma coisa nova, a 

                                                
4 FBAUP - No âmbito da Unidade Curricular de Seminário I, do Curso Doutoral em Educação Artís-
tica (1.º Texto do “Diário de Bordo”).   

relacionar à coisa que já conhece” (Rancière, 2002, p. 44)? E, estará o 
docente, eu, portanto, a conseguir “verificar se ele está pesquisando 
continuamente” (idem, p. 44).  
Docente e aluno reflete(m) as suas práticas? Teoriza(m) e investiga(m) 
a(s) sua(s) prática(s)? Procuram novas possibilidades? Arriscam? E ar-
riscam-se a sair para novas descobertas, novas viagens sem destino 
concreto? 
Muitas questões se levantaram neste contacto com a formação de pro-
fessores. Questões que irei aprofundar posteriormente. No entanto, 
aquilo que me interessa verdadeiramente deste período da minha vida é 
a questão que formulo a partir desta experiência e que, novamente, 
se/me situa no lugar da liberdade expressiva e inventiva da criança. 
Como estarão os educadores de infância e os professores do 1.º Ciclo a 
explorar o universo das expressões artísticas na infância? Qual o meu 
papel nesta formação?  
Por último, e com um peso genuinamente especial, reflito, neste traba-
lho, sobre a razão pela qual agora tudo faz mais sentido nos meus dife-
rentes papeis: as minhas filhas. 
É a experiência em tempo real, a “realidade” na primeira pessoa, a ver-
dade que está mais próxima de mim e em mim. Agora, quando penso 
em tudo aquilo que aqui vou escrevendo; a invenção, a infância, a edu-
cação, a aprendizagem e as formas dessa mesma aprendizagem, a 

5 Docente na Área de Artes e Expressões Criativas - Escola Superior de Educação de Viseu – de se-
tembro de 2004 a setembro de 2018. 
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liberdade para se ser verdadeiramente, a expressão, o gesto - é também 
a elas que vejo, bem como a minha própria infância, os meus alunos da 
formação de professores e animadores culturais, e para a(s) infância(s) 
de todas as crianças que se têm cruzado nesta minha caminhada; que 
contribuem e dão sentido, todos eles, a esta investigação. 
Se a escola é um dispositivo regulador, da ordem da reprodução, que 
dá a conhecer ao aluno para depois este reproduzir e não produ-
zir/criar; se não somos incentivados a explorar o vazio e a relação com 
o desconhecido (Ramos do Ó, 2012), como podemos, tal como Frei-
net afirmou, promover a libertação da palavra (Niza, 2012, p. 71), da ex-
pressão artística, da expressão livre da criança, na instituição escolar? 
“Essa atitude de espontâneo à-vontade, que faz lembrar a maneira ma-
ternal de ensinar a vida, decorre para nós da estratégia pedagógica que 
perfilhamos: a escola é agente coletivo de intervenção social e, não de-
vendo divorciar-se da vida, terá de começar por libertar as formas de 
expressão que a podem revelar” (Niza, 2012, p. 72). 
Quando decidi partir para esta aventura, não tinha uma única certeza.  
Tinha (tenho) muitas perguntas... 
Tinha (tenho) esperança... 
Pelo caminho, que se fez longo, a dado momento, numa aula de dis-
cussão sobre a escrita desta tese, ouço da professora Catarina: “Mara, a 
tua desilusão é maior que o teu problema” 
E é. (Mas) Continuo com esperança... 

 

| identificar | 
o contexto do problema, ou da desilusão?  
 
A problemática central deste trabalho articula-se entre os pressupostos 
fundamentais abordados na educação e expressão artística - Educação 
Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, não se esgotando por aqui e 
explorando outros contextos; não formais. Assim, e de acordo com as 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, “numa idade 
em que as crianças ainda se servem muitas vezes do imaginário para 
superar lacunas e compreensão do real, importa que a educação pré-es-
colar proporcione situações de distinção entre o real e o imaginário e 
forneça suportes que permitam desenvolver a imaginação criadora 
como procura e descoberta de soluções e exploração de diferentes 
“mundos” ” (Ministério da Educação, 1997, p. 56). Procurando encon-
trar alicerces que fundamentem a questão principal desta investigação, 
faço o cruzamento entre esta e outras referências, e as motivações 
apresentadas em | (re)conhecer |.  
Reconhecendo a urgência de questionar e refletir sobre as estratégias, 
sobre os projetos educativos, sobre o respeito que é atribuído às crian-
ças pelas políticas educativas nas instituições escolares, e também fora 
delas, pelas famílias, pelas equipas educativas, pela política e pela socie-
dade; estaremos nós a valorizar esta fase fundamental da formação glo-
bal da criança? A respeitar a infância? Estaremos a ser suficientemente 
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exigentes na formação e investimento social, cultural e humano para o 
acompanhamento das crianças? 
A criança é um cidadão único, social, naturalmente explorador, investi-
gador, com direito a ser protagonista e a jogar com a sua curiosidade 
natural. No entanto, os modelos que maioritariamente são praticados 
nas escolas portuguesas, não são coerentes com a realidade da criança. 
A educação deveria ser um desafio mais ativo e significativo.  
Neste seguimento, Fayga Ostrower (1977, p. 148), reforça a importân-
cia do fazer sentido, referindo que “quando no indivíduo os processos 
de crescimento e de maturação se realizam de algum modo significa-
tivo, permitindo que ele se discrimine em si e individualize sua visão de 
vida, verifica-se uma definição maior e mais seletiva na sua atitude inte-
rior perante o mundo”.  
Também a partir do artigo sobre arte e educação escrito por João 
Fróis, Elisa Marques e Rui Gonçalves, podemos verificar que é geral-
mente reconhecido que dificilmente se assimila o que não se compre-
ende, sendo o modo como se aprende determinante para a formação 
do indivíduo e atribuindo à educação uma dimensão de reconhecida 
importância nesta formação, ampliando as suas capacidades cognitivas, 
afetivas e expressivas, contribuindo a arte na educação para essa ampli-
ação das capacidades, sensibilizando e desenvolvendo a criatividade 
nas crianças (Housen et al, 2000). 
A criança expressa-se com o corpo, através dos sentidos. Adquire uma 
espontaneidade muito ligada ao corpo e tudo quanto expressa é 

sentimento, é sensível. Com o crescimento, este sensível e esta expres-
são através dos sentidos, vai dando lugar a outras formas e meios de se 
expressar. Poder-se-á, com a entrada para a escola e com as “obriga-
ções escolares”, perder-se esta faculdade, se a escola não estiver, tam-
bém ela, sensível a isto.   
Corroborando ainda desta linha de pensamento, João dos Santos, na 
sua conversa com João Sousa Monteiro, refere que “toda a inteligência 
passa pelos sentidos e todos os sentidos passam pelo tato, (...) Picasso 
ria-se com o corpo todo, como acontece com as crianças” (Santos, 
1998, p. 14). 
A criação artística para e/ou com a infância, bem como as expressões 
artísticas na infância, enquanto práticas sensoriais, podem e devem 
contribuir para lembrar a importância destes importantes canais de co-
municação.  
A exploração sensorial a partir da arte será abordada nesta investiga-
ção, como produtora de experiências, cujo objetivo é libertar e estimu-
lar a imaginação, estreitando laços e criando momentos onde a inventivi-
dade é produtora de subjetivações e de outras subjetividades, pós-repre-
sentativas, que levam ao questionamento das teorias da representação 
que dominam e colonizam os espaços e tempos da infância, levando a 
irreverencia do artístico a poder situar-se precisamente aqui. 
Estarão as atividades realizadas nos jardins de infância, bem como nas 
salas de aula das escolas do 1.º ciclo, a ter significado para a criança? 
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Existe arte nas escolas? Existem expressões artísticas? Educação artís-
tica? Existem tempos e espaços para a inventividade das crianças?  
“Os educadores dizem que têm de os treinar para a leitura e para serem 
criativos” (Katz et al, 1997, VI). A criança e a sua liberdade expressiva, 
inventiva, são quebradas pela instituição escolar. Todos sabemos isto, e 
é importante refletirmos e agirmos sobre esta situação.  
As escolas devem abrir portas, mostrar diferentes caminhos e arriscar-
se a criar outros ainda desconhecidos. Caminhos estimulantes, que po-
tenciem e provoquem as capacidades e características de escolha, deci-
são, reflexão, crítica, ação.  
Ações que valorizem os processos, as singularidades, respeitando o 
tempo da criança, a sua capacidade e legitimidade de sonhar, surpreen-
der, admirar, inventar.  
Neste sentido, será importante inventar e reinventar, a cada momento, 
estratégias que prosperem as dinâmicas, confrontando a criança com 
desafios capazes de estimular a originalidade e inteligência emocional.  
Assim, esta investigação situa-se num lugar de reflexão sobre a aborda-
gem da arte e das expressões artísticas na infância, num estreito diálogo 
entre as práticas artísticas e as estruturas institucionais de educação.
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|da problemática central à esperança|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que se entende por inventividade na infância? Quais as poten-
cialidades desta definição na abordagem às expressões artísti-
cas? Que implicações no desenvolvimento e conhecimento glo-
bal da criança e da infância?  
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| justificar |  
em busca da pertinência da problemática da investigação 
UMA PROPOSTA  
 
Investir na infância, tomando consciência da importância dos primei-
ros anos de uma pessoa, como fundamento para o resto da vida, torna-
se um objetivo comum para famílias, escolas, professores e educado-
res.  
A partir da invenção e criação de um laboratório de investigação, que 
terá uma abordagem de trabalho de projeto, pretende-se que este seja 
um meio inovador e conector de saberes e pensamentos que visam a 
valorização da cultura da infância e a arte como ferramenta de investi-
gação na formação integral da criança. 
De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Es-
colar; 

“na área de expressão e comunicação, distinguem-se vários do-
mínios6 que se consideram estar intimamente relacionados por-
que todos se referem à aquisição e à aprendizagem de códigos 
que são meios de relação com os outros, de recolha de informa-
ção e de sensibilização estética, indispensáveis para a criança re-
presentar o seu mundo interior e o mundo que a rodeia. É consi-
derada uma área básica de conteúdo, na medida em que atua em 

                                                
6 Domínio das expressões: motora, dramática, plástica e musical. 

aspetos essenciais do desenvolvimento e da aprendizagem e en-
globa instrumentos fundamentais para a criança continuar a 
aprender ao longo da vida” (Ministério da Educação, 1997, p. 
56).  

Neste sentido, a inclusão de artistas de diferentes domínios nas dinâmi-
cas das escolas básicas, pode ser uma forma de reforçar e aprofundar 
os conteúdos de cada área artística, num projeto onde todas as áreas se 
podem intimamente relacionar. 
Trazer para o espaço do jardim de infância e da escola do 1.º ciclo no-
vas dinâmicas, proporcionando o prazer de realizar novas experiências, 
valorizando as novas descobertas da criança, apoiando a reflexão sobre 
essas experiências e descobertas, de modo a permitir uma apropriação 
dos diferentes meios de expressão e comunicação, é um processo que 
implica um plano específico de projeto e que proporciona situações de 
exploração artística diversificadas, progressivamente complexas, mas 
que se tornam o universo mais harmonioso para que a expressão livre 
da criança aconteça.  
Esta investigação procura, assim, criar espaços de diálogo, problemati-
zação e reflexão entre a comunidade educativa, acrescentado um ele-
mento novo, “exterior” à escola: o artista, que, por sua vez, também é o 
investigador.   
A introdução deste novo elemento na comunidade educativa visa, tam-
bém, potenciar uma relação colaborativa mais efetiva em projetos de 
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pesquisa em arte e educação com crianças, dialogando com diferentes 
áreas do conhecimento num projeto comum, promotor de relações 
cognitivas multi e interdisciplinares. 
O artista é um profissional, podendo haver a inclusão de outros, com 
competências distintas, que criam um espaço rico em materiais, ferra-
mentas e possibilidades exploratórias que contribuem para o desenvol-
vimento de processos de criação que visam a exploração da inventivi-
dade, em cooperação com as crianças e as equipas educativas. 
Reforçando a pertinência desta proposta e de forma a concluir este 
ponto, esta investigação pretende valorizar a capacidade inventiva da cri-
ança como meio de acesso a uma educação plena, colocando-a em lu-
gar de destaque, assim como valoriza o trabalho da equipa educativa e 
do artista como recursos fundamentais para atingir essa plenitude. 
Como afirma Vygotsky (2012, p. 33); 

“se queremos criar bases suficientemente sólidas para a atividade 
criativa, deveremos considerar a necessidade do alargamento da 
experiência da criança. Quanto mais a criança viu, ouviu e expe-
rimentou, mais sabe e assimila. Quanto mais elementos da reali-
dade a criança tiver à disposição na sua experiência mais impor-
tante e produtiva, em circunstâncias semelhantes, maior será a 
sua atividade imaginativa”.  

 

 

| objetivar | 
 
objetivo geral:  
- Estudar processos de criação que visem a capacidade inventiva da cri-
ança em idade escolar, no contexto escolar e não escolar, como via de 
acesso a aprendizagens significativas. 
 
objetivos específicos:  
- Investigar que conceito(s) para a inventividade infantil; 
- Verificar qual o lugar da inventividade no domínio das expressões artís-
ticas na infância; 
- Identificar pontos de contacto e afastamento entre inventividade, ex-
pressão e autonomia; 
- Privilegiar a voz da criança em projetos de investigação em educação 
artística; 
- Reconhecer campos de conflito entre educação de infância, 1.º ciclo e 
educação artística; 
- Sensibilizar a comunidade e a política educativa para a necessidade de 
cooperação, coadjuvação e parceria entre investigadores-artistas-educa-
dores e a escola; 
- Criar e implementar projetos artísticos em ambientes educativos, for-
mais e não formais; 
- Promover espaços de reflexão e investigação em educação artística; 
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- Investigar a natureza e o potencial de cooperação e parceria entre cri-
anças, educadores, professores e artistas;   
- Criar espaços de residência artística em jardins de infância e escolas 
do 1.º ciclo que promovam o encontro com a arte – artistas na escola; 
- Estudar o potencial da arte na formação integral da criança; 
- Repensar os espaços de expressão artística, lúdica e criativa existentes 
nos jardins de infância e nas escolas do 1.º ciclo. 
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|notas metodológicas| 

tesoura e cola  
“Criança, tenho uma tesoura, pequena tesoura de pontas arredondadas, para evitar 
que me machuque; as crianças são muito desastradas até que atinjam a idade da 
razão, quando aprendem o alfabeto. Com minha tesoura nas mãos, recorto papel, 
tecido, não importa o quê, talvez minhas roupas. Às vezes, se sou bem comportado, 
oferecem-me um jogo de imagens para recortar. (...) grandes folhas (...) e sobre cada 
uma delas estão dispostos, em desordem, barcos, aviões, carros, animais, homens, 
mulheres e crianças. Tudo o que é necessário para reproduzir o mundo. Não sei ler 
as instruções, mas tenho-as no sangue, a paixão do recorte, da seleção e da combina-
ção. Meu gesto desejaria ser minucioso; ponho-me a seguir o contorno das figuras, 
(...). Mas o recorte é de todos os jogos aquele que mais me deixa nervoso (...). Sapa-
teio de raiva quando as coisas me opõem resistência, quando se recusam a submeter-
se à minha vontade, rebeldes que são a se deixarem representar em meu recorte, em 
meu modelo de universo. Ultrapasso sempre de alguns milímetros o limite, corto as 
pontas de papel que se dobram sobre os ombros ou deslizam pelas fendas do corpo, a 
fim de que a roupa se mantenha sobre a silhueta de papelão nu. Fico louco. Mas 
como poderia conseguir, se somente minha mãe dispõe, para seus trabalhos de cos-
tura, de longas tesouras pontiagudas que me permitiriam esquadriar, sem mutilar 
as finas linguetas? É preciso consertar os estragos, colar novamente as extremidades 
que faltam. Mas não tenho sequer fita adesiva, invejo esses dois privilégios das pes-
soas adultas, a verdadeira tesoura pontiaguda, e a verdadeira cola, que cola tudo, 
até o ferro” 

(Compagnon, 1996, p. 9)   
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percurso da investigação  
 
1.º a definição do projeto de trabalho 
A definição do projeto de trabalho, realizado no âmbito deste doutora-
mento, decorreu do meu trajeto pessoal e profissional enquanto pro-
fessora de expressões artísticas na infância com estudantes que frequenta-
ram a licenciatura em educação básica – educação de infância e profes-
sores do 1. º ciclo do ensino básico (de 2004 a 2018).  
Enquanto docente fui desenvolvendo com os estudantes algum traba-
lho de educação e expressão artística em diferentes contextos educati-
vos com diferentes grupos de crianças e adultos (educadores), nomea-
damente aquilo a que chamávamos: instalações artísticas e oficinas cria-
tivas. Neste percurso, convivi, socializei muito com crianças conse-
guindo interações educativas e culturais muito significativas. A infância 
e assim o trabalho com crianças e adultos (professores, pais...) fascina-
me.  
 
2.º as escolhas 
Quando ingressei no doutoramento em educação artística, o meu obje-
tivo era aprofundar os meus conhecimentos na área da educação 
e expressão artística especialmente com crianças. Na Faculdade de Be-
las Artes do Porto (FBAUP), fui convocada a encontrar um sentido 
pessoal e profissional, para mim, e um foco mais específico neste 

domínio e foi a partir dessa reflexão que surgiu o tema desta tese - in-
ventividade. E inventividade porquê?  
A partir da minha experiência profissional e pessoal com crianças no 
domínio das expressões artísticas na infância, sempre me inquietou e 
me causou preocupação o facto de grande parte, se não a maioria, das 
atividades propostas na área curricular de expressão plástica (no jardim 
de infância e 1.º ciclo) serem muito dirigidas pelo adulto. Atividades 
muito explicativas e instrumentais no sentido de se pretender um resul-
tado “concreto” e não tanto uma exploração por parte das crianças, va-
lorizando-se o processo. Na verdade, propostas que, se formos a ver 
bem, não pareciam ter em consideração a expressão da própria criança, 
mas aquilo que ela expressou com o “resultado”, deste modo, o que 
contava não parecia ser o processo. Neste espaço que existe entre o 
início de alguma coisa por parte da criança, e o “terminar”, existe um 
lugar muito especial e que não é valorizado, olhado e respeitado: a in-
ventividade da criança. O experimentar, o experienciar, o descobrir, o 
testar, o pensar através dos seus sentidos tudo aquilo que a rodeia, que-
brando-se assim o seu prazer e até o seu tempo de ser criança.  
Ora, neste sentido, tenho sempre presente em mim, a minha própria 
infância e as memórias que tenho deste lugar. E estas memórias, aque-
las que mais me marcaram, foram as brincadeiras inventadas, a imagi-
nação, a fantasia, o sonho, a invenção de coisas significativas que par-
tiam desta liberdade para experimentar o mundo.  
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A partir das minhas memórias de infância, da minha experiência pro-
fissional e pessoal, nasceu a vontade de fazer uma investigação em edu-
cação artística que estudasse o conceito/lugar da inventividade como um 
lugar de expressão e autonomia, onde o gesto e o discurso da infância 
são escutados, sentidos, olhados com valor e respeito pelo ser criança. 
 
3.º o contexto 
Depois de definir no projeto de tese as suas linhas orientadoras, parti 
para o terreno como objetivo de traçar uma primeira aproximação do 
contexto (escolar e pré-escolar) e do que as crianças, educadores e edu-
cadores-artistas entendem por inventividade. 
Num primeiro momento, percorri quatro jardins de infância, conversei 
com crianças e educadores, gravei em vídeo as conversas que tivemos 
sobre o que é inventar, o que já tinham inventado, e o que gostariam 
de fazer com artistas se eles fossem ao jardim trabalhar com eles. Com 
os educadores, conversamos sobre os espaços de artes nas suas salas 
de jardim, sobre materiais, sobre o lugar da inventividade nesses espa-
ços e sobre a possibilidade de receberem e participarem numa residên-
cia artística na sua sala. Depois, através da mesma temática de con-
versa, reuni com 4 professores-artistas (música, plástica, dança e ci-
nema) e conversamos sobre a importância e o contributo de trabalhar 
em cooperação/parceria com as crianças e com educadores de 

infância.  
A partir de tudo o que foi dito pelas crianças, pelos educadores e pelos 
professores-artistas, bem como dos objetivos traçados para esta inves-
tigação, criou-se um projeto de investigação-ação/intervenção para lo-
cais formais (1jardim de infância+1escola do 1º ciclo) e não formais de 
educação (instalações artísticas para crianças em espaços culturais e ofi-
cinas para famílias). 
Para o jardim de infância, através das conversas com as educadoras, 
identificou-se que uma das problemáticas no domínio das expressões 
são os espaços e os materiais, bem como outras formas de os ver e po-
tenciar em relação à inventividade das crianças. neste sentido, a resi-
dência teve um grande enfoque nesta questão – espaços e materiais. 
 
4.º residências artísticas 
A partir de uma conversa informal, reflexiva e crítica com a equipa 
educativa do jardim de infância (educadora e assistentes operacionais) 
sobre espaço educativo e potencialidade da área das artes no jardim 
(área já existente), procedeu-se a uma reformulação dos espaços, po-
tenciando-o com os materiais que existiam e que não estavam a ser 
usados pelas crianças e iniciou-se o projeto, tal como explicitado na 
parte empírica desta tese. 
A minha entrada no jardim de infância foi gradual e consentida, se-
guindo as propostas da investigação-ação participativa (IA). Comecei a 
frequentar o jardim, participando na rotina das crianças, a educadora 
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apresentou-me e expliquei-lhes o que estava a li a fazer e que iria ficar 
com elas durante algum tempo. No entanto, aos poucos, fui fazendo 
parte, fui ficando mais tempo e comecei então a residência com pro-
postas de “instalação artística” – cenografias participativas, para todo o 
grupo de crianças (manhã) e à tarde, quando escolhiam as áreas, as cri-
anças que escolhiam a área das artes, as propostas eram mais focadas 
na exploração de materiais – tudo isto tendo como foco a inventivi-
dade. 
Os instrumentos usados para recolha de dados foram: diário de bordo 
(onde ia anotando o que as crianças iam dizendo e onde escrevia o dia 
e como as coisas tinham acontecido), fotografia e vídeo (usados sem-
pre de forma a não intimidar as crianças e a não interferir com o que 
estavam a fazer ou a dizer), e os próprios trabalhos das crianças.  Todo 
o processo está explicito na parte empírica da tese, como na análise de 
dados que é feita e, sobretudo nas “conclusões finais”, numa escrita 
mais descritiva e reflexiva em que não só se reflete, mas também se co-
menta. Os registos servem também como narrativa visual do projeto. 
Todas as dinâmicas propostas tiveram em consideração as motivações 
das crianças, os seus interesses e escolhas, as suas brincadeiras, as suas 
idades e possibilidades, as suas experiências de vida, bem como as di-
nâmicas do jardim, as rotinas, o espaço interior e exterior, etc. Neste 
sentido, as propostas foram sendo desenhadas e re-desenhadas ao 
longo da ação, seguindo também os pressupostos da IA.  

No fim de todas as sessões conversávamos todos sobre o que tinha 
acontecido e as crianças mostravam muito interesse em contar e expli-
car o que tinham feito. No fim, reunia com a educadora e conversáva-
mos sobre o que tinha acontecido, o que se tinha passado, que perce-
ções e realidades, o que achava que se podia melhorar... 
No 1.º ciclo do ensino básico aconteceu de igual modo, apesar de ter 
sido implementada só uma proposta que teve uma duração menor em 
tempo, mas não em intensidade, relativamente à do jardim de infância. 
A instalaçõe artísticas e as oficinas em família aconteceram como 
forma de envolver toda a comunidade educativa de forma a potenciar 
uma reflexão mais abrangente sobre a importância de se valorizar a in-
ventividade na infância. 
Se esta tese pudesse ser um objeto, seria a instalação “isto não é uma 
nuvem” porque ela traduz tudo aquilo que aqui escrevo! 
 
5.º as leituras 
As leituras dos autores que referencio na bibliografia, foram essenciais 
durante todo o tempo de residência, como forma de aprofundar a prá-
tica, fui lendo e dialogando com os orientadores sobre tudo o que es-
tava a acontecer e fui registando nos diários e refletindo sobre prática e 
teoria e teoria e prática. 
 
6.º análise 
A análise dos dados passou por criar narrativas escritas e visuais que 
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descrevem as sessões, fundamentando com autores e refletindo sobre a 
prática e a teoria. 
 
Compagnon (1996) faz uma analogia entre aquilo que para ele é o tra-
balho da citação, da investigação, da leitura e da escrita, com uma brin-
cadeira de criança, um jogo, que, pelo prazer do exercício de recorte e 
colagem de elementos que reconhece através da leitura das imagens do 
mundo - leitura que aprende antes de aprender o alfabeto – relaciona e, 
deste modo, constrói o seu conhecimento. Como se o modelo da cita-
ção estivesse na origem do “jogo da criança” como o “input” para a 
escrita, alargando, através do jogo, as possibilidades de um texto 
“ideal”. 
E, neste exercício de brincar e jogar com as formas, com as imagens e 
com os recursos de que dispõem, que as crianças (muitas crianças), po-
tenciam as suas experiências, vão-se deparando com dificuldades em 
recortar, ora porque não dispõem de tesouras pontiagudas que lhes 
permitam ensaiar e testar outros desenhos, ora porque não têm fita 
cola ou cola que lhes permitam “compor” o que a tesoura de pontas 
redondas não permitiu. No entanto, estas dificuldades, para além de 
nos fazerem pensar na forma como as crianças têm acesso ao mundo, 
também nos mostram o poder da resiliência, da superação, da con-
quista, da autonomia e da liberdade através da experiência real e afetiva 
com o mundo. Neste sentido, Compagnon (1996), que fica furioso por 
não conseguir cortar “direito” uma figura, não se desmotiva para 

concertar os estragos, colar novamente e recortar de outra forma, ape-
sar de não recuperar a autenticidade da imagem que recortara, mas des-
cobre o defeito que reconhece, acostumando-se, pouco a pouco, a sub-
verter a regra, permitindo-se desfigurar o mundo, referindo que;  

“compondo monstros, acabo por aceitar a fatalidade do fracasso 
e da imperfeição. Nada se cria. Eu parodio o jogo recortando 
novos elementos em papel comuns que vou pintando sem levar 
em conta o bom senso. Isso não se parece mais com coisa al-
guma; não me reconheço, a mim. Mas eu amo essa “coisa al-
guma” (...). Construo um mundo à minha imagem, um mundo 
onde me pertenço, e é um mundo de papel” (Idem, pp. 10-11). 

Neste mundo de papel, que refere ser o tempo da leitura e escrita, que 
antes do alfabeto foi tempo de leitura de imagens que se “escrevem” 
através de composições inventadas, coladas, descoladas, rasgadas, re-
cortadas, pintadas, e tudo o mais que se possa imaginar, a leitura e es-
crita de Compadnon, propõe-se assim a este jogo que considero fazer 
sentido como metodologia a seguir - um tempo de escrita que contem-
pla escrever, ler, recortar, juntar, recompor: brincar, jogar, inventar. 
Compagnon, lembra, também, o gesto. O gesto como;  

“metáfora corporal ou orgânica, não mais a do texto como 
corpo a retalhar, mas a do leitor como agente da “manducação” 
que antecede toda digestão, toda assimilação: assim como se 
mastiga por muito tempo os alimentos para digeri-los mais facil-
mente, da mesma maneira o que lemos, longe de estar 
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totalmente cru em nosso espírito, não deve ser transmitido à me-
mória e à imitação senão depois de ter sido mastigado e tritu-
rado” (idem, p.14).  

Assim, é o processo de trabalho nesta investigação em que a citação é 
um lugar cheio de imagens que traduzem ao vivo os gestos subtis do 
discurso, numa aproximação impressionista que marca, metaforica-
mente, como uma “fotografia aérea” os campos da uma investigação 
profunda que estabelece mapas geográficos promotores de pesquisas 
“geológicas”, “geotérmicas” e “fenomenológicas” (idem, pp. 14-15). 
Neste trabalho entrei em diálogo com as crianças, com os agentes edu-
cativos, com os autores de referência que li (...), permitindo-me e arris-
cando-me numa relação de sentido(s) que me prendem a eles, ampli-
ando, desta forma, os meus próprios sentidos e significados através 
desta relação autor(s)-leitor(s). Senti que, para além desta relação que se 
cria com os autores e com o trabalho da citação, existe uma relação 
forte com a inventividade da criança na sua capacidade de se apropriar do 
mundo que tem à sua volta, extraindo, desenraizando, recortando, co-
lando, interpretando e problematizando esse mesmo mundo para 
aprender sobre/com ele, e inventar mundo a partir de si e dele, nesta 
relação que pode ser a citação na investigação. Para aprender e se rela-
cionar, a criança investiga e a partir daí, do que conheceu, recorta e 
cola, cria novas paisagens, significativas.  

“Escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar. (...) citar 
é repetir o gesto arcaico do recortar-colar, a experiência original 

do papel, antes que ele seja a inscrição da letra, (...) uma forma da 
significação e da comunicação linguística. (...). A substância da 
leitura (solicitação e excitação) é a citação; a substância da escrita 
(reescrita) é ainda a citação” (idem, p. 41).  

A citação, como elemento comum/substância da leitura e escrita, para 
o leitor e escritor de tesoura e cola na mão, apensas faz sentido se a 
pensar como parte integrante de uma trabalho e que é a partir dele que 
ela se desloca e age, porque se não estiver incluída no sentido de um 
texto, ela não tem sentido em si mesma. O trabalho é a força que a 
move, que a incorpora e explora, dando-lhe sentido na força que a 
move, do lugar onde atual, da sua problemática e do seu valor de sen-
tido, podendo, este, ser variável e plural.  
Compagnon (idem, p. 48), refere-se ao “fenómeno” e ao “sentido” das 
citações e do poder da linguagem, citando aquilo que Deleuze (1970, p. 
84) concebe, neste sentido, como “uma palavra quer dizer alguma 
coisa na medida em que aquele que diz quer alguma coisa dizendo-a”. 
Deste modo, o que é que o autor de um texto quererá dizer?  
Importa agora, em jeito de “justificação” sobre as opções metodológi-
cas relativas à escrita, de assumir a possibilidade de a podermos pensar 
como uma escrita inventiva. Inventiva porque se inscreve num relacionar 
e problematizar aquilo que se (des)conhece do passado, mesmo da-
quele que acabou de acontecer, de forma a inventar outros derives des-
conhecidos e que construam, cada vez mais, novas histórias, novas 
narrativas. Inscrevendo-se, também, desta forma, como um devir de 
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escrita, uma escrita que é reescrita, a partir da ideia de Ramos do Ó 
(2007, p. 111), de que toda a escrita se (ins)escreve a partir de rastos de 
fragmentos de outras escritas, que questiona a(s) verdade(s), mas não 
transporta a verdade em si mesma. A maior dificuldade para o afasta-
mento de uma escrita reprodutiva, tem que ver com bloqueios de es-
crita provocados pela falta de técnicas e hábitos capazes de gerar e sus-
tentar uma escrita criativa e inventiva, capaz de romper com a sujeição 
a processos que nos enviam continuamente para “um mundo já total-
mente feito de aparência clássica, e onde o confronto se faz sempre 
com os grandes autores, com as verdades científicas já inteiramente 
construídas e constituídas”. Deste modo, Ramos do Ó propõe que se 
produza, dentro da cultura escolar, mecanismos que permitam ampliar 
o desejo de escrever, de compreender e de imaginar o mundo (idem).  
A implementação do projeto de tese, bem como a escrita da própria 
tese, permitiram-me imaginar o mundo e, apesar da solidão sentida na 
reescrita, acabamos por nunca estar sozinhos...  
Trazer para a invenção desta escrita a escrita de outras pessoas, ho-
mens e mulheres que, trabalhando no domínio da arte, da filosofia, da 
psicologia, da educação, da pedagogia, e de outras correntes de pensa-
mento que têm percorrido os diferentes séculos de história da humani-
dade, do mundo que habitamos e do mundo que habita a humanidade; 
pensamentos reais ou imaginados, pensamentos que se fazem e refa-
zem noutros pensamentos. 

Não foi minha intenção, por mais que esse sentimento espreitasse em 
muitos momentos, tentando-me agarrar a um pensamento mais repro-
dutivo e que facilitasse a validação e aceitação do mesmo pela acade-
mia, ao estabelecer um diálogo com os autores que convoquei para esta 
escrita, comprovar alguma teoria sobre a inventividade na infância, mas 
antes um diálogo, em tom de conversa informal, que problematize os 
seus pontos frágeis, de forma construtiva e significativa. 
Os artigos escolhidos tiveram em conta aquilo que cada um me fez 
sentir quando os li e fiz como as crianças, não me demorei nos que não 
me interessaram e demorei-me nos que despertaram em mim novos 
pensamentos e novos olhares sobre aquilo que durante esta tese vou 
falando, mostrando-me, em rede e em cadeia, mais e mais autores que 
se vão cruzando com esta investigação.  
Procurei buscar aquilo que de melhor vi em cada um deles e que per-
mitiam um diálogo com os assuntos desta tese. Não como forma de 
resposta, mas sim como instigador de novas questões que nos permi-
tam pensar, sem fim à vista, a inventividade das crianças e a importância 
de criar lugares para que ela aconteça. Lugares onde também a palavra, 
não só a falada e a escrita, mas também a palavra imagem, a palavra 
objeto, a palavra corpo, som, a palavra dos sentidos, se assim poderei 
chamar, se tornem nesta escrita, e na sua leitura, a provocação de pala-
vras que soem dentro de cada leitor, como palavras com sentido para 
si. 
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“O esquecimento deste inconsciente da palavra está patente no 
discurso da linguística como no da filosofia. A palavra escrita é 
vista como despojada de todas essas dimensões presentes na 
fala (voz, som, timbre, intensidade, etc.). Ora, a própria fala é 
encarada com um caracter empobrecido: já sem o seu inconsci-
ente de sensações e forças que ela transporta consigo e que se 
dirige ao corpo. A poesia, o canto, tentam restituir essa carga per-
dida de forças vitais – o inconsciente vital” (Gil, 2018, p.24). 

 

pedra, papel ou tesoura  
é um jogo que não necessita de materiais/objetos específicos nem de 
um lugar especial. É uma brincadeira simples que pode ser jogada por 
duas ou mais crianças, em qualquer lugar e o tempo que se quiser. 
Através do cantarolar as palavras “pedra, papel ou tesoura”, coordena-
das com o movimento de uma das mãos fechada, o braço estendido 
em frente ao corpo e com os jogadores frente a frente ou em roda (se 
forem mais que dois), as crianças decidem em segredo, para si mesmas 
se, depois de cantarolarem as palavras, apresentam a mão fechada – 
significa pedra, se abrem a mão – significa tesoura, ou se deixam a mão 
com os dedos indicador e médio estendidos – significando tesoura. De 
acordo com isto, a tesoura corta o papel (ganha a tesoura), a pedra des-
trói a tesoura (ganha a pedra), e o papel embrulha a pedra (ganha o pa-
pel), se os jogadores repetirem os mesmos gestos, joga-se novamente 
até desempatar.  

A partir da ideia de jogo de recorte e colagem de Compagnon, 
aquando do trabalho da citação, gostava de introduzir neste “jogo” 
metodológico, para além da tesoura, da fita cola e do papel, este novo 
elemento; a pedra. 
 
Não se trata aqui de ver, como no jogo “pedra, papel ou tesoura”, qual 
é o mais forte ou o mais fraco, ou quem ganha ou perde, trata-se, an-
tes, de fazer uma analogia destes objetos às notas metodológicas dese-
nhadas nesta tese, e passo a explicar este jogo: 
 
[pedra] contraditoriamente à ideia de objeto como um obstáculo, ar-
madilha ou barreira a ultrapassar, é o ponto de partida, o ponto que 
dita o início do desenho da investigação que se transforma numa narra-
tiva escrita e visual. Pode transforma-se em muitos pontos que permi-
tam ampliar este desenho.  
[papel] uma certa ideia de investigação como lugar que se (ins)escreve 
num determinado contexto histórico, cultural e social e se reinventa a 
partir dele, desenhando novos mapas. 
[tesoura] instrumento “perigoso”, mas essencial para perder o medo, 
correr riscos e abrir novas linhas e novas formas, deixar entrar, conta-
minar e se expandir. 
[fita cola] instrumento com vida própria, mas que também serve de 
auxílio ao instrumento anterior. Permite ampliar, transformar, unir e 
afastar, inventar e reinventar cenários de diversas dimensões. 
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[pedra] [papel] [tesoura] [fita cola] 

 
Em termos metodológicos, podemos atribuir os seguintes momentos a 
este jogo: 
 

[pedra] – contexto da investigação  
[papel] – plano de ação/intervenção 
[tesoura] – recolha de dados  
[fita cola] – análise/tratamento dos dados 
 

Neste sentido, partindo do princípio estruturante do jogo “pedra, pa-
pel ou tesoura”, a pedra pousa sobre o papel, envolvendo-a e segue o 
seu caminho, seguindo-se a tesoura que o recorta e, por fim, a fita cola 
serve de meio para transformar todo este processo numa experiência 
significativa a partir de tudo o que se viveu. 

 

 
investigação ação 
participativa e formativa 
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Esta é uma investigação em educação artística que estudou o conceito 
de inventividade na infância, a partir da metodologia de investigação-ação 
participativa e formativa.  
Uma investigação reflexiva e crítica sobre as práticas, sobre as questões 
que guiaram as práticas e o pensar sobre tudo isto através do distancia-
mento que a própria escrita implica.  
Todo o percurso percorrido até aqui permitiu, desta forma, estar em 
constante diálogo com as vivências proporcionadas pelas práticas de-
senvolvidas, procurando que os autores convocados para este diálogo, 
ampliassem, ainda mais, as próprias experiências vividas de forma a dar 
sentido às questões da inventividade na infância. 
Para além da minha presença ativa no terreno, estiveram também co-
migo outros(as) educadores(as) de infância, professores(as) do 1.º ciclo, 
assistentes operacionais e famílias que se envolveram, participando nas 
dinâmicas propostas e dando valor à investigação-ação. A opção de fa-
zer este tipo de investigação serviu, também, para compreender e me-
lhorar as práticas de educação artística com crianças a partir das situa-
ções potenciadoras de inventividade que foram levadas para os espaços 
formais e não formais de educação. 
Os instrumentos de recolha de dados utilizados foram diferenciados de 
forma a desenvolver, integrar e explorar várias formas discursivas, ex-
plorando assim diferentes formas de partilhar um significado: escrita, 
diário, fotos, vídeos, os próprios trabalhos produzidos para, com e pe-
las crianças, conversas, entrevistas; procurou-se, desta forma a 

constituição de um arquivo escrito e visual – narrativas significativas 
que não só acompanhassem a escrita da tese, como lhe dessem o 
“sumo”, o sentido a que me propunha. 
Toda a documentação visual aqui encontrada (excetuando a parte do 
mapeamento da parte II.3) faz parte da recolha que fui fazendo ao 
longo destes anos de investigação, nos vários contextos onde atuou, 
construindo assim um acervo documental de narrativas visuais de inven-
tividade. 
Interessa que esta escrita posicione o meu olhar e as minhas opções 
num lugar que revele as minhas intenções e inquietações sobre a temá-
tica desta tese. Interessa, portanto, contar o(s) sentido(s) encontrado(s) 
na(s) opções metodológicas que estruturam esta investigação, incluindo 
os meus diferentes papeis, “facetas”, como professora, artista e investi-
gadora, expressando aqui, por palavras, não só nas narrativas escritas, 
como também nas visuais: “o quê”, “porquê”, “como”, “com quem”, 
“com o quê”, “onde”, “quando” e “para quê” fiz este doutoramento. 
Uma tese de doutoramento em educação artística que se inscreve e in-
filtra, assim, através da sua problemática – inventividade – na infância; na 
minha vida pessoal e profissional, em simultâneo. 
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Segundo Elliot Eisner (2008), torna-se importante repensar e criar uma 
nova cultura de escola que se localize numa maior valorização da ex-
ploração do que da descoberta, da surpresa mais do que do controlo, 
mais atenção ao que é distintivo do que ao que é padronizado, mais in-
teresse no metafórico do que no literal, focando-se mais no torna-se 
do que no ser, dando um maior valor ao imaginário do que ao factual, 
prioridade no valorizar mais do que no avaliar; considerando a cami-
nhada mais significante do que a velocidade a que se chega a um des-
tino, portanto, mais no processo do que no resultado. E foram estes, 
alguns dos pontos que guiaram a esta investigação. 
Para este autor as ideias são importantes, sim, porque sem elas a mu-
dança não tem leme, “mas a mudança também precisa de vento e de 
uma vela para a apanhar. Sem eles não há movimento” e esta pode ser 
a parte mais desafiante, “remar contra a maré”, não interessando o 
quão grandiosas sejam as visões e as ideias, porque o que elas precisam 
é de ser trabalhadas para se tornarem reais. Referindo ainda que “o 
nosso destino é mudar a visão social daquilo que as escolas podem ser” 

7, referindo-se a uma mensagem moral de Browning (1983), gerada 
pela sua imaginação e expressa pela sua poética; “o alcance de um ho-
mem deve exceder a sua capacidade ou para que serve um céu”, enalte-
cendo, a partir de Dewey (1934), a imaginação como principal instru-
mento do bem, e a arte como “meio usado para manter vivo o sentido 

                                                
7 Browning, R. (1983). Andrea del Sarto. In The Norton Anthology of Poetry, Edited by Alexander Alli-
son, et. Al. New York: Norton. Cit. por Eisner, p. 16. 

de objetos que ultrapassou a evidência, e dos significados que transcen-
dem o hábito enrijecido” 8.  
A partir das propostas da investigação ação-participativa e formativa, 
pretendeu-se uma rede da qual fizesse parte a imaginação e a inventivi-
dade.   

o método [pedra]  
 
Processo “interior” de descoberta científica ao qual correspondeu não 
somente uma lógica de orientação do estudo como de escolha de ins-
trumentos e técnicas específicas de recolha de dados, mas também um 
processo de descoberta de critérios criativos  
A investigação pode ser um processo criativo, repleto de dificuldades 
imprevistas e de obstáculos de todo o tipo. Partindo desta ideia de in-
vestigação como um processo, a investigação em educação artística, em 
particular na inventividade; a constante tomada de consciência da impor-
tância que deve ser dada à experiência real, bem como dos dados resul-
tantes dela e que se podem verificar efetivamente através dos nossos 
sentidos, confrontando-se com a constante preocupação na produção 
de modelos teóricos, abstrações gerais, que possam expressar relações 
com os dados conhecidos  
Por mais persuadido que o investigador esteja da verdade das suas pre-
posições, não poderá utilizá-las sem entrar em diálogo com a prática, e 

8 Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York: Minton Balch and Co. P. 348. Cit. por Eisner na p. 16. 
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esta prática não se refere apenas à recolha de dados empíricos, mas 
também à revisão da literatura especializada no domínio da especiali-
dade de cada investigação.  

a metodologia [papel] 
 
1. tipo de estudo  
(modos de abordagem e procedimentos técnicos)  
 
Outras das características que nos interessam distinguir para que me-
lhor possamos perceber estas opções, tem que ver com o facto de não 
se procurarem verdades múltiplas tendo, deste modo, um desenho 
aberto à invenção, obtenção de dados, descoberta, análise e interpreta-
ção, partindo de experiencias efetivas, dando voz a diferentes pontos 
de vista, contribuindo para a vida cultural, para a comunicação e cons-
trução de significados simbólicos (idem, p. 158). 
    
1.1. estudo qualitativo 
 
Através das dinâmicas de inventividade propostas às crianças, procurou-
se perceber como reagem, interpretam e atribuem sentido às experiên-
cias propostas que se inseriram no mundo em que vivem e de que 
forma servem para a construção de subjetividade(s), a partir de formas 
de abordar e interpretar a realidade social, não as abordando, desta 
forma, como “individualidades que existem no vazio”, partindo do 

princípio de que existe uma ligação dinâmica e inseparável entre o 
mundo e a subjetividade da criança. 
Deste modo, faz-se uma abordagem holística às questões e às experi-
ências proporcionadas pelas residências artísticas, tendo como foco a 
experiência de cada criança, bem como do grupo, usando uma estraté-
gia de intervenção que enaltece as relações humanas, envolvendo-me 
enquanto investigadora-professora-artista de forma participativa, ativa, 
efetiva e afetiva com o grupo no contexto do jardim de infância e da 
escola do 1.º ciclo. Os dados produzidos e recolhidos foram, desta 
forma, descritivos e narrativos através destas características enumera-
das (idem, pp. 163-164).  
Sendo um estudo qualitativo, teve em consideração um desenho flexí-
vel no que respeita ao objeto de estudo, evoluindo ao longo da investi-
gação o que permitiu um maior aprofundamento e pormenor aos da-
dos dado que esta relação de investigação-ação-participante, permitiu 
uma aproximação através da interação, dirigindo esta investigação para 
a descoberta, experimentação, experienciação, identificação, permi-
tindo uma descrição mais aprofundada e mais reflexiva.  
O interesse centrou-se, efetivamente, nos processos de inventividade do 
que nos resultados ou produtos da invenção, dando primazia ao(s) sig-
nificado(s) que as crianças atribuíam às suas experiências, não só de 
forma individual, mas também em grupo. As subjetividades dos fenó-
menos puderam ser constatadas nas atitudes e opiniões das crianças, 
nas suas representações e nos seus hábitos quando interagiam aos 
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cenários propostos, aliando as “naturezas científica e artística da ciên-
cia para encontrar a compreensão da experiência da experiência hu-
mana” possibilitando, assim, estimular o “desenvolvimento de novas 
compreensões sobre a variedade e a profundidade dos fenómenos so-
ciais”, educativos e artísticos (idem, pp. 165-176). 
 
1.2. investigação – ação 
 
O grande objetivo desta metodologia de investigação é trabalhar em 
conjunto, descobrir em conjunto, trocar ideias aprender no contexto, 
ser mais uma no meio de todos e não somente uma investigadora a fa-
zer o seu trabalho. É, ainda, proporcionar uma reflexão sobre a ação a 
partir da mesma. Neste sentido, podemos encontrar uma dualidade 
metodológica através da ação e da investigação, de forma a obter resul-
tados nas duas vertentes.  
A sua finalidade consiste numa ação transformadora e de superação de 
uma determinada realidade, centrando-se na melhoria de utilizadas, le-
vando a uma prática mais eficaz através da formulação, por parte do 
investigador, de princípios especulativos, hipotéticos e gerais de uma 
determinada problemática identificada num contexto, levando, a partir 
desses princípios, a formular hipóteses que deverão, através da ação 
(da prática), atingir as melhorias desejadas, envolvendo ativamente o 
investigador desde o primeiro momento.  

É uma investigação com um processo sistemático e contínuo de apren-
dizagem orientado para a prática e que está sempre a submeter-se à 
prova, permitindo, desta forma, justificar-se a partir do trabalho desen-
volvido e mediante argumentação comprovada e examinada (idem, p. 
252). 
As características principais desta metodologia, levaram a que a opção 
de a convocar para esta investigação, fizesse sentido no desenvolvi-
mento da sua problemática central, do(s) contexto(s) onde atuou, bem 
como dos seus participantes.  
Deste modo, a partir de Vilelas (2017, pp. 151-284), enumerarei essas 
características que podem ser consideradas como importantes para a 
metodologia desta investigação: 
- o seu propósito ser descritivo e exploratório, procurando aprofundar 
a compreensão do problema sem definições prévias;  
- o resultado ser sobretudo uma interpretação e não uma explicação 
pura; 
- ter uma raiz epistemológica chamada qualitativa; 
- ser um processo de autorreflexão; 
- processo baseado na interação contínua entre a investigação, a ação, a 
reflexão e avaliação; 
- implicar uma mudança na(s) prática(s) e desenvolver/gerar reflexão 
sobre essas práticas, desenvolvendo assim teoria sobre essa problemá-
tica; 
- justaposição de “ação e investigação” e “teoria e prática”; 
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- dar voz a todos os intervenientes na investigação, envolvendo-os, 
também, nos processos de decisão e escolha porque é a partir deste en-
volvimento efetivo que a qualidade e eficácia da investigação pode 
acontecer; 
- processo de investigação em “espiral”, interativo e focado no pro-
blema; questionamento-reflexivo e coletivo de situações; 
- é uma investigação colaboradora, analisada criticamente por todos os 
membros do grupo; 
- visa promover mudança (ação) e a compreensão (pesquisa); 
- não se limita a submeter determinadas hipóteses a uma verificação ou 
a utilizar dados para chegar a conclusões; 
- centra o estudo num ambiente crítico, onde a função de comunicação 
é de extrema importância; 
- a mudança acompanha um processo de formação dos intervenientes 
do processo de reestruturação (neste caso as equipas educativas); 
- aumento da autoestima profissional, a diminuição do isolamento pro-
fissional e o reforço da motivação; 
- cria condições para que os profissionais investiguem e se transfor-
mem em profissionais reflexivos; 
- produz mudanças inesperadas e conduz a processos inovadores; 
- proporciona uma participação geradora de responsabilidade e envol-
vimento; 
- estratégia de intervenção na mudança organizacional, tendo em vista 
a melhoria – investigação-ação – instrumento de mudança; 

- enfatiza o diagnóstico e avaliação contínua dos problemas; 
 

recolha de dados [tesoura]  
 
Observação participante. 
 

análise/tratamento dos dados [fita cola]  
 
Análise qualitativa a partir conversas informais. 
 
dimensão ética do trabalho de investigação com crianças 
 
Tendo como ponto de partida para esta investigação a inventividade na 
infância no domínio da educação artística com crianças, e sendo elas o 
grande motor para a importância de se (re)pensarem continuamente as 
práticas artísticas, bem como os fundamentos teóricos que coadjuvam 
com as práticas de educação artística, de forma a se atualizarem perma-
nentemente; esta investigação não poderia deixar de enaltecer as suas 
vozes, os seus discursos, as suas expressões, interesses e motivações, 
no que toca a uma investigação onde o objetivo é contribuir de forma 
relevante para beneficio das crianças, respeitando-as de forma cuidada, 
valorizando a(s) sua(s) infância(s) com temáticas de relevância para a 
construção de espaços educativos onde são consideradas como agentes 
sociais na construção do conhecimento cientifico que é produzido 
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sobre elas e para elas, considerando as suas opiniões, experiências e 
perspetivas, uma vez que não são objetos de investigação, mas sim os 
sujeitos participantes da investigação. 
Neste sentido, foram respeitados os princípios éticos do trabalho de 
investigação com crianças, tomando todas as precauções de forma que 
não fossem prejudicadas de nenhuma forma, preservando a sua identi-
dade, privacidade e confidencialidade – os nomes que aparecem no de-
correr de toda a escrita são fictícios, não sendo reveladas as suas prove-
niências (local onde vivem ou escolas que frequentam), nem outras ca-
racterísticas pessoais, sociais e culturais.  
Foi pedido consentimento aos pais e encarregados de educação para a 
participação dos seus filhos nesta investigação, bem como autorização 
para a captação/registo de imagem (fotografia e vídeo), de forma a do-
cumentar, através de narrativas visuais, a escrita da tese, bem como 
para recolha e análise de dados (autorização em anexo). 
De forma a poder implementar as residências artísticas em espaços for-
mais de educação; jardim de infância e escola do 1.º ciclo do ensino bá-
sico, foi também solicitada autorização e consentimento à direção do 
agrupamento de escolas, bem como aos educadores(as) e professo-
res(as) que de forma muito efusiva se disponibilizaram a receber nos 
seus grupos/turmas o projeto. 
 
 
 

contexto/ plano de ação - grupos participantes na investigação 
 
residências artísticas 
 
1 Jardim de Infância: 

o 1 grupo constituído por 18 crianças com idades 
compreendidas entre os 3 e os 6 anos 
o 1 educadora de infância 
o 3 auxiliares de ação educativa 
o duração da residência: 5 meses  

1 Escola do 1.º Ciclo: 
o 1 grupo constituído por 15 crianças do 1.º ano 
de escolaridade com idades compreendidas entre os 6 e 
os 7 anos 
o 1 professora  
o duração da residência: 1 mês  

 
Oficina dos Inventores (famílias) 

o Local: jardim de infância onde atuou a residên-
cia artística  
o Público: Crianças e suas famílias  
o Sessões: sábados de manhã 

 
A caixa do inventor (proposta para educadores(as) de infância e seus 
respetivos grupos de crianças) 
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o Projeto que abrangeu 16 educadores(as) de in-
fância e 320 crianças 

 
Instalação espetáculo para a infância 

 
§ Isto não é uma nuvem  

o Creches, jardins de infância e famílias  
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inventividade, 
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quem és? descobrir-te... 
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inventividade, 
para uma primeira aproximação do conceito 
 
Inventividade é para mim um lugar de inquietação. Quero explorá-la, 
quero conhecê-la, quero saber qual o seu lugar e de onde vem essa li-
berdade.  
Mas será a inventividade um lugar de liberdade? 
 
Vygotsky (2012), na sua obra “Imaginação e Criatividade na Infância”, 
estudava a importância dos conceitos de imaginação e criatividade 
como meios de expressão aos quais a criança, no seu desenvolvimento, 
recorre promovendo e potenciando as suas “funções psicológicas su-
periores” que têm um significado importante no desenvolvimento glo-
bal da criança. Referindo-se a Ribot, procura uma relação entre inven-
ção e imaginação: “«Toda a invenção» diz Ribot, «grande ou pequena», 
antes de se realizar de facto e de se fortalecer, foi concebida exclusiva-
mente pela imaginação, como uma estrutura elaborada pela mente atra-
vés das novas combinações e conexões” (idem, p. 24). 
Neste sentido, para se inventar tem que se pensar, imaginar, ir buscar 
conhecimento ao que é real e material, aproximando-nos, então, desta 
ideia de que uma invenção, como ato final – invento -  passa antes por 
combinações e conexões elaboradas pela mente até se materializar em 
alguma coisa, sendo a imaginação a estrutura que poderá proporcionar 

a primeira imagem, ou imagens, do que poderá vir a ser alguma coisa 
visível e/ou concreta de um pensar/pensamento. 
Inventar poderá então ser o tornar visível um pensamento?  
Ou será a inventividade esse processo de pensamento que leva ao ato de 
inventar? 
Um pensamento que pode surgir de um sonho, de um objetivo, de um 
problema ou até de uma questão racional, ou irracional?  
Poderá a inventividade ser irracional? Não dotada de razão ou de raciocí-
nio? Ou não? Toda a inventividade faz parte de um raciocínio? A partir 
do que já existe e do que se conhece, pode partir-se para algo novo? 
Uma novidade. Inventar ou reinventar? Inventividade ou criatividade? In-
ventividade está para além da criatividade? Ou a criatividade leva-nos a 
conhecer a inventividade? 
No seguimento desta relação com o desconhecido, com um desconhe-
cido que se metaforiza num vazio, e vice-versa, e nesta dualidade des-
conhecido-vazio, vão-se construindo alicerces para a estruturação da 
minha questão, do meu problema, do meu desconhecido. 
Numa primeira tentativa de elucidar as questões que coloco sobre a 
problemática em estudo e atribuindo pontos de contacto entre inventivi-
dade e imaginação, volto ao discurso de Vygotsky (idem) quando se re-
fere à primeira e mais importante “lei” a que se subordina a atividade 
imaginativa como atividade criadora da imaginação e como algo que 
está em relação direta com a riqueza e a variedade das experiências 
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acumuladas pelo homem, uma vez que estas experiências são a maté-
ria-prima a partir da qual se elaboram as construções da fantasia.  
Assim, reforçando um dos objetivos desta investigação, bem como 
este aproximar com a obra de Vygotsky, quanto mais rica for a experi-
ência humana, mais abundante será a matéria disponível para a imagi-
nação.  
E a inventividade?  
Qual é o seu lugar? Onde mora?  
Poderá a inventividade ser a própria experiência humana? 
Poderá a inventividade ser a experiência vivida no dia a dia de cada cri-
ança? 
Poderá ser a inventividade o lugar onde acontecem as combinações ela-
boradas pela mente, através das experiências proporcionadas pela en-
volvência com o mundo que a criança vai aprendendo, intervindo e 
construindo mundo?   
O que é, então, a inventividade na infância?  
Onde ela mora na vida das crianças? 
Que lugar ocupa? 
Porque é importante, na infância da(s) criança(s), inventar, andar com a 
cabeça nas nuvens, imaginar, fantasiar, brincar, ...? 
 
 
 
 

I.1 haja tempo para andar com a cabeça nas 
nuvens na escola e inventar, inventar... 
 
... reflexões e diálogos entre inventividade como lugar de expressão li-
vre e o estado andar nas nuvens na infância. 
 
É muito comum ouvirmos as expressões “andas sempre com a cabeça no 
ar”, “na lua”, “nas nuvens”, “estás a inventar”,” não inventes”, ... Expressões 
proferidas em qualquer lugar, mas, na escola, ganham sentido pejora-
tivo daquilo que poderá ser um momento significativo para a criança. 
Escutei inúmeras vezes todas elas na minha infância... fazem parte da 
minha memória. 
Sendo a infância, e este “estado” - andar nas nuvens, considerando-o 
como um período da vida e uma condição que poderá possuir um 
enorme potencial, não só como espaço educativo, provocador de des-
cobertas, mas também como um verdadeiro tempo e espaço tão necessá-
rio para se concretizar em cenários autorais de expressão e emancipa-
ção do próprio pensamento da criança, estamos no caminho certo para 
pensar a inventividade como um tempo e lugar onde as crianças podem 
ser crianças, sem pressas... 
Este tempo e espaço, escasso e quase inexistente, que prevalece e dá lugar 
a um ensino que, em pleno século XXI, continua, ainda, a distanciar-se 



    
 

50 

da criança, reduzindo-a um ser “não pensante” e onde tudo conspira 
para o seu futuro brilhante, sem olhar para o seu brilhante presente.  
É também do presente que aqui se irá falar. De um presente que nos 
faça refletir o passado e também o futuro, sim, mas que não se reduza 
a estes. Procurando que o presente nos provoque a pensar a escola 
como um lugar que acolhe e escuta, cada criança, com o seu novo e 
primeiro olhar, a cada dia, atrevendo-se a permitir a expressão desse 
olhar. 
Não falamos, assim, de uma escola que não escuta, não dialoga e pro-
move monólogos, até porque nessa escola não existirá lugar, certa-
mente, para andar com a cabeça nas nuvens, nem para inventar. 
Também não procuro com esta escrita, descrever e/ou apresentar o 
que está certo ou errado nas escolas portuguesas, procuro sim, acima 
de tudo, provocar-te e convidar-te a pensar comigo, a descobrir em 
nós mesmos, com os outros e no que nos rodeia, o quão importante 
teria sido, na nossa passagem pela escola, ter oportunidade de andar com 
a cabeça nas nuvens, de alguém ter escutado, valorizado, e ter permitido 
essa viagem. 
Já todos andamos com a cabeça nas nuvens. Todos conhecemos essa 
sensação.   
Mas, o que estará para lá deste simples, mas tão complexo, verdadeiro 
e encantador estado? E que relação tem, ou poderá ter, com a escola? 
Podemos inventar quando andamos com a cabeça nas nuvens? 
Andar nas nuvens, poderá permitir um completo envolvimento consigo 

próprio, com a sua identidade – contraproducente com as possíveis 
identidades predefinidas pela estrutura e política escolar – e com todas 
as aquisições e questionamentos que possamos obter deste constante 
relacionamento com o mundo e com os outros.  
É neste estado que sonhamos, imaginamos, pensamos, questionamos e 
processamos a informação que vamos descobrindo; que a compreen-
demos e a partir do qual vamos (re)construindo novos territórios. Ima-
ginários. Reais. Inventados. Verdadeiros. 
Aqui, neste lugar aparentemente proibido, podemos ir onde a nossa 
imaginação nos levar. Arriscando, ensaiando e experimentando o pen-
sar.   
No entanto, somos “chamados à terra” numa surdina que nos desperta, 
acorda, e nos conduz para caminhos trilhados por quem não os imagi-
nou, por quem não os pensou ou descobriu. Caminhos reprodutores, 
provocadores de uma cegueira que não permite à criança aventurar-se, 
arriscar-se na descoberta e conquista de outras paisagens.  De outras, e 
novas, paisagens. 
Poderá a criança descobrir/se n/um caminho tão diretivo e reprodu-
tivo? 
Estaremos nós, adultos, a esquecer a nossa própria infância? Uma in-
fância onde, também nós, gostámos de ser os comandantes das nossas 
viagens? Das nossas descobertas? 
Um caminho traçado por um adulto para uma criança, não é a viagem 
da criança, mas a viagem do adulto. Permanecerá desta forma, em si, 
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esta descoberta, esta aprendizagem? 
Andar nas nuvens poderá permitir assim o deslumbramento de ver acon-
tecer o que partiu de dentro, deste estado de aparente ausência do 
mundo real. É neste andar nas nuvens que somos livres, é nele que coisas 
maravilhosas podem acontecer, e onde tudo o que nos contaminou e a 
nossa memória guardou, se transforma em verdadeiros momentos de 
expressão, descoberta e diálogo com o mundo. 
É neste cruzamento, entre pensamentos que fluem, ideias que nascem, 
questões que se colocam, curiosidades que se despertam, sentimentos 
que brotam, emoções que explodem, que a criança precisa deste tempo.  
Um tempo que lhe dê espaço para a emancipação do seu pensamento e 
a deixe Ser. Ser criança. 
A criança quando envolvida nos seus próprios pensamentos, em assun-
tos significativos para si, tudo flui muito naturalmente e autonoma-
mente. Nas suas brincadeiras, ela testa os seus limites e encontra solu-
ções para os seus problemas, desenvolve competências que, com um 
adulto a dirigir, nunca, ou tardiamente, conseguiria atingir. É assim, 
através do contacto global - físico e emocional - sensorial, com o que a 
rodeia, que ela experimenta o mundo, o interpreta e se relaciona com 
ele. E é aqui, neste relacionamento, que acredito que as crianças ficam 
com a cabeça nas nuvens e acontece um dos melhores momentos da infân-
cia: a inventividade. 
 
É sobre inventividade que queremos pensar.  

Assim, partindo de uma escrita que se pode ler nas nuvens, ou na nu-
vem de cada um, dialogamos com mestres. Mestres inventores, mestres 
ignorantes, mestres de habilidades, mestres que nos inspiram, inquie-
tam, nos fazem pensar, questionar, sonhar...  
A partir da voz das crianças e inspirada particularmente por Walter 
Kohan, haja tempo para andar nas nuvens e inventar, inventar... 
 
ensaio.  
o caminho do ensaio. 
percurso até à invenção ou a própria invenção como ensaio. 
 
Kohan (2013, p.13) parte para a escrita de “O mestre inventor” assu-
mindo-a como um pensar que ensaia “um ensaio sobre ensaio”. Neste sen-
tido, interessa-me particularmente a ideia de que esta escrita sobre in-
ventividade, possa ser um ensaio sobre este conceito; o de inventividade.  
Traz-me muita esperança acreditar que (o conceito de) inventividade ca-
minha de mãos dadas com (o conceito de) ensaio (bem como do con-
ceito de infância). 
Atrevo-me, assim, a relacionar e a questionar o ensaio e a inventividade 
como atos, ou estados, que se aproximam daquilo que Kohan expressa 
e identifica em Rodríguez, como um “atrever-se a experimentar o pen-
sar, o inventar (...)” (idem, p. 11), associando, claramente, o ato inven-
tivo como um ato do pensamento, como sendo o próprio pensar, em 
si mesmo.  
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Poderemos estar aqui perante uma primeira tentativa, ou ensaio, de 
aproximação daquilo que poderá ser inventar. Não no sentido de in-
vestigar, pensar ou refletir com o objetivo de encontrar uma definição 
fechada, mas antes o trilhar de uma primeira meta para a compreensão 
deste conceito.  
Kohan refere-se a Rodríguez, enumerado várias e poderosas caracterís-
ticas para este primeiro questionamento/ compreensão que me reme-
tem para uma abordagem de práticas desafiadoras do pensamento e da 
ação. 
“De Simón Rodríguez poderíamos dizer que é o ensinar como um de-
safio” (idem), e é neste desafio que retomamos a questão do ensaio, do 
caminho do ensaio. Um caminho que propicia e estimula a importância 
de (re)pensar um novo tempo e lugar para uma educação que dá voz e 
autonomia às crianças, que emancipa os seus pensamentos, caminhos, 
escolhas, interpretações, inquietações e questionamentos sobre o 
mundo que a rodeia. Estaremos, portanto, a falar de escola.  
Acreditando que é na escuta, envolvimento e diálogo com o mundo, 
que se trilham estes caminhos, os caminhos do ensaio, que desafiam e pro-
piciam um mundo novo a cada olhar, um recomeço a cada descoberta 
e uma aproximação mais efetiva de toda a sua envolvência com a vida, 
estamos no caminho certo para uma aproximação de “O mestre inven-
tor” com o tema desta tese. 

Podemos ainda dialogar em perfeita sintonia com Kohan quando este 
se refere a Ródriguez como sendo o mestre inventor, que é 

descobridor, que o faz porque seu destino é inventar, sua vocação é 
ensaiar e errar, seu desafio é o atrever-se sempre a inventar, apesar do 
errar, do fracassar, do atrever-se a imaginar. Um viajante que se faz e 
desfaz em projetos, o andarilho, o da eterna errância, que chega a ser o 
que é desde o atrever-se a experimentar o pensar, o inventar (idem, p. 
13). 
O ato de inventar surge aqui como uma prática de atrevimento, “um 
atrever-se a pensar, imaginar, sonhar sem medos, de forma aberta, com 
erros, sim, como sucessos parciais também, com muitos fracassos e, 
novamente, de volta ao caminho do ensaio. O ensaio que é uma trilha, 
que se abre e fecha continuamente, (...) de início, reinício (...), para con-
tinuar em direção a um final que é um recomeço, um novo começo” 
(idem, p. 11).  
Através deste efervescente retrato desenhado e narrado por Kohan so-
bre um mestre, o inventor, podemos constatar uma forte relação e 
aproximação da infância – do Ser criança – com a inventividade na infân-
cia, uma vez que é isto que vemos acontecer nas crianças. 
Retomando a ideia de viagem, de uma constante viagem; de uma via-
gem que começa quando nascemos e só termina quando morremos, 
percebemos que este retrato desenhado sobre Ródriguez – o mestre in-
ventor - se aproxima mais do tempo cronológico da infância, do que 
do tempo cronológico do adulto. O perfil retratado por Kohan nesta 
obra, faz-me acreditar que está a falar de um tempo, de um estado, e de 
um lugar que nos faz voltar atrás no tempo, no tempo de cada um, e 
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perceber que este tempo comum, o da infância, é de um potencial tão 
poético que nos faz parar e querer voltar para lá. Para esse tempo.  
Esse tempo. O tempo de cada um de nós, em que, cada um na sua via-
gem, independentemente da sua cultura, do lugar onde nasceu ou cres-
ceu, da escola que frequentou, dos lugares que visitou, ou da falta de 
oportunidade para sair do mesmo lugar, da comida que comeu, ou sim-
plesmente da vida que viveu, em criança; todos nós, neste revisitar da 
própria infância, encontramos traços comuns com a essência deste 
mestre inventor, seja em que parte do mundo for.  
Agrada-me pensar que, a partir da leitura que faço da sua escrita, possa 
ver e sentir em Rodríguez a presença constante de uma criança. E, tal 
como ele se inspirou na história de Thomas para toda a sua viagem 
educadora, essencialmente por ver nele a energia, a força, a curiosidade 
e a sensibilidade de uma criança, possamos acreditar que é na infância 
que a inventividade tem o seu lugar privilegiado.  
Neste tempo tão especial que é o da infância, cada um de nós, quando 
criança, também foi descobridor, ensaiou, errou, voltou a tentar, atre-
veu-se novamente a errar, atreveu-se a inventar. E, apesar de poder er-
rar ou fracassar, voltava a ensaiar, a atrever-se.  
O andarilho, sempre sem parar, a imaginar, a inventar, a desafiar(se). 
Kohan fala-nos de um mestre inventor que é um adulto. Mas podería-
mos estar a ler sobre uma criança. 
A determinada altura desta viagem, esta pureza, subtileza, encanta-
mento, esta simplicidade com que as crianças olham para o mundo, o 

encaram, questionam, descobrem, dialogam e sentem, atrevendo-se 
sem medos (e apesar dos erros) a continuar, a recomeçar; passa para 
uma outra dimensão; a da uniformização. A da aprovação. A da 
norma. Como se o desenvolvimento das capacidades humanas de uma 
criança se naturalizassem em matrizes de referencia, aproximando-as 
umas das outras, bem como de um devir adulto que não se poderá dis-
tanciar dos padrões comuns de uma sociedade que olha para todos 
sem olhar para cada um.  
Assim, “neutralizadas”, as crianças, podem seguir o “caminho da salva-
ção e da felicidade eterna”, na carruagem onde todos cabem, mas de 
onde nenhum pode sair. Descarrilar.  
Quebrando-se a potencialidade da curiosidade, nesta carruagem onde 
todos cabem, o tempo de descarrilar para a busca incansável de fazer e 
procurar sempre coisas novas, a cada instante, com a capacidade que as 
crianças têm de não se demorarem no que não lhes interessa, e demo-
rarem nas que interessaram, ter a capacidade de parar e passar para a 
seguinte.  
A criança está sempre à procura. Se não tem esta oportunidade, se 
tudo lhe chega sem ela procurar, é possível que perca a motivação.  
A criança gosta de experimentar, errar, arriscar, conquistar, descobrir. 
Desde que nasce, está sempre à procura, a explorar. Ensaia a cada 
gesto, em cada expressão, no seu tempo e no seu lugar, invenções que 
não se inibem de se reinventar. 
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“A experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à educação. 
Educamos para transformar o que sabemos, não para transmitir 
o já sabido. Se alguma coisa nos anima a educar é a possibilidade 
de que esse ato de educação, essa experiência em gestos, nos per-
mita libertar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser 
o que somos, para ser outra coisa para além do que vimos 
sendo.”  

Jorge Larrosa e Walter Kohan 
(Kohan, 2013)  

 
em viagem... (a escola) 
 
O mestre inventor de Kohan, Rodríguez, conta-nos uma história que 
se traduz numa lição sobre a humanidade e, sobretudo, sobre uma es-
cola mais humanizada, evidenciando o seu papel social. 
Um viajante de seu tempo que perdura pelo nosso. Um viajante em 
formação que viu na escrita o meio para chegar até às futuras gerações 
e até mesmo àquelas que nunca o compreenderam - a estes de forma 
especial (idem, p. 12) - tornando a sua viagem num ensaio sobre uma 
vida educadora e sobre a educação entendida como uma viagem atra-
vés da vida. 
Caminhar juntamente com ele faz-nos pensar numa escola que se faz e 
desfaz em projetos libertadores, inventando e atrevendo-se a imaginar 

e a ensaiar novos caminhos para pensar e habitar a escola. Uma escola 
provocadora de sentidos.  
Uma escola, também ela, inventora. 
Rodríguez “faz a escola da irreverencia, faz escola onde se desescola-
riza, com quem se abandona e se considera impotente e incapaz de en-
trar na escola”. Neste sentido, é tratado como louco e sente-se incom-
preendido, uma vez que para ele não é um desperdício gastar tempo 
com estas crianças, como na época era um desperdício gastar dinheiro 
público na sua educação (idem, p. 53). 
Nas escolas, se assim fosse, poderíamos ter dois lados, num: criação, 
invenção, pensamento, vida e liberdade; noutro: reprodução, erro, imi-
tação, opinião e servilismo (idem, p. 70) que são dois lados ainda nos-
sos contemporâneos. 
É, portanto, o que se tinha vindo a fazer nas escolas, e é o que de mais 
fácil ainda podemos hoje em dia encontrar nelas, e que é urgente trans-
formar, já o afirmava, estudava e escrevia Rodríguez em 1845.  
Viajando no tempo, ainda hoje, esta é uma realidade que transporta 
uma urgência de transformação: “fazer escola criando, inventando é o 
caminho para essa transformação” onde através das palavras de 
Kohan, “é uma alternativa filosófica, pedagógica, política, existencial” 
(idem, pp. 70-71) que por muitos é considerada como utópica, surreal 
e que resiste às incertezas que por sua vez provocam insegurança em 
quem se quer arriscar e aventurar numa viagem que se cruze com este 
mestre inventor. 
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Neste sentido, podemos encontrar em Illich (1985) um pensamento 
que coaduna neste seguimento, uma vez que se refere a uma sociedade 
sem escolas, desescolarizada, até de uma forma generalizada, como ca-
minho educativo onde a educação para todos significa uma educação 
por todos; considerando todos e cada um como participante de uma 
sociedade em que os próprios atos pessoais adquirem um valor mais 
elevado do que o simples reproduzir coisas, manipular pessoas, rom-
pendo, deste modo, com uma certa ideia de escola como industria, que 
escolariza e institucionaliza, reprimindo o direito de aprender através 
da curiosidade, da experiência e da experimentação sobre e através do 
mundo e das relações humanas, havendo deste modo oportunidade de 
criar e inventar. 
Illich refere-nos ainda que, “na realidade, a aprendizagem é a atividade 
humana menos necessitada de manipulação por outros. Sua maior 
parte não é resultado da instrução. É, antes, resultado da participação 
aberta em situações significativas. A maior parte das pessoas aprende 
melhor estando «por dentro»; mas a escola faz com que identifiquemos 
nosso crescimento pessoas e cognoscitivo com o refinado planea-
mento e manipulação” (idem, p. 52). Neste sentido, podemos chamar 
para esta conversa, Robinson (2006, 2010), quando questiona, de 
forma retorica, se a escola mata a criatividade (?), uma vez que a “edu-
cação pública exerce uma pressão implacável sobre os alunos para que 
estes se conformem” dado que foram criadas à imagem do industria-
lismo e não apenas tendo em vista os interesses do industrialismo 

como se de uma linha de montagem se tratasse, para uma eficiência do 
trabalho através de mecanismos de avaliação que padronizam o tempo 
de crescimento e o conhecimento por categorias disciplinares, bem 
como as capacidades, motivações e interesses de cada criança, ultrapas-
sando os limites do que poderá ser a vida de cada um, para o que po-
derá cada um contribuir para a fabricação de um futuro que não se 
sabe o que esperar dele. 
Para Robinson, a educação só solucionará os seus verdadeiros desafios 
se conferir poder aos processos criativos, a professores apaixonados e 
inventores, criativos, errantes, que estimulam a imaginação e a motiva-
ção dos alunos, os encorajam na sua curiosidade, não marginalizando 
ou ignorando os seus talentos e motivações, e colocam ao mesmo nível 
todos os conteúdos e conhecimentos da arte, das humanidades, das ci-
ências, das línguas, da matemática, da educação física, uma vez que são 
contributos essenciais para a educação de qualquer criança. A partir de 
Dom Lipski (Robinson, 2010, p. 235) que afirma que se torna de real 
importância incentivar as crianças a seguirem o que as entusiasma, en-
corajando e reconhecendo, uma vez que o entusiasmo é a coisa mais 
importante a desenvolver numa criança porque através dele poderá 
chegar a outras coisas que desconhece. 
“O futuro da educação não passa por uniformizar, mas por personali-
zar; não passa por promover o pensamento de grupo e a «desindividu-
ação», mas por cultivar a verdadeira profundidade e dinamismo de 
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qualquer tipo de habilidade humana. No futuro, a educação tem de ser 
Elementar” (idem, p. 237).  
Neste sentido, não pretendendo aprofundar o que será o futuro da 
educação, mas antes poder pensar no que representa a inventividade no 
presente das crianças, nesta viagem que pode ser a passagem pela es-
cola, qual o seu lugar neste cenário tão frágil traçado por Illich e Ro-
binson?  
Atrevo-me ainda a chamar para esta narrativa que se vai construindo, 
inventando, as palavras de Rancière (2010) sobre, e a partir da experi-
ência/aventura intelectual e filosófica de Jacotot (1818), tão inspirado-
ramente escrita em “o mestre ignorante”; poderá um mestre ser igno-
rante? Poderá ensinar-se o que se ignora? Inquietante esta relação en-
trópica mas Rancière dá-nos uma lição, em primeiro lugar de humani-
dade e de igualdade, importante para o que esta tese procura investigar, 
uma vez que a inventividade que aqui se procura “encontrar”, para além 
de se referir à infância, é uma inventividade que se espera num lugar 
onde o que se ignora é simplesmente questionar-se sobre tudo o que se 
ignora, onde se investiga e verifica com os sentidos que se têm numa 
procura e viagem por caminhos desconhecidos, a partir do conhecer-se 
a si  mesmo através da emancipação que é um “inventário das compe-
tências intelectuais do ignorante” (idem, p. 43), onde tudo se relaciona 
com tudo porque “tudo está em tudo” e onde, em primeiro lugar e 
através da curiosidade, é preciso o confronto com alguma coisa para 
aprender qualquer coisa e relaciona-la com tudo o resto, através de 

“exercícios de liberdade”. 
Liberdade para criar, liberdade para inventar, liberdade para pensar. 
Em Rancière, através deste confronto com um mestre ignorante, que 
pode também ser o mestre inventor de Kohan, podemos encontrar al-
gumas características de uma viagem de inventividade, não a restringindo 
à escola e a tudo o que esta envolve, mas assumindo-a como uma via-
gem por uma “escola mundo”, num sentido abrangente daquilo que é a 
aprendizagem da criança, uma vez que a escola é só uma parte da vida. 
Neste sentido, Rancière refere que “todo o homem que é ensinado não 
passa de uma metade de homem”, talvez porque tudo aquilo que nos 
chega sem que sejamos nós a procurar, por motivação própria, aquilo 
que foi ensinado, aprendeu-se, por isso, pode ser esquecido e, quanto 
mais se esquece, mais parece evidente que se se compreende porque 
não se carrega a memória, forma-se, antes, a inteligência. A memória, 
aqui entendida como lugar que “armazena o que é ensinado”, não é a 
inteligência porque repetir não é saber e inventar, não pertencendo a 
uma ordem diferente da de recordar, uma vez que se “tudo está em 
tudo”, poderá ser através da inventividade que se criam as conexões e re-
lações com aquilo que se aprendeu do que se ignorava, através desse 
“exercício de liberdade”.  
Inventividade, surge assim como um exercício de liberdade, onde a cri-
ança, devendo ver tudo por si própria, compara sem cessar e responde 
sempre à tripla questão: o que vê? O que pensa? O que faz? E assim 
sucessivamente, não cultivando, desta forma, apenas a faculdade da 
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memória, mas acima de tudo, a da memória sensorial – aquela que não 
se vê e que não faz repetir como “papagaios da sua escola” – culti-
vando assim a inteligência, o gosto e a imaginação, não aprendendo de 
cor porque, segundo Rancière, é impossível que as crianças aprendam 
assim; “o cérebro humano, em geral, e o infantil, em particular, é inca-
paz de tal esforço de memória”.  
Neste sentido, apresenta-nos dois factos fundamentais de um mestre 
ignorante, quase como um segredo, e que aqui fazem muito sentido de 
forma a pensamos a inventividade como um processo do pensamento, 
uma vez que relaciona a experiencia com o que se desconhece, como 
um “sistema” que transforma as perdas em ganhos e os problemas em 
superações e é através, talvez, deste confronto com os problemas, com 
as coisas que se desconhecem, que podemos entrar na experiencia da 
problematização, interrogando, provocando alguma coisa através da 
manifestação de uma “inteligência que se ignorava a si própria ou que 
se descuidava”. “Os segredos dos bons mestres”, esses, traduzem-se 
em perguntas em vez de respostas, guiando discretamente a criança, de 
modo tão suficientemente discreto para que seja ela a procurar, mas 
não ao ponto de o adulto a abandonar a si própria (idem, pp. 27-35). 
 
professor, um mestre errante 
 
“Eu não quero parecer-me às arvores, que se enraízam em um lugar, 
mas ao vento, à água, ao sol e a todas as coisas que marcham sem 

parar”, diz Rodríguez (Amunátegui, 1896, p. 236, cit. por Kohan, 2013, 
p. 58).  
Afirmando que existe uma ideia contrária quanto à metáfora da árvore 
e das raízes no discurso educacional; fortes, bonitas e tentadoras - a 
raiz no sentido da segurança, da construção do conhecimento, da se-
quência lógica do alimentar esse crescimento de aprendizagem e sabe-
doria, principalmente na primeira infância, é muito comum ouvirmos 
falar de raízes, sendo “muito explorada por diferentes tradições peda-
gógicas” (idem, p. 59). 
Estas “tradições pedagógicas”, revelam-se redutoras para o potencial 
de uma aprendizagem que se pretende em movimento, que surpreenda 
e que não faça parar o pensamento e a ação.  
As crianças, até podem ser árvores, desde que não sejam a árvore em 
si, que sejam antes as folhas, por exemplo, ou as sementes que voam 
com o vento – que sejam crianças que voam... (e não criam raízes num 
só lugar). 
As viagens são um lugar de passagem, de transformação, tal como a es-
cola e a vida, um lugar de aprendizagem. Sempre um novo começo, 
um novo projeto. 

“Para um professor, a lição não é menor. Estamos acostumados 
à imagem do professor como alguém firme, seguro, de pé em 
frente da sala de aula transmitindo seu conhecimento aos alunos. 
Estamos habituados à fortaleza das árvores. A imagem se es-
tende aos alunos: quanto mais concentrados – estamos 
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acostumados a pensar -, maior a probabilidade de um conheci-
mento mais sólido, de raízes mais seguras. Certamente não é as-
sim que dá aulas S. Rodríguez e tampouco espera isto de seus es-
tudantes. Rodríguez sabe e pensa em movimento” (idem, pp. 59-
60). 

 
É preciso andar para se ensinar. É preciso inventar uma figura singular 
de educador, a do educador errante, da errância de um educador. Er-
rante, é o que não se conforma com um estado de coisas ou alguém 
para quem as coisas não têm um estado fixo, mas que busca interrom-
per e tornar impossível a continuidade do que tem vindo a ser; a errân-
cia impede a afixação de um centro ou núcleo para o qual todas as coi-
sas se remeteriam, o errante está atento e aberto, é sensível, preocu-
pado com o que está fora, não pode encher-se porque se esvazia em 
sua errância, não olha o mundo a partir de uma posição de saber, mas 
é sensível aos saberes do mundo. Afirma sempre uma vida, um modo 
de vida por criar para qualquer ser humano. Na errância a vida está 
aberta a uma nova vida (idem, pp. 60-61).  
São importantes estes professores errantes, nómadas, irreverentes. Um 
professor errante que faz do pensar um projeto inacabado. Um pensa-
mento que sempre começa, que sempre nasce e renasce. Caminhos de 
ida e volta, do erro que faz inventar, que faz sonhar o caminho (idem, 
p.14). Sempre com o primeiro olhar, como o fazem as crianças. 

Para Rodríguez assim se faz escola: errante, errando, e ao mesmo 
tempo inventando (idem, p. 62).  
É sempre como acontece com as crianças. 
 
Thomas. a(s) infância(s) da(s) criança(s) 
 
Thomas é uma criança que se cruzou na vida de Rodríguez e que lhe 
proporcionou uma experiência transformadora na sua vida, provo-
cando-lhe uma mudança de ritmo, de caminho, de paisagem. 
O episódio passado com Thomas fê-lo questionar como a solução para 
o problema da escola pode vir desta criança, um menino pobre, “anal-
fabeto”, que nunca foi à escola, uma vez que ele inventou uma solução 
para um problema, e os outros não.  
Esta situação levou-o a pensar a escola como nunca antes tinha feito. 
Esta experiência mostrou-lhe o enorme poder da criatividade, do pen-
samento, da invenção.  
Reflete na questão de não se ouvirem os estranhos, os que pensam de 
outra forma, desabituados dos usos estabelecidos, “os que falam outra 
língua”.  

“Thomas é um irreverente. Ele não faz o que se supõe que deve 
ser fazer uma criança de sua condição: olhar o que os outros fa-
zem, obedecer, caldo, ao que os outros lhe mandam fazer. Toma 
a palavra, não tem dificuldades, é verdade, mas ele o faz e 
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expressa o seu pensamento. Pensa, cria, revoluciona o mundo ao 
seu redor” (idem, p.34). 

 
Rodríguez pensa na escola, questiona-a. “Como é possível que a escola 
não ensine a pensar como Thomas pensou? Como é possível que cri-
anças como Thomas não estejam dentro da escola?”, referindo que 
esta foi uma experiência filosófica e pedagógica de transformação.  
O que o preocupa passou a não ser mais o mesmo e já não pode pen-
sar do modo como pensava. Urgia continuar viagem. Rodríguez sentiu 
que aprendeu coisas importantes nesse dia, e não foi na escola nem 
com pessoas importantes, instruídas ou conhecidas (idem:34-35), foi 
com Thomas, com uma criança. E poderia ter sido ter sido com qual-
quer outra.  
Talvez, todos nós, já nos tenhamos cruzamos com um Thomas. Ou 
com muitos.  
Da infância das crianças na escola podemos “esperar todo o novo, por 
isso considera a primeira escola a mais importante de todas”. Neste 
sentido, é preciso que aprendam a pensar sentindo. A partir dos olhos 
brilhantes de Thomas, que se espelham nas crianças que Rodríguez 
descreve nos seus textos, como crianças pensantes, reflexivas, falantes, 
persuasivas, convincentes (I, p. 237), que dizem a verdade, como os 
loucos. Rodríguez compromete-se de forma sensível com a infância, 
enaltecendo a capacidade de pensar com uma sensibilidade artística e 
com um compromisso profundo com a verdade (idem, p.79). 

Destaca a enorme capacidade e sensibilidade das crianças, capacitadas 
com poderosas ferramentas de observação e atenção, possuidoras de 
uma energia e curiosidade para perceber, questionar, pensar e inventar. 
Descarta as visões evolutivas da infância que pensam que às crianças 
só se podem dar coisas concretas, a ideia de que se perde muito tempo 
a conversar com elas, porque só quando chegam à idade adulta é que 
estariam em completa condição de refletir seriamente sobre assuntos 
sérios. Visão que responde a uma espécie de miopia e consecutiva re-
produção de hierarquia, desprezo e desencontro.  
Rodríguez soube observar a infância, e será este o seu segredo para não 
a subestimar. Soube olha-la de igual para igual e talvez seja este o se-
gredo para um bom mestre: “olhar com os olhos bem abertos as crian-
ças que o observam. Acolher o seu olhar, atendê-lo, cuidá-lo, nutri-lo, 
apreciá-lo. Ensinar é, já o sabemos, uma questão de atenção e sensibili-
dade” (idem, p. 80). 
Inventividade na infância, a partir do olhar deste mestre inventor, é po-
dermos olha-la como um lugar encantado onde acontecem as coisas 
mais maravilhosas e ele sempre soube que “a infância também é um 
momento de jogos e de ensaios. É necessário, nesse sentido, infantili-
zar a escola, levar a infância, com seus jogos, para a escola. Se a vida é 
de exercícios, ensaios e experiência – e essa última não depende dos 
anos que se têm, “não existe melhor mestre que a experiência” que ve-
mos acontecer numa criança que experimenta, que inventa, que sonha, 
que imagina...(idem). 
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inventar a escola. inventar-se. 
 
Kohan concretiza na sua escrita uma efetiva aproximação a Rodríguez; 
a este viajante inventor, à escrita, à ideia de leitor e de escrita inventiva, 
questionando o porquê e o para quê do que escrevermos.  
Que a escrita também nos mostra que escrever é uma forma de arte, 
que a fala é também um gesto artístico e que, quando estamos com o 
outro, o corpo também fala com gestos o que as palavras não alcançam 
a significar; “pintamos o ar com os gestos” de uma forma tão poética 
daquilo que é a expressão de uma criança, mesmo antes de falar. “O 
dito para o discurso falado também se aplica à escrita: “A arte de escre-
ver precisa da arte de pintar” (II, p. 157, cit. por Kohan, p.68).  
O que aqui me interessou pensar com Kohan, é esta forma extraordi-
nária de encontrar em tudo aquilo que se produz, a partir das vivências 
e experiências de cada um, o ato da criação por uma compreensão 
maior. O ato da criação, seja ele de que área for, inscrito em cada um 
de nós, a partir desta conexão intrínseca entre corpo e pensamento, en-
tre movimento e gesto, a fim de compreender e ajudar a compreender, 
sendo que é na base desta multiplicidade de conectores, que existe um 
sentir e um consequente expressar. Diz por isso, Rodríguez, que “o 
que não se faz sentir não se entende, e o que não se entende não inte-
ressa”(II, p.161, cit. por Kohan, p.68), e nisto, também as crianças são 
genuínas. 
Defende ainda que “as crianças aprendam a pensar, e o quanto antes, 

porque aprendendo a pensar poderão aprender todas as demais coisas 
e, em particular, a conviver uns com os outros” (idem, p.69). 
É mais crítico e efusivo ainda quando afirma que, perante métodos ob-
soletos, particularmente em voga na época e de forma geral ainda na 
contemporaneidade, e que não têm em conta o ser pensante que é cada 
criança, bem como o poder e a oportunidade que a escola possui, e/ou 
poderá possuir, para ser um lugar que permita à criança aprender a 
pensar.  
Métodos que “são um absurdo”, que “justamente não ensinam a pen-
sar, mas a repetir e a recitar de memória, métodos baratos, simples e 
fáceis de reproduzir, que ajudam a formar sujeitos dóceis com os quais 
não há como construir uma vida republicana. Chama-as “ESCOLAS 
DE VAPOR”, porque com poucos professores ensina-se milhares de 
garotos (II, p. 186, cit. por Kohan, p.68).  
E aqui, podemos ainda dialogar e corroborar com esta ideia, ainda com 
Rancière (2010), pensando na memória como um meio de formar o 
pensamento, a inteligência, e não como uma forma de carregar a me-
mória, a uma velocidade tal, que não há tempo para se exercitar o pen-
samento.  
Podemos falar numa escola que se transforma em gaiola?  
Uma Escola-Gaiola com papagaios repetidores, soletradores, recitado-
res e reprodutores, à espera da sua liberdade, na esperança de deixar de 
ser “um papagaio da sua escola” (idem, p.28). 
Nestas “viagens educadoras”, Rodríguez não procurou encontrar um 
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método, uma cartilha, um manual que descreva a fórmula da salvação 
para as crianças, para os professores, para a escola e para a educação. 
Isso seria muito redutor para um viajante errante. Seria um contras-
senso chegar a uma fórmula milagrosa que se pudesse aplicar e replicar 
a todos e a cada um. A um método estandardizado, fechado. Aquilo 
que ele propõe é bem mais complexo. (É bem mais simples!). 
Voltamos então à ideia de “mestre inventor”, propondo “um professor 
que seja um artesão e um artista do seu trabalho: um mestre inventor. 
Ou seja, tudo o que os governos não querem para as escolas” (idem, 
p.70).  
Traçando um perfil para este artesão, que pense, que invente, que se 
preocupe com todos e com cada um, que não seja cego ao apli-
car/transmitir os seus saberes, que seja um leitor reflexivo, que ali-
mente uma relação pessoal com os seus alunos, que seja bem pago, te-
nha boas condições de tempo e salário, como refere (idem, p.69). 
Esta ideia de artesão, de professor, soa-me no contexto desta tese de 
forma muito poética: 

 
Professor, um inventor... 
Um inventor, um poeta, 
um artesão, um artista. 

Um inventor que é um artista de seu trabalho, 
um artesão que inventa uma arte que é a de seu trabalho. 

Um inventor é um trabalhador, 

um mestre. 
Um mestre inventor. 

 
Este soar poético, que embala e transforma o meu pensamento numa 
leveza capaz de me elevar até às nuvens, de ficar com a cabeça nas nu-
vens, faz-me emergir novamente na escrita de Kohan porque sinto, na 
leitura que faço dele, um forte, delicado e cuidado relacionamento da 
poesia, do poeta, com a invenção.  
Um poeta, é também um inventor! 
Leva-me a crer que poderá existir aqui uma relação verdadeiramente 
efetiva, entre poesia e invenção, poeta e inventor; talvez um “perfil” 
em comum... 
Dizem que a infância é poesia.  
Se um poeta é um inventor e se a invenção tem um lugar privilegiado 
na infância, a inventividade pode ser a imagem poética da criança.   
Na tentativa de fazer escola criando e inventando, como sendo o cami-
nho para essa transformação, tratando-se de “pensar, em vez de imi-
tar”, (...) na educação pública, não se devendo “imitar servilmente, mas 
ser original” (I, p. 234, cit. por Kohan, p.70-71), é aqui que Kohan 
chama à conversa o poeta Manoel de Barros no seu livro “Memórias 
inventadas: a infância” (2003), para dialogar com aquilo que aqui, tam-
bém queremos pensar. 
E, neste momento em especial, atrevendo-me a relacionar invenção 
com poesia e/ou o poeta com o inventor – nunca esquecendo, nem 
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tão pouco nos distanciando, desta relação com o tempo da infância. 
Como o próprio título sugere, o poeta Manoel de Barros inventa a in-
fância.  
Inventa memórias da infância? Ou inventa memórias a partir da infân-
cia? Ou ainda, inspirado pelas memórias da infância, e pela oportuni-
dade proporcionada por este tempo, nos faz voltar a este tempo, co-
mum, e pensar na sua potência para toda uma vida de infância.  Será 
isto uma memória esquecida? Poderá a infância de cada um de nós 
nunca acabar a partir da memória de cada um? 
Kohan relaciona, a partir deste poeta, e deste legítimo ruído sobre e 
entre memória e invenção, como algo contraditório ou algo que se 
pode complementar. Da mesma ordem, ou de ordens diferentes? 
A memória, encarada como (mais) própria e próxima da descoberta, da 
recuperação, recordação, de algo que é desvendado, portanto – não in-
ventado (ordem contraditória com a da invenção)?  
“Enquanto a memória vai para o passado, a invenção parece ir em 
busca do futuro. A memória seria da ordem da “des-invenção”, e in-
venção algo do mundo da “des-memória” (idem, p.72). Podemos atre-
ver-nos, desta forma, a pensar que memória e invenção estão em cons-
tante diálogo com a infância - Com o tempo da infância - E que a poesia, 
o poeta, o artista, reconhece, encontra e está muito próximo deste tempo 
para inventar os seus poemas.  
“O poeta inventa, recria o significado e o sentido das palavras. (...) jus-
tamente através da memória, recordando e reinventando sua memória, 

e com ela sua infância. (...) Faz da memória uma invenção, e da inven-
ção uma memória” (idem). 
Neste sentido, o poeta, através do seu pensamento, cria novos signifi-
cados para contrariar a reprodução de significados usuais, comuns, e 
por isso, traz novidade, porque é um provocador de sentidos. Também 
como as crianças, não se demoram no que não lhes faz sentido, no que 
não lhe provoca o seu novo e primeiro olhar, o poeta dá às palavras 
novas propriedades, desconhecidas, chama para a sua escrita contradi-
ções e alimenta-se delas, reinventa sentidos e procura mostrar que o 
impossível é possível e que não existem sentidos impossíveis, princi-
palmente para as palavras, provocando assim o pensamento do leitor, 
entrando em estreita relação com o mesmo.  
A invenção na infância, pode até ser encarada como mentira aos olhos 
do adulto, mas se pensarmos como Manoel de Barros, quando afirma 
que “tudo o que não invento é falso”, podemos aproximar-nos da ver-
dade do pensamento das crianças, das suas expressões e emoções que 
se revelam através da fantasia, do sonho, da imaginação, associando 
esta verdade à inventividade, entendendo-a como um tempo e lugar de 
emancipação da infância das crianças.  
Podendo constatar, através deste poeta, que a invenção é uma condi-
ção da verdade, ou que sem invenção poderá não existir verdade. 
Kohan faz também uma associação do mestre inventor ao mestre ig-
norante, que poderão ser entendidos como mestres desobedientes, re-
ferindo-se ainda a outro viajante educador: Paulo Freire, onde lhe 
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destaca características semelhantes não só a Rodríguez, como também 
a Jacotot; três educadores inspiradores no âmbito da inventividade na in-
fância no que toca, essencialmente, ao seu lugar na escola e na educa-
ção.  
Neste sentido, encontramos neles educadores revolucionários e deso-
bedientes que, não se contentavam, nem aceitavam, jamais, um dado 
como acabado, realizado, imodificável; questionando e inventando, 
como as crianças, através da sua curiosidade e da vontade, característi-
cas reconhecidas por eles como sendo os motores do pensamento, da 
educação e da vida – “alegria que acompanha necessariamente o ato 
educativo, na figura do educador e na maneira de ele mesmo viver uma 
vida dedicada à educação” (Freire, 1996, p. 72, cit. por Kohan, 2013). 
Deste modo, através destes autores, também eles inventores e que nos 
ajudam a pensar através do seu tempo – num tempo que não tem 
tempo e que perdura em qualquer lugar e de diferentes modos de nos 
arriscarmos em novos voos.  
“Todos estes personagens foram considerados loucos, estrangeiros, in-
génuos, infantis. “As crianças e os loucos dizem as verdades” (Kohan, 
2013, p. 127) e é por isto que se atrevem a inventar, a experimentar, a 
arriscar.  

 
 
“Quem se atreve a inventar, a inventar-se, a inventar-nos uma 
vida na educação inspirada em algum destes loucos?” (idem) 

Que relação existirá então entre inventividade e o estado de andar com a 
cabeça nas nuvens?  
Será que inventividade, como nos desenha Kohan (idem, p. 138) refe-
rindo-se à escola, é uma imagem de estrangeiriedade, criatividade e ou-
sadia para pensar os sentidos de habitá-la e de criar a partir dela cená-
rios que se pronunciam e praticam ações que podem e devem sair fora 
dos lugares, entrando pela vida e pelo pensamento?  
Uma inventividade que é prática da sensibilidade, da errância, da irreve-
rencia, da igualdade, da subjetividade, e que permite sair muitas vezes 
do mesmo lugar e se voltar a arriscar? Sonhar?  
 
De forma a concluir esta primeira aproximação ao conceito de inventivi-
dade, não poderia deixar de voltar a chamar para esta conversa o poeta 
Manoel de Barros, pela voz de Peregrino (2010), quando refere que, 
contrariamente a Platão e Aristóteles, este poeta enaltece a importância 
de pensarmos os conhecimentos que se adquirem através de uma apro-
ximação efetiva com experiências sensoriais, de forma positiva, uma 
vez que na infância o conhecimento sensorial é o que poderá permane-
cer até à vida adulta, “os que ficaram com ele até hoje”, sendo que es-
ses conhecimentos são tudo o que ele possui de mais significativo, uma 
vez que “o restante são informações, não sabedoria” (idem, pp. 43-44). 
 

“O meu conhecimento vem da infância. É a perceção do ser 
quando nasce. O primeiro olhar, o primeiro gesto, o primeiro 
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tocar, o cheiro, enfim. Todo esse primeiro conhecimento é o 
mais importante do ser humano. Pois é o que vem pelos senti-
dos. então, esse conhecimento que vem da infância é exatamente 
aquele que ainda não perdi” (apud Martins et al., 2006, p. 32, cit. 
por Peregrino, 2010, p. 44). 

 
Percebe-se, neste sentido, a forte ligação que se pode encontrar entre a 
inventividade na infância, como um processo que inclui os sentidos, uma 
memória sensorial que é obtida essencialmente pela implicação deste 
primeiro olhar e da envolvência sensorial que a experiência e a experi-
mentação permitem.  
Aquando da sua obra “memórias inventadas”, ele chega a referir que, 
sendo uma obra literária, é muito mentirosa e que existe mentira tam-
bém na invenção. Se é inventada, é porque “vem de muitos lugares e 
de muitas infâncias”, não só da sua, porque se assim fosse, não teria 
tanta graça, tratando-se assim de uma obra que “retrata” várias infân-
cias vividas por muitos, tornando-se numa “infância plural” e, neste 
sentido, criadoras de memórias inventadas (idem, p. 48). 
Podemos também encontra na infância, a partir desta ideia de “várias 
infâncias” outra característica importante para pensarmos a inventivi-
dade: o devir-criança que, em Manuel de Barros, remetendo-se para a 
infância como experiência, inclui nela a aproximação ao conceito de in-
ventividade que aqui se estuda, particularmente e especialmente no que 

toca ao domínio da educação artística e das expressões artísticas na in-
fância. 
Neste sentido, a educação artística na infância, a partir do conceito de 
inventividade, pode aqui ser encarada como “laboratório experimental” 
através de experiências que imergem no artístico e não tanto na arte. 
  

“a infância como experiência, como acontecimento, como rutura 
da história, como revolução, como resistência e como criação. 
[...] É a infância como intensidade, um situar-se intensivo no 
mundo; um sair sempre do “seu2 lugar e se situar em outros lu-
gares, desconhecidos, inusitados, inesperados” (Kohan, 2004, p. 
63, cit. por Peregrino, idem, p. 50).  

 
“tudo o que não invento é falso”   
 
É mais fácil fazer da tolice um regalo do que da sensatez. 
Tudo o que não invento é falso. 
Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é 
verdadeira. 
Tem mais presença em mim o que me falta. 
Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. 
Sou muito preparado de conflitos. 
Não pode haver ausência de boca nas palavras: nenhuma fique 
desamparada do ser que a revelou. 
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O meu amanhecer vai ser de noite. 
Melhor que nomear é aludir. Verso não precisa dar noção. 
O que sustenta a encantação de um verso (além do ritmo) é o 
ilogismo. 
Meu avesso é mais visível do que um poste. 
Sábio é o que adivinha. 
Para ter mais certezas tenho que me saber de imperfeições. 
A inércia é meu ato principal. 
Não saio de dentro de mim nem pra pescar. 
Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. 
Estilo é um modelo anormal de expressão: é estigma. 
Peixe não tem honras nem horizontes. 
Sempre que desejo contar alguma coisa, não faço nada; mas 
quando não desejo contar nada, faço poesia. 
Eu queria ser lido pelas pedras. 
As palavras me escondem sem cuidado. 
Aonde eu não estou as palavras me acham. 
Há histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventa-
das. 
Uma palavra abriu o roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. 
Melhor para chegar a nada é descobrir a verdade. 
Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser sé-
ria. 
Não preciso do fim para chegar. 

(in Manoel de Barros, Livro sobre nada. s/d. Rio de Janeiro. São 
Paulo: Editoras Record) 

 
Haja tempo para anda com a cabeça nas nuvens para inventar, inven-
tar, inventar... 
Quando andamos com a cabeça nas nuvens, imaginamos e inventamos 
coisas fantásticas! E todas as coisas que inventamos, são verdadeiras... 
Coisas que nos inquietam e que nos fazem sonhar, coisas que vivemos 
e que nos marcam de alguma forma e nos fazem inventar. Inventar 
coisas que “de tão verdadeiras, parecem que são inventadas” e que não 
precisam de fins para lá chegar! 
Porque a experiência de andar com a cabeça nas nuvens “é o que nos 
passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o 
que acontece, ou o que toca” (Larrosa, 2001, p. 21). 
Haja tempo para andar com a cabeça nas nuvens...  
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I. 2 à procura do conceito de inventividade 
na infância  
 
inventividade na escola e na arte:  
INVENÇÃO, ARTE E EDUCAÇÃO 
 
Partindo da ideia de que o ato inventivo, momento e/ou estado para a 
criação ou atividade criadora, por parte dos grandes inventores, dos 
mais variados domínios do conhecimento, bem como dos artistas das 
diversas áreas ou correntes artísticas, é transversal ao ato inventivo das 
crianças, poderemos constatar que a infância é o tempo mais privilegi-
ado e rico para que a inventividade aconteça. 
As premissas e os conectores ativadores da inventividade, podendo assim 
denominar, são fatores intrínsecos a este período da vida pelo qual to-
dos, sem exceção, passamos, e que pode ser revisitado a todo o mo-
mento pelos adultos que a transportam consigo.  
Podemos então pensar a infância, bem como a inventividade, como tem-
pos que não têm tempo, ultrapassando o tempo cronológico de cada 
um, através de memórias do passado, bem como de memórias que são 
ativadas a partir das nossas vivências do presente que nos transportam 
para a infância de cada um. 
Inventar pode ser assim; brincar, como as crianças fazem. Ou o brincar 
pode ser o caminho para inventar (?). 

Será a forma como a inventividade na infância acontece, o cenário fantás-
tico dos grandes inventores da nossa história?  
Também os cientistas, os investigadores, os pintores, os poetas, (...), 
brincam. Se pensarmos desta forma simples, como em qualquer brin-
cadeira de criança, percebemos que inventar pode ser assim; simples e 
verdadeiro como a brincadeira de uma criança.  
A invenção, como um fim, ou como o términus de um projeto ou pro-
duto concreto, isso sim, pode ser difícil e mais complexo. Agora o ca-
minho para a invenção, esse, tem que ser a brincar. A experimentar, a 
testar, a errar, a imaginar, a sonhar e a (re)inventar. Depois testar, tes-
tar, formular e reformular, comprovar, (...). Tudo isto acontece na in-
fância. Tudo isto acontece com a criança no seu tempo de infância. E é 
desta transversalidade que aqui gostaria de falar. 
Vejamos, por exemplo, o caso de Antoni Gaudí. 
Gaudí dizia que já nada pode ser inventado uma vez que toda a inven-
ção já se encontra na natureza. A natureza é, desta forma, para Gaudí, 
a definição pura de invenção. Neste sentido, referiu, ainda no seu 
tempo, “como é possível só agora se terem inventado as aeronaves, se 
deste sempre as abelhas voaram” – o mecanismo do voo de uma aero-
nave, sendo igual ao mecanismo de voo de uma abelha, não é uma in-
venção do homem, mas sim da própria natureza. O homem, inspirado 
por esta invenção, encarregou-se de estudar e inventar os mecanismos 
para colocar em prática os mesmos princípios do voo de uma abelha, 
numa máquina, que é a aeronave.  
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Através deste exemplo, refere que o homem já não pode inventar nada, 
no sentido do novo, porque até na própria natureza do homem, ou na 
natureza, já tudo foi inventado. Cabe ao homem, também ele fruto da 
invenção, observar, descodificar e/ou reinterpretar estas invenções na-
turais, usando-as para lhes dar continuidade e descobrir onde as pode 
implicar e aplicar. Foi nisto que Gaudí se inspirou e trabalhou em todo 
o seu percurso artístico.  
Tendo como principal inspiração para as suas obras a natureza, Gaudí 
foi um inventor do seu tempo. Também ele um mestre errante, ensai-
ando e arriscando-se a pensar com outro olhar, ensaiando e arriscando-
se a criar outros sentidos para o seu pensar. Permitindo-nos assim um 
novo olhar sobre as formas e sobre a natureza dessas mesmas formas. 
Mais do que a representatividade do seu trabalho, é o que essas repre-
sentações nos provocam a criar novas representações, novos olhares.    
 
 
 
“O grande livro, sempre aberto e que devemos esforçar-nos para ler, é 

o da natureza”  
“Quando o edifício tem simplesmente o que necessita com os meios 

disponíveis tem caracter e tem dignidade, que é o mesmo”  
Antoni Gaudí9 

                                                
9 In, “Les Escoles de la Sagrada Família”, 1909, Barcelona. 

Em 1909, Gaudí criou o projeto de arquitetura da Escola da Sagrada 
Família que acolheu os filhos dos operários da catedral, situando-a 
junto ao próprio edifício. 
Aquando de uma visita feita ao edifício10, transforado agora em museu 
e espaço de oficinas educativas para as escolas que visitam a catedral, 
pude constatar, na documentação exposta no próprio local que, apesar 
de ser uma escola, na época, de ensino tradicional, as “lições” tinham 
um caracter prático que envolviam as crianças no próprio processo de 
ensino aprendizagem a partir do que se tinha, e a partir do que se podia 
fazer com o que se tinha. “Lições” que saíam do espaço tradicional, 
com os bancos de escola e secretárias juntas e onde o quadro de ardó-
sia estava atrás da secretária do professor, colocada sobre um estrado 
mais alto que o nível onde estavam os alunos; cenário ainda existente 
no espaço, mas que se expandia para outros espaços de acordo com 
aquilo que se pretendia ensinar, bem como com o que se deveria 
aprender naquele tempo. 
Neste sentido, é facultado aos visitantes, através de fotografias, o 
exemplo de uma “lição de geometria”, no espaço exterior, onde as cri-
anças estavam visivelmente envolvidas na manipulação de estruturas 
que lhes permitiam, através da sua manuseamento, entrar em contacto 
com a formulação de problemas que as levavam a percecionar e entrar 
em contacto com os conceitos que lhe estavam subjacentes. A “lição  

10 Sagrada Família, Barcelona, abril de 2019.  
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de geografia física”, onde um círculo construído em betão representava 
o globo terrestre, com terra e água a simbolizar os oceanos, e onde as 
próprias crianças manipulavam os materiais a fim de investigar, estudar 
e experimentar os conceitos de 
geografia e física. Ou a “lição de jardinagem”, onde as crianças entra-
vam em contacto real com os conceitos de estudo do meio (no caso do 
currículo português) e as ciências naturais.   
Naquele momento em que me deparei com estas imagens, e mesmo 
agora enquanto escrevo esta narrativa, sinto que existe aqui, nestes 109 
anos que nos separam, uma forte entropia que se transforma numa in-
quietação que me faz questionar a evolução da escola e, apesar do so-
nho que comanda a minha esperança, tento compreender este tempo 
que nos separa, através dos diversos cenários educativos que na altura 
já eram inventados, bem como dos que se têm vindo a inventar, ou dos 
que estagnaram no tempo. 
Agradou-me bastante observar estas imagens. Pensar que há 109 anos 
não existiam os recursos que hoje existem e perceber que se fazia 
tanto. Faz-me pensar que Gaudí tinha razão; “quando o edifício tem 
simplesmente o que necessita com os meios disponíveis, tem carácter e 
tem dignidade, que é o mesmo” e que “para fazer as coisas bem é ne-
cessário: primeiro, amor; segundo, técnica” (In Museu da Sagrada Fa-
mília, 2019, Barcelona). 
Talvez o ato inventivo, tanto na escola como na arte, tenha este sen-
tido de interioridade e sensibilidade. Não só para as crianças, mas 

1910 

1. “lição de geografia física” 

2. “lição de geometria” 

3. “lição de jardinagem 

 

1. 

2. 

3. 
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acima de tudo para os adultos que das políticas educativas fazem parte. 
E isso tem-se vindo a complicar.  
Por incrível que pareça, e por incríveis que sejam os avanços tecnológi-
cos e científicos que trazem consigo mais facilidades para a criação e 
aplicação de novas formas de olhar e pensar a escola e a arte, deixamos 
de ver aquilo que destas imagens do século passado faz parte.  
Se fecharmos os olhos e pensarmos no nosso tempo de escola, a ima-
gem mais próxima destas “classes” e que nos poderá vir à memória, 
talvez sejam os momentos de intervalo, no recreio da escola, onde, a 
brincar, mexíamos em paus e terra e brincávamos nas poças de agua da 
chuva que se transformavam em rios e oceanos, portanto, aquilo que 
vemos acontecer nestas “classes” de 1910, onde crianças, juntamente 
com os seus professores tutores, experimentavam a aprendizagem atra-
vés da experiência, sem os utensílios, materiais e ferramentas que hoje 
em dia temos ao nosso dispor. 
Será consequência da evolução dos tempos que, a partir da inovação, 
nos trouxe novos e tantos recursos, que já não temos capacidade para 
inventar mais nada? Para pensar para além do que já está inventado? 
Se há 109 anos as crianças que frequentavam a escola da Sagrada Famí-
lia aprendiam as diversas matérias na rua, a brincar e a experimentar, 
porque é que as nossas crianças, com mais recursos do que naquele 
tempo, continuam a estar dentro de quatro paredes e sentadas em ban-
cos de escola? Porque é que continuam a aprender sobre “geometria, 
geografia, física e jardinagem”, sentadas e a partir dos manuais, quando 

o conhecimento meramente livresco não valoriza a experiência direta, a 
vivência, a observação (Silva, 2000a, p. 23), quando “o grande livro, 
sempre aberto e que devemos esforçar-nos para ler, é o da natureza” e 
das relações humanas, sociais e culturais? 
Leva-me a pensar na própria invenção do mundo. Desde há milénios 
atrás, quando ainda nada existia.  
Uma coisa é certa, foi a partir dos recursos da natureza, do próprio ho-
mem, em relação e diálogo, que se começaram a inventar coisas; po-
dendo encontrar na história, vários caminhos que nos levam a pensar 
desta forma.  
 

João dos Santos (Santos, 2007, p. 312) define, desta forma, a es-
cola primária: “instituição destinada a corrigir nas crianças o ví-
cio impertinente de lerem na Natureza, nas Pessoas e nas Coi-
sas”. 

 
Vejamos, por exemplo, ainda no seguimento deste “grande livro, sem-
pre aberto e que devemos esforçar-nos para ler” - a natureza -, o caso 
da biomimética, da biónica ou da arte biómórfica. 
Desde os primórdios da evolução do homem, estes conceitos sempre 
foram utilizados, mesmo ainda sem se saber que eles podiam ter defini-
ção, sendo usados de forma orgânica pelas próprias estruturas que, de 
necessárias, foram inspirando o homem nas suas construções e inven-
ções que auxiliaram a sua evolução. 
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Neste sentido, a arte esteve sempre em estreito diálogo com as inven-
ções naturais da própria natureza, sendo esta a primeira matéria prima 
para as invenções do homem, inspiradas nas formas orgânicas que pos-
suem por si só já caraterísticas próprias de acordo com o contexto 
onde se inserem e onde o conceito de “da mesma espécie” ou de igual-
dade, semelhança, diferença, são uma constante. A natureza das formas 
orgânicas, segundo Munari (2013) não são estruturáveis pelo homem, 
no sentido de manipuláveis, são evolutivas e desenvolvem-se de forma 
natural segundo as condições do seu contexto, dando o exemplo dos 
rios. No entanto, o homem também cria formas orgânicas. O autor re-
fere ainda que se deve deixar de falar de arte na escola e começar-se a 
falar de comunicação visual, mencionando ainda que a escola não 
forma artistas nem génios, mas educa para a compreensão da arte que 
é; comunicação visual. Neste sentido, a comunicação visual é tudo o 
que os nossos olhos veem e, segundo o contexto onde as imagens es-
tão inseridas, têm um significado diferente, dando informações dife-
rentes. Havendo a comunicação visual casual; a que decorre natural-
mente no dia a dia (nuvens que passam, folhas que voam, ramos que 
abanam, que revelam que está vento, frio, que vai chover, etc.) e uma 
comunicação visual intencional que tem uma intenção de comunicar 
algo, mensagem criada por algum emissor (idem, p. 76). 
Segundo Kestler (2006), existe uma aproximação efetiva entre a arte e 
a natureza, podendo constata-la através das investigações poético-cien-
tíficas de Goethe que aliava sempre no seu pensamento a ciência e a 

poesia, a arte e a natureza. Nos seus estudos sobre botânica, anatomia, 
geologia, zoologia, luz e cor, onde procurava apreender o processo for-
mativo da natureza viva como modelo de qualquer forma artística.  
Goethe assume a existência de uma “confluência entre a arte e seu 
modo de representar a natureza” (Molder, 1993, p. 26, cit. por Kestler, 
2006, p. 46), havendo, assim, uma identidade e um paralelismo entre as 
leis da natureza e as leis da arte, onde, segundo as ideias de Kant, en-
tram em concordância no que se refere a uma “vida interior da arte as-
sim como da natureza, onde os produtos destes dois mundos infinitos 
deveriam existir por si e para si mesmos”.  
Neste sentido, Kestler (idem), refere que “nem a arte nem a natureza 
têm uma finalidade, um objetivo; os produtos da arte e da natureza são 
e existem independentemente da finalidade que os homens impõem a 
eles”. 
Segundo a autora, Goethe não dissocia a relação entre sujeito e objeto 
no desenvolvimento de todas as capacidades humanas, onde sensibili-
dade e razão, intuição e entendimento, estão unidas, porque também 
existe, para além das ciências exatas, uma fantasia sensível exata, sem a 
qual a arte é impensável e o mundo impercetível (Goethe, 1998e, p. 42, 
cit. por Kestler, 2006, p. 53). 
A natureza, vista e sentida em toda a parte, relaciona-se com tudo. 
Agora, não falamos apensas da natureza das coisas naturais, dos seres 
vivos, sejam plantas, animais, seres humanos; falamos da natureza de 
todas as coisas, sejam elas criadas pela natureza ou pelo homem, sendo 
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também ele parte dela. 
Segundo Silva (2017) e Eugênio (2012), podemos verificar no ciclo da 
vida e na evolução das espécies, através de Charles Darwin, movimen-
tos que acompanham a evolução das espécies em estreita relação com 
as diferentes áreas do conhecimento, onde o homem não é um mero 
intermediário entre a arte e a natureza, mas sim um interprete dessa na-
tureza, cooperando de forma pessoal com ela, deixando de ser um re-
produtor e aprimorador de conhecimentos, para ser livre de criar.  
Darwin (idem), configura uma investigação artístico-científica que con-
tribuiu para ampliar o universo da investigação, na qual as artes visuais 
se relacionam com outras áreas do conhecimento. Arte e ciência, influ-
enciando-se simultaneamente, comunicando, proporcionam ao homem 
a construção de novos conhecimentos a partir desta relação. Neste 
sentido, segundo os autores, a arte é um campo da cultura humana que 
antecipa a ciência uma vez que a cultura visual, as artes visuais, as ima-
gens que inundam o mundo, proliferam e contaminam a nossa vida, 
comunicam e apresentam significados que podem ser subjetivos se se 
implicarem na sua leitura as experiências de vida de cada um; são per-
cecionadas primeiramente através dos sentidos, reagindo e provocando 
entendimentos e ações criadoras que motivam a novas descobertas 
(idem). 
O sentimento provocado pelo imprevisível, o indizível e o movimento 
constante da natureza, são deste modo aqui aproximados da inventivi-
dade na infância, se a pensarmos como um tempo e lugar onde a 

criança se envolve com o mundo à sua volta através da experiência efe-
tiva com as coisas que a rodeiam. 
Deste modo, podemos ainda aproximar-nos de Darwin (Silva, 2017; 
Eugênio, 2012) e de Goethe (Kestler, 2006) se pensarmos a experiên-
cias das crianças, quando brincam e inventam, como forma(s) de inves-
tigar e estudar, tal como Darwin e Goethe, as estruturas biológicas e 
suas funções, procurando aprender com o ciclo da vida da natureza 
novas estratégias e soluções, utilizando esse conhecimento que a leva a 
imitar (mímesis) de forma simbólica a vida.  
O conceito de mímesis, inserindo-o e relacionando-o com a inventivi-
dade na infância, pode ser compreendido, através de Schlesener (2009) 
quando se refere aos escritos de Walter Beijamin, para o qual o con-
ceito de mímesis assume um significado central como capacidade hu-
mana que concretiza a inserção do homem no mundo por meio da 
perceção e da linguagem, capacidade esta que se apresenta como dom 
de reconhecer e de produzir semelhanças que são essenciais para a cri-
ança compreender e ordenar o mundo, atribuindo-lhe sentido através 
da representação e da expressão; indissociáveis neste processo.  
Já Huizinga (2003, p.185), refere que para Platão a mímesis é um termo 
geral que descreve o pensamento do artista, como imitador inconsci-
ente, uma vez que um artista criativo ou um “executante material”, não 
cria a pensar se o que imita é bom ou mau, referindo que a mímesis é 
um jogo e não um trabalho sério, considerando a criatividade, o ato 
criador, um jogo.  
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A criança nas suas brincadeiras e na sua forma de viver e estar no 
mundo, vai reconhecendo semelhanças entre o seu modo de vida e o 
modo de vida do adulto e esta produção de semelhanças, encontradas 
nas brincadeiras das crianças, são “porque a criança estabelece outra 
relação com o tempo, e é no processo de educação que ela vivencia e 
se adapta às formas temporais do adulto. A mímesis é precisamente o 
processo pelo qual a criança aprende a se acomodar à ordem temporal 
do adulto”, através da imitação de ações dos pais, de animais, de ami-
gos, de tudo o que a rodeia. No entanto, a criança não fica pela imita-
ção como reprodução; esta imitação é criação porque a criança ao imi-
tar, inventa e, ao mesmo tempo, constrói a sua identidade (Schlesener, 
2009, p. 150). 
Neste sentido, podemos pensar a inventividade na infância como um 
processo mimético criador e construtor de identidade e autonomia, 
que entra em contacto com questões temporais. 
Para Benjamin (1985, p. 108, cit. por Schlesener, 2009, p. 151) a capa-
cidade mimética encontra o seu terreno mais fecundo nas brincadeiras 
das crianças; “os jogos infantis são impregnados de comportamentos 
miméticos que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas” 
uma vez que a criança, quando brinca, inventa personagens que têm 
determinadas funções, profissões, situações, mas também inventa ser 
cão, gato, carro, avião, flor, árvore, pássaro, monstro, um ser invisível, 
etc. A criança entra assim, através deste jogo, na sua inventividade que 
não tem fim e que muitas vezes não se pode ver aos olhos dos adultos, 

nem se pode e/ou consegue/deve explicar.  
A inventividade na infância, não é muitas vezes levada a sério pelos adul-
tos, principalmente na escola, e Benjamin refere-se a isso como sendo 
resultado da modernidade que desenvolveu um “preconceito segundo 
o qual as crianças são seres diferentes dos adultos”, com uma experiên-
cia muito inferior à nossa, incomensurável, onde achamos que temos 
que fazer uma ginástica mental imensa para inventar formas de distraí-
las, quando aquilo que elas precisam não é de serem distraídas por 
adultos, mas que estes levem a sério o que elas fazem e dizem. 
A “criança exige dos adultos explicações claras e inteligíveis, mas não 
explicações infantis [...]. A criança aceita perfeitamente coisas sérias, 
mesmo as mais abstratas e pesadas, desde que sejam honestas e espon-
tâneas” (idem). 
E é aqui, neste exato momento, em que considero ser importante esta 
relação entre educação artística e natureza através da criação de espa-
ços e tempos de inventividade nos espaços formais e não formais de edu-
cação.  
O papel do adulto neste processo torna-se fulcral e o mais importante, 
uma vez que é através de nós que as crianças têm acesso a experiências 
que as respeitam enquanto ser único, que tem uma infância que merece 
ser vivida sem pressa.  
Neste sentido, a partir de Schlesener (idem), podemos encontrar em 
Benjamin outro fator importante para nos fazer pensar nos meios e 
mecanismos para lá chegar; os brinquedos exageradamente “artificiais e 
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falsos”, “infantis” (que infantilizam demais a própria infância e onde 
predomina o plástico e o ruido de brinquedos estridentes) e as “ferra-
mentas” de expressão e educação artística que lhes disponibilizamos e 
que entendemos, muitas vezes, serem escassas ou com algum requisito 
específico; “os adultos não percebem que “a terra está cheia de subs-
tâncias puras e infalsificáveis, capazes de despertar a atenção infantil. 
Substâncias extremamente específicas”, que atraem irresistivelmente as 
crianças. Elas buscam os detritos, onde quer que eles se encontrem e, a 
partir deles, “elas reconhecem o rosto que o mundo das coisas assume 
para elas, e só para elas”. A criança manipula os detritos e, com isso, 
procura imitar “o mundo dos adultos, mas coloca os restos e resíduos 
numa relação nova e original”, construindo, assim, o seu mundo de 
coisas – e isto é a inventividade que aqui se procura emancipar e valorizar 
na infância das crianças. 
A inventividade das crianças, entra assim em diálogo com processos cria-
tivos e artísticos dado que se apresentam como processos de criação e 
interpretação do mundo, porque as crianças gozam da faculdade de se 
interessarem vivamente pelas coisas, mesmo pelas mais vulgares e que 
nós adultos já desvalorizamos, porque ao contrario de nós, adultos, a 
criança olha para tudo como uma novidade, com alegria e entusiasmo, 
absorvendo tudo através da sensibilidade que ocupa todo o seu ser, 
mais do que a razão ou o sentido concreto que um adulto pode atri-
buir. Neste sentido a curiosidade age como um impulso, expressando-
se de muitas formas e através de muitas linguagens. 

Ainda sobre o pensamento de Benjamin, a autora (idem) refere que a 
criança que brinca, cria os seus próprios brinquedos; brinquedos esses, 
inventados, que são tanto mais verdeiros quanto menos disserem aos 
adultos porque é a criança que brinca e é através da inventividade do 
brincar que conhece o mundo, onde o brinquedo inventado se torna o  
instrumento de relação da criança com o mundo (idem, p. 153). 
 
invenção e emergência – investigação e experiência 
 
Podemos encontrar no nosso dia a dia, várias situações em que nos 
vimos obrigados a inventar qualquer coisa, no que toca, por exemplo, à 
resolução de problemas cotidianos, essencialmente aqueles que são 
inesperados e para os quais não estamos preparados e/ou munidos de 
meios para os resolver.  
É certo que tudo o que se passa de forma harmoniosa e que siga uma 
rotina à qual já estamos habituados, nos dá uma certa segurança e po-
der sobre a forma como cada um vive a sua vida. No entanto, tudo se 
passa de forma igual ou semelhante e só quando confrontados com si-
tuações inesperadas é que esta linha reta vibra e nos faz, de alguma 
forma, mudar de direção e arriscarmo-nos a desenhar outras linhas 
que, desconhecidas, nos provocam alguma inquietação, mas que somos 
obrigados a seguir e a arriscar. 
Pensemos, por exemplo, nas situações de emergência onde temos que 
ativar toda a nossa capacidade de imaginação criadora para acudir a 
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essa emergência. Aquela sensação de que quando vemos acontecer 
com os outros, imaginamos que não teríamos a mesma rapidez ou des-
treza para ajudar ou para resolver aquela situação. O facto, é que 
quando uma situação destas acontece connosco, ficamos surpreendi-
dos com as nossas próprias atitudes, propiciadas pelo que essa emer-
gência provocou em nós, levando-nos a inventar alguma coisa para a 
solucionar. É como uma explosão de emoções que ativam o nosso 
pensamento, em simultâneo o nosso corpo e toda a nossa expressão. 
Ficamos em tensão e com uma adrenalina tal que é quase mecânica a 
nossa capacidade olhar, pensar, sentir e agir, de uma forma tão surpre-
endente que quando nos afastamos daquele momento, questionamos a 
forma como agimos e resolvemos aquele problema que carecia de uma 
solução urgente. 
Neste sentido, podemos questionar a relação que poderá existir entre 
inventividade, emergência, problema, inquietação, bem como rotina, mo-
notonia, hábito, arriscar, entre outras características que nos possam le-
vam a agir sobre alguma coisa, essencialmente no sentido de nos poder 
provocar a imaginação criadora. 
No seguimento deste pensamento, principalmente no que toca a esta 
ideia de relação entre invenção e emergência, encontramos em Gil 
(1984) fundamentação para que este facto seja entendido como uma 
das situações que poderão provocar o pensamento inventivo, uma vez 
que se refere à importância da experiência efetiva com o mundo, se a 

pensarmos como forma de o investigar para o conhecer e nos relacio-
narmos com ele. 
Neste sentido, refere que é através da experiência que se faz uma apre-
ensão cognitiva do conhecimento, uma vez que desta forma entramos 
em contacto com a criação de problemas que nascem de dados e factos 
que se revelam surpreendentes quando os entendemos como significa-
tivos na nossa prática cotidiana e nos relacionamentos que possamos 
fazer com aquilo que já conhecemos e com aquilo que estamos a co-
nhecer/aprender, dado que desta forma a cognição se torna performa-
tiva e não constante.  
Deste modo, tornando-se uma experiência dinâmica, ampliam-se as 
possibilidades de construção/criação de significados de representação, 
onde a identificação dos seus elementos e aspetos iniciam posições re-
fletidas nas problemáticas que se confrontaram e criaram (idem, p. 
243). 
 

“Conhece-se o enigma clássico da invenção: a oposição entre re-
combinação e emergência. A produção do novo tem de significar 
uma desconstrução e uma reconstrução de elementos de estrutu-
ras precedentes – mas nesse processo a reconstrução engendra 
efeitos inesperados ou imprevisíveis. Embora se conheçam algu-
mas das determinações que aí intervêm, continuamos sem saber 
bem quais são as suas leis de funcionamento” (idem, p. 245). 
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Através destes efeitos inesperados ou imprevisíveis, sem saber as leis 
de funcionamento da invenção, podemos aproximar-nos de outra ca-
racterística da inventividade; a imaginação que, como refere Gil, ainda é 
uma “caixa negra”, mas que aqui se transforma numa caixa do inven-
tor, onde, tal como na cognição, possui um conjunto de «jogos contra 
a natureza», cuja estrutura influi sobre a atividade de resolução.  
A imaginação liga-se desta forma aos problemas e é como uma ativi-
dade artesanal que encontra neles (problemas) tanto a sua origem, 
como o seu exercício e também os seus limites. Se a imaginação é 
compreendida na sua objetivação, a invenção deveria referir-se à pro-
blematização, sendo na singularidade de cada situação, mais do que na 
aplicação de métodos canónicos, que se vê trabalhar a imaginação 
(idem, pp. 45-46). 
Ainda sob a perspetiva da problematização, bem como da emergência 
que estimula a imaginação, atribui ao mal-estar e à insatisfação ineren-
tes às dúvidas que surgem de situações inesperadas, mas que significam 
um estímulo para a ação. Frequentemente as dúvidas surgem de uma 
indecisão, mesmo que momentânea, na ação e, a partir desta perspe-
tiva, a invenção configura-se não só como um aspeto da investigação, 
como também do deslocamento e modificação de perspetiva – da psi-
cologia da criação para uma teoria da solução dos problemas – tendo 
um alcance múltiplo que se não se alcançaria se tudo fosse oferecido 
como certo (idem, p. 251).  

Neste sentido, procura-se, no âmbito da investigação e do conheci-
mento científico, contornar alguns impasses metodológicos dado que 
uma abordagem psicológica, ao contrário de uma abordagem de solu-
ção de problemas, continua a considerar a imaginação como uma fa-
culdade essencialmente introspetiva – “imaginação que permanece no 
interior”, reduzindo-lhe a possibilidade de uma “imaginação criadora”, 
o que ampliaria as suas potencialidades e possibilidades de se confron-
tar com a inventividade. 
Numa abordagem de criação de problemas, mais do que de solução de 
problemas, a imaginação e a inventividade ultrapassam este valor de in-
trospeção/interior, para um valor prático, com estratégias cognitivas, 
heurísticas e de “estilos”, significando que a invenção é uma intensifi-
cação das atividades de aprendizagem, bem como das suas capacida-
des, permitindo, desta forma, que problemas “não rotineiros” impli-
quem a criação e invenção de novos sistemas de códigos a partir de 
uma operação de esvaziamento que “o momento criador na invenção 
ou na produção de sistemas de codificação” se revelam por processos 
de inventividade como um processo de emancipação do pensamento  
(idem, p. 252). 
Gil refere ainda que, no campo da investigação (seu foco de estudo), se 
os comportamentos inventivos forem estudados a partir de uma forte 
relação com os problemas, a investigação poder-se-á distinguir de ou-
tras atividades cognitivas, enfatizando o “jogo expressivo espontâneo” 
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que afirma ser uma “componente e uma condição da invenção” 
(idem).  
Neste seguimento, mais do que podermos pensar em invenção, inte-
ressa pensar em inventividade como o processo criador de invenções, 
através do pensamento, da imaginação, da cognição, unindo desta 
forma emoção e razão.  
A questão do “jogo expressivo espontâneo”, relaciono-o claramente 
com a inventividade, em vez de invenção, dado que se parte do princípio 
que a invenção é o “produto final” de algo, isto poderá significar que 
esse “jogo” acabou. Mesmo que seja um fim em aberto, com possibili-
dades para continuar ou se reinventar, como acontece com as brinca-
deiras das crianças, ou nas suas representações plásticas ou até mesmo 
nas histórias que inventam; fará mais sentido que este jogo de que Gil 
nos fala, seja pensado a partir do conceito de inventividade que aqui se 
procura desenhar, e não tanto da invenção.  
Pode ser uma questão de terminologia, este “conflito” entre inventivi-
dade e invenção, no entanto, no contexto desta tese, gosto de pensá-lo 
desta forma. Não no sentido de discordar, mas mais no sentido de po-
der inventar a partir dele. Problematizar. 
Ainda assim, e para continuar com esta linha de pensamento, Gil re-
fere-se a este jogo como uma “fábrica” que possui um “repertório de 
soluções antecipadas e uma prática desinteressada das atividades com-
binatórias características da invenção”, eu diria: da inventividade. 

 

“Será inventando-se um problema (fingindo crer nele, diz Pei-
rce) que a criança transformará os seus gatafunhos em um de-
senho, resultado de inquiry ... Na investigação põem-se todos 
os meios ao serviço de um fim enquanto que, no jogo, são os 
meios que se convertem em fins” (idem, p. 252). 

 
Partindo para a análise desta citação, de forma a estudar/problematizar 
o que é inventividade na infância e a forma como ela atua no dia a dia 
da(s) criança(s), encontramos associada à invenção a ideia de ato (in-
ventivo), bem como a ideia de uma investigação que se realiza sobre 
uma determinada problemática, que requer a invenção de ferramentas 
(meios) que depois se utilizam como instrumentos para a resolução de 
determinados problemas (fim). Neste contexto, falamos de invenção e 
não de inventividade, podendo, desta forma, pensar a invenção como o 
ato e a inventividade como o processo.  
Ora, se a criança inventa um problema - problema esse que surgiu de 
um jogo que se foi inventando a partir da interação/relação da criança 
com os lápis e por sua vez com o material de suporte, é através do 
acreditar nele, (mesmo que “fingindo crer nele”) que esse jogo com os 
lápis convertem os “gatafunhos” em desenhos.  
Poderá ser através desta transformação proporcionada pela experiência 
e consecutiva investigação sobre as coisas e com/sobre os materiais, 
que vai problematizando os entendimentos sobre essas coisas e sobre 
o mundo. Diria que este “jogo expressivo e espontâneo” da criança, 
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proporcionado pelos movimentos do seu corpo, do seu braço, da sua 
mão, dos seus dedos; são gestos de pensamento e questionamento so-
bre o “como funciona?”, “o que consigo fazer com eles?”, “o que é 
que o meu corpo consegue fazer com eles?”, “e se eu pressionar mais o 
lápis, o que acontece?”, uma imensidão de suposições e problemáticas 
que só surgem se a criança tiver oportunidades efetivas de experienciar 
e investigar o mundo, sendo nesta investigação que se desenvolve a in-
ventividade.  
“A partir do problema, compreende-se melhor a universalidade da in-
venção: os problemas surgem em toda a parte – assim como o seu ca-
rater específico de cada caso: eles nunca são exatamente os mesmos” 
(idem). 
Neste sentido, através desta ideia de universalidade da invenção, pode-
mos constatar ainda que a invenção faz parte de todos os seres “viven-
tes” e de qualquer “forma de organização”, mediante “reorganizações 
cognitivas, ideológicas, comunicativas, afetivas” (idem, p. 253). 
E pensarmos a invenção como uma “propriedade adaptativa”, como 
nos propõe Gil? Seria retirarmos à inventividade o seu poder de romper 
com a normalização?   
No entanto, esta propriedade adaptativa pode ter que ver com o estado 
de “governabilidade” e de “governo dos homens” que Foucault inven-
tou (Agamben, 2009, pp. 27-28), no sentido de que pode existir uma 
certa naturalização e aceitação do “antigo” como certo e verdadeiro e 
que leva a uma certa resistência a inovações que não cumpram com os 

requisitos dessa tal “governabilidade”, onde o arriscar, quando surge 
algo novo, vindo da invenção, provoca uma certa insegurança e des-
conforto, algo “contra-natura” para a inventividade e para a invenção.  
Ainda assim, esta propriedade adaptativa da invenção, tem um sentido 
mais abrangente, e com sentido, no que Peirce (Gil, 1984, p. 254) re-
fere a este tipo de invenção, como “governo dos homens”, destinando-
se a proporcionar novos estados de crença que não são disposições es-
pontâneas, sempre atuantes e aparentemente sem limites internos, uma 
vez que existem, nos processos de invenção, dois movimentos inver-
sos: “um quer descobrir soluções novas” – ir em frente, o outro “as-
pira ao repouso, à redução das tensões, à homeostase - a invenção 
aplica-se a problemas que se querem resolver, pertence à natureza da 
criação encontrar um termo” (idem).  
Neste sentido, havendo este momento de tensão entre o seguir em 
frente, arriscando, e o repousar, cabendo à natureza da criação encon-
trar um termo; ocorre-me pensar na possibilidade de imaginar este 
“conflito” como o lugar da inventividade (?), até porque, a seguir, Gil re-
fere que “efetivamente, é através de noções intermédias que convirá 
apreciar a invenção” (!).  
Podemos, deste modo, pensar e apreciar a inventividade na infância 
como um lugar dinâmico que convida a ir, ao mesmo tempo que con-
vida a ficar quando faz sentido, a adaptar-se, a seguir novamente, a 
problematizar a adaptação passada, seguindo novamente, entrado as-
sim num estado de autonomia que se revela em gestos e em discursos 
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que constroem e se manifestam através de diferentes linguagens ex-
pressivas. 
A inventividade pode assim alimentar-se e deslocar-se, mesmo que de-
pendendo de adaptações, mas é a partir das emergências que se ex-
prime, aglomerando “a vontade e a passividade, o cognitivo e o não 
cognitivo” (idem). 
 

“Procura soluções, mas não as «melhores» soluções. É um jogo 
canalizado. Assenta no classicismo das combinações e das re-
combinações, como no romantismo da inspiração... Em dois 
momentos de um só percurso, a invenção mobiliza e detém a cu-
riosidade e a exploração. Forma de adaptação do vivente, é tam-
bém fator de rutura (e o génio, quer dizer, a criatividade supre-
mamente conquistada, confina com o delírio); e manifesta-se 
pela antecipação e pela simulação dos comportamentos objeti-
vos, exteriores: é vicariante em relação a eles e simultaneamente 
desvela-os no seu devir real” (idem, p. 255). 

 
  
inventividade como experiência; 
Dewey: expressão, experiência e arte 
 
Muitos dos caminhos percorridos para tentar chegar a um lugar onde 
se possam desenhar mapas que evidenciem o conceito e o lugar da in-
ventividade na infância, passamos por muitas encruzilhadas que nos 

dizem que está diretamente relacionada, e em estreito diálogo, com a 
experiência.  
Nesta investigação em educação artística, cenário onde ela atua, pode-
mos encontrar no pensamento de Dewey (2008), na sua obra “a arte 
como experiência”, principalmente no que concerne às relações exis-
tentes entre expressão, experiência e arte.  
A partir de um breve diálogo com Dewey, procurei perceber a sua con-
ceção sobre experiência, transportando-a para o descortinar do con-
ceito de inventividade como experiência, uma vez que esta palavra se tem 
vindo a repetir durante toda o meu pensamento e escrita deste traba-
lho. Que contaminações?  
“A inventividade como experiência”?  
“A arte como experiência de inventividade”?  
Neste sentido, aproximamo-nos novamente de outro conceito que tem 
vindo, tal como a experiência, a ser muito falado no decorrer desta 
tese; a expressão. 
A expressão, em Dewey (idem), é entendida como um meio (na arte), 
não sendo objetiva nem subjetiva; ela é a própria matéria de uma nova 
experiência em que ambas só existem porque cooperam, não existindo 
uma sem a outra. 
Para o autor, a arte surge como um produto da interação entre o ho-
mem e o meio ambiente em que vive, de forma tão clara, simples e na-
tural, como é a experiência de uma criança com o mundo que está a 
descobrir e onde, através de uma constante reorganização de energias, 
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ações e materiais, se criam as bases da experiência estética; referindo-se 
às práticas artísticas como modos de relação entre a experiência esté-
tica, a sua apreensão, e a vivência de experiências que fazem parte da 
vida quotidiana e que fazem inteligível a arte e a experiência estética, 
sem as reduzir a conceitos fechados, especificando a autonomia do va-
lor estético da experiência na função social da arte. 
Neste sentido, Dewey refere que a arte é tanto mais eficaz socialmente 
quanto mais autonomia produzir, aumentando assim a capacidade de 
trabalho e compreensão de diferentes modos de relação - arte como 
experiência não esquece a vida quotidiana e a identidade de uma socie-
dade – a experiência estética, que é experiência em forma ampla, é 
abrangente a estas experiências. 
Ainda em relação à expressão, Dewey refere que para que ela exista e 
se manifeste, tem que haver “excitação e perturbação”. Terá que existir 
algo que provoque uma emoção e consecutiva reação e, neste sentido, 
expressar-se é também ter tempo para ficar nessa “perturbação”, nessa 
inquietação, para que assim se possa desenvolver, a partir dessa emo-
ção, alguma coisa e trabalhar nela até à sua conclusão/resolução. E é 
através deste processo que se vão encontrando significados, uma vez 
que é no encontro com estes significados que se expressa alguma coisa 
– fazendo referência às experiências de vida. 
Aqui, neste lugar, podemos entender a conexão existente entre expres-
são e arte, bem como da conexão entre a expressão e a inventividade das 
crianças. 

A expressão, apresentada por Dewey como um ato, e a obra de arte 
como construção de experiências integrais resultantes da interação de 
energias orgânicas com as condições do ambiente – o ato de expressão 
que constitui uma obra de arte é, portanto, uma construção no tempo, 
que provém da imaginação e das condições do ambiente em estreita re-
lação. Quando os pensamentos e as emoções se unem, através da expe-
riência, criam-se imagens e narrativas imaginadas e inventadas a partir 
desta união que se “inflama”, explode, constituindo-se em inspiração, 
vontade e curiosidade para a ação. 
Os materiais que “se inflamam”, como refere Dewey, constituem-se 
como materiais de inspiração, uma vez que acrescentam algo de novo, 
que criam algum tipo de desvio e convidam a avançar na descoberta de 
novos caminhos, entrando, deste modo, na experiência da inventividade, 
ou na inventividade como experiência.   
Os elementos que resultaram de experiências anteriores, entram assim 
em ação com novos caminhos, com novos desejos, impulsões e ima-
gens, sendo a emoção essencial ao ato de expressão que clarifica uma 
emoção e sua comunicação, relacionando experiências passadas com 
experiências do presente que se vive. 
A expressão em Dewey é o mesmo que construção, criação, signifi-
cando em simultâneo uma ação e o seu resultado.  
Os objetos de arte, sendo expressivos, fazem-se comunicativos, con-
tendo e constituindo-se em muitas linguagens expressivas.  
Neste sentido, a arte, entendida como uma qualidade que contém uma 
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experiência, não é em si só uma figura de linguagem, ela é a própria ex-
periência; e a experiencia estética é sempre mais que estética, uma vez 
que nela, um corpo de matérias e significados não estéticos por si mes-
mos, se fazem estéticos quando tomam um movimento e rítmico que 
faz a sua própria  construção - o material é amplamente humano - o 
material da experiência estética torna-se assim uma manifestação, um 
registo e uma celebração da vida de uma civilização, de uma comuni-
dade, de um meio onde o humano se insere e se constrói. 
Assim, a educação artística através de experiências de inventividade, 
aproximam-se da arte como experiência que Dewey descreve na sua 
obra, fazendo-nos (re)pensar o valor das experiências que resgatam 
para os espaços educativos o artístico e não tanto a arte em si, não se 
esgotando, mas se ampliando para lá das histórias do passado, procu-
rando contruir e inventar novas histórias. 
 
aprendizagem inventiva, arte e cognição 
(conversas com Virgínia Kastrup a partir dos artigos “aprendizagem, 
arte e invenção”11 e “a cognição contemporânea e a aprendizagem in-
ventiva”12) 
 
A partir das contribuições de Virgínia Kastrup, aquando da invenção 
na arte e na educação, bem como dos seus estudos sobre cognição, que 

                                                
11 Kastrup, Virgínia (2001). “APRENDIZAGEM, ARTE E INVENÇÃO”. Psicologia em Estudo, Ma-
ringá, v.6, n. 1, p. 17-27, jan./jun. Virgínia é Professora Adjunta do Instituto de Psicologia e do Curso de 
Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

nos levam a entrar em contacto com as ligações existentes entre cogni-
ção e invenção, procuro, através da sua escrita, pensar o lugar inventivi-
dade na infância, bem como a forma como ela se processa no dia a dia 
da(s) criança(s).  
Tendo encontrado na sua escrita um pensamento poético que elevou o 
meu pensamento por caminhos trilhados por ela e que muito sentido 
encontram nesta investigação.  
Encontrar Kastrup, no decorrer deste percurso, foi uma das melhores 
descobertas e, ao mesmo tempo, das coisas mais inquietantes. Não 
tanto no sentido de se tornar num problema, mas mais da ideia de um 
encontro com problemáticas provocadoras de outras que têm o poder 
de descortinar novos caminhos, novos entendimentos ou novas pers-
petivas sobre este assunto. É neste sentido que, antes de passar a um 
“diálogo inventado” com Kastrup, se torna importante escrever sobre 
esta ideia de encontro que é poema, mas que em simultâneo se trans-
forma em problema e em problematização.  
Ao mesmo tempo, aquando desta necessidade de me explicar,  poderá 
também fazer sentido posicionar-me, neste momento da escrita, atra-
vés desta ideia de “diálogo que se inventa (ou que se vai inventado)” 
que, a partir das palavras escritas dos autores que vou lendo, me fazem 
imergir e construir uma relação mais próxima com alguém que está 

12 Texto originalmente publicado em Arquivos Brasileiros de Psicologia 49, pp.108-122, 1998. 
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longe, (no tempo e/ou no espaço), mas que se torna próximo e con-
temporâneo (como uma relação que se vai contruindo, desenhando, 
trilhando).  
Na primeira leitura que fiz das palavras de Kastrup, senti que nada 
mais havia a dizer. As suas palavras ressoaram no meu ouvido e batiam 
forte nos meus sentidos e, mais do que aquilo que as suas palavras po-
deriam dizer e significar, era aquilo que elas provocavam em mim e me 
faziam sentir. Tentei agarrar aquilo que para mim, aqui, faz sentido. E 
aí surge o problema. Percebo que na sua escrita, bem como na de mui-
tos outros autores, a invenção de que Kastrup nos fala, está intima-
mente relacionada com tudo. Tudo faz sentido quando se fala de in-
venção de si e do mundo. E é neste sentido que procuro perceber, 
acreditando ser na(s) infância(s) da(s) criança(s), que reside a inventivi-
dade no seu sentido pleno.  
Continuemos...   
 
Aquando do ato inventivo na escola e na arte, torna-se fundamental 
este diálogo com Kastrup, no sentido de perceber o seu pensamento 
sobre aquilo que inventou e denominou de “aprendizagem inventiva”. 
Quase como uma provocação, ela sugere-nos pensar nos mecanismos 
da criação como “chave” para entendimentos e questionamentos sobre 
uma aprendizagem que se torna inventiva, ou de uma invenção que se 
torna aprendizagem. Estando assim, e deste modo, a invenção e a 
aprendizagem de mãos dadas no seu próprio caminho pela vida.  

Percorrendo estes caminhos que, à partida, entendemos como afasta-
dos da aprendizagem, do ato de criação e/ou de invenção, de que são 
exemplo, o hábito e a imitação, distanciando-se ou aproximando-se da 
habilidade (Kastrup, 2001, p. 17).  
Neste sentido, e aqui especificamente no contexto da infância, como 
pode o hábito e a imitação estarem relacionados com uma educação 
que pretende trazer sempre o novo, bem como o resgatar da infância e 
da expressão livre da criança que se desenvolve? Qual será a relação 
que Kastrup encontra entre o hábito e a imitação, tentando, a partir da 
sua escrita, aproximá-las e adequá-las ao contexto desta tese; como se 
de ações de repetição ou de uma rotina monocórdica se tratasse?  
Contrapondo este cenário, as questões da habilidade, como algo intrín-
seco, mas que requer prática, repetição? Será por aqui que se pode en-
contrar alguma relação com aquilo que nesta tese se vai tentando pro-
blematizar, para compreender que conceito e que lugar ocupa a inventi-
vidade na infância?  
Kastrup refere-nos, neste sentido, que;  

“o objetivo é analisar temas como o hábito, a habilidade e a imi-
tação, procurando repensá-los a partir da perspetiva dos estudos 
da produção da subjetividade. O propósito é também examinar 
alguns pontos envolvidos na aprendizagem inventiva, a saber, o 
papel desempenhado pela inteligência e o problema do ambien-
talismo” (idem, p. 18).  
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Ocorre-me, desta forma, pensar que o caminho para uma aprendiza-
gem inventiva possa ter que ver com os fatores já anteriormente men-
cionados e que nos remetem para a estratificação de processos experi-
mentais de pensamento que só se conseguem alcançar se nos permitir-
mos abraçar um campo científico e conceitual que se contamine nesse 
mesmo abraço e que, desta forma, envolva o eu, o corpo, a emoção e o 
ambiente (o mundo). 
Se pensarmos que, como nos diz Kastrup, o papel desempenhado pela 
inteligência e o problema do ambientalismo são pontos envolvidos na 
aprendizagem inventiva, podemos estar no caminho certo para pensar 
a inventividade na infância como o caminho para uma aprendizagem efe-
tiva (para e com) da criança, sem que nos deixemos absorver por ideias 
e ideais preconcebidos que travam o nosso olhar e nos aprisionam a 
um mundo dado, onde nos adaptamos servilmente e não somos incen-
tivados a encontrar estratégias mais inventivas para a nossa relação 
com um mundo em constante construção, em movimento e que exige 
subjetividades que acompanhem a sua evolução, bem como relações 
mais humanas entre as pessoas (Kastrup, 1998). 
Relativamente ao “problema do ambientalismo” referido pela autora, 
entende que se procuramos, através dos parâmetros da psicologia da 
aprendizagem tradicionais, entender as transformações que têm lugar 
na cognição contemporânea, somos conduzidos para uma perspetiva 
ambientalista; perspetiva esta que se baseia num pressuposto realista de 
um mundo dado que não permite pensar a invenção do próprio 

mundo, o que é contraditório se o olharmos como mundo em cons-
tante processo de transformação, em movimento (idem, p. 98). 
Neste sentido, Kastrup (idem, p. 97), refere que na aprendizagem in-
ventiva, o mundo, bem como a nossa relação com ele, é entendido 
como um devir. Um mundo em devir que, apesar de se inscrever na 
história, e de nos podermos relacionar com ele a partir das condições 
dessa história (do passado), estamos sempre em constante processo de 
diferenciação de nós mesmos, sendo no presente que as continuidades 
são quebradas e as identidades dissipadas. 
Tal como nos expôs Deleuze (1992, p. 132, cit. por Kastrup, 1998, p. 
97), aquando da distinção entre história e pensamento, ou historia e ex-
perimentação; a história diz respeito a condições de existência de  um 
pensamento que se inscreveu num determinado tempo e época onde 
ele se encontrava imerso. Neste sentido, e de acordo com esta ideia de 
pensamento que se pode naturalizar, se entendermos a história como a 
continuidade de uma linha de pensamento que não avança de acordo 
com o movimento do mundo, que lugar encontra a inventividade neste 
mundo por vir?  
Podemos encarar a inventividade como um meio de experimentar o pen-
samento, uma vez que, tal como refere Deleuze (idem); “pensar é sem-
pre experimentar – não interpretar, mas experimentar – e a experimen-
tação é sempre o atual, o nascente, o novo, o que está em vias de se fa-
zer. A história não é a experimentação; é apenas o conjunto das condi-
ções quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que 
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escapa à história”. 
Neste sentido, a autora refere que a novidade trazida pelo novo que 
advém da experimentação, desta envolvência com as coisas, não se en-
contra submetida a qualquer tipo de determinismo histórico, mas tam-
bém não surge a partir do nada uma vez que encontra na história as 
suas condições que, podendo ser concretas, não as determinam, dei-
xando margem para pensar de forma diferente da que se inscreve nessa 
história; inventando a partir dela. Entrando, deste modo, no espaço da 
inventividade. 
A partir desta linha de pensamento, inventividade na infância encontra o 
seu próprio caminho a partir do contexto onde a criança se insere, das 
experiências que vive, bem como do espaço e tempo de liberdade que 
tem para pensar por si, fazer por si, inventando a partir do seu real que 
se transforma em imaginário e do seu imaginário que se transforma em 
realidade. 
Se “o pensamento não trabalha a partir do nada, de forma espontânea, 
mas é atingido por forças que o levam a pensar. Essas forças não são 
outras senão aquelas da atualidade, que constitui o único solo de emer-
gência do pensamento e da novidade” (idem, p. 98), os espaços de edu-
cação artística vivenciados, experimentados e experienciados pelas cri-
anças devem ser pensados com esta força que as convida a pensar por 
elas próprias, através das suas próprias experiências; espaços força que 
não obrigam, não comandam, não forçam: libertam. 

A partir dos seus estudos sobre os devires da cognição no contempo-
râneo, Kastrup (idem) tenta romper com as ideias tradicionais da psi-
cologia da cognição de forma a poder pensar de outros modos esta 
problemática, essencialmente no que diz respeito à aprendizagem, re-
cusando o modelo da representação e promovendo um entendimento 
sobre a cognição numa perspetiva de “invenção de si e do mundo”. 
Neste sentido refere-se a Humberto Maturana e Francisco Varela, in-
vestigadores do domínio da cognição através da biologia do conheci-
mento: teoria da autopoiese (teoria que trás grandes novidades para os 
estudos da cognição).  
Os estudos sobre cognição realizados por Maturan e Varela, tal como 
os de Deleuze e Guattari, assentam na ideia de produção de subjetivi-
dade explorada por Kastrup aquando da aprendizagem inventiva. 
Neste sentido, a autora afirma que se torna importante pensar o pre-
sente como “movimento de virtualização das formas cognitivas cons-
truídas”, uma vez que as condições da cognição guardam uma tensão 
entre formas construídas e forças de instabilidade dessas formas – for-
ças do presente que provocam a problematização das antigas formas, 
criando novos problemas, novas relações com a informação, com o es-
paço, com o tempo, consigo mesmo e com os outros, colocando, deste 
modo, a cognição na “rota da experimentação”. 
Nesta perspetiva, “a relação entre as formas constituídas e o presente 
não é de rompimento ou de descontinuidade, mas sim de coexistência. 
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Cumpre pensar as condições da cognição não como invariantes ou his-
tóricas, mas como politemporais” (idem, p. 99). 
Segundo a autora (idem, p. 100-102), o conceito de politemporalidade 
de Maturana e Varela coloca em evidência a simultaneidade com as 
condições históricas um presente vivo, vivido, que funciona como 
meio de problematização dessas configurações históricas que herda-
mos. Neste sentido, é necessário libertar a força que o presente tem, 
desamarrando-o do passado para que se possa libertar dos constrangi-
mentos históricos e isto é permitir condições para este conceito de po-
litemporalidade. Digamos que será olhar para o presente como vivo, e 
não para um passado que ainda vive e condiciona as vivências do pre-
sente porque se assim for, não existirá espaço para a inventividade, por-
que estamos sempre a repetir sem transformar. 
Kastrup apresenta-nos ainda uma outra teoria de Maturana e Varela, 
no que concerne à aprendizagem, tratando-se de uma “teoria da ação” 
que rompe com as teorias psicológicas: 

“Para Maturana e Varela o sistema vivo é um sistema cognitivo 
em constante movimento, em processo de autoprodução perma-
nente, autopoiético. A fórmula proposta é: SER = FAZER = 
CONHECER. Quando o vivo se define como sistema autopoié-
tico, seu operar se confunde com o próprio processo de criação 
de si, ou, como na formulação de Varela: “o fazer é ontológico”” 
(idem, p. 101). 

Neste sentido, o conhecimento que resulta de uma ação efetiva, per-
mite continuar a existência das pessoas no seu meio/contexto em que 
vivem, na medida em que possa contruir mundo, uma vez que o domí-
nio cognitivo não é um domínio de representações, mas de experimen-
tação, experiêncial que resulta das interações do organismo, não exis-
tindo relações objetivas com o ambiente uma vez que são especificadas 
pela estrutura do organismo.  
No entanto, esta estrutura condiciona, mas não determina as ações 
porque é sensível ao que o corpo recebe do exterior como efeito que 
não é antecipável, portanto, imprevisível, agindo a partir deste incóg-
nito. A casualidade e a imprevisibilidade das ações e das experiências 
efetivas com as coisas tornam-se ainda provocadoras do ato criador; 
que é criação do novo imprevisível – tornando-se assim uma cognição 
viva porque se trata de atos autónomos e criativos, portanto inventivos 
(idem, pp. 100-103). 
 
Mas, se estamos a falar de invenção e de aprendizagem, onde se enqua-
dra a arte? 
Como podemos, na infância, sendo ela um tempo privilegiado para a 
aprendizagem, sendo ela a própria aprendizagem, bem como a inven-
ção um lugar que habita a infância; que relacionamentos existem entre 
arte, invenção e aprendizagem? 
Neste sentido, Kastrup refere que; 
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“(...) a arte não é um alvo, mas um atractor caótico, um ponto 
que é tendencial, sem ser fixo e sem possibilitar falar em regimes 
estáveis ou em resultados previsíveis. Colocar o problema da 
aprendizagem do ponto de vista da arte é coloca-lo do ponto de 
vista da invenção. A arte surge como um modo de exposição do 
problema a aprender. Esta maneira de penetrar no campo da 
aprendizagem, pela precisa colocação do problema, significa (...) 
entender que toda a aprendizagem começa com a invenção de 
problemas. Esta advertência serve de indicação para não repetir-
mos os equívocos da Psicologia da Aprendizagem, que saltou 
este momento fundamental, reduzindo-a a um processo de solu-
ção de problemas” (Kastrup, 2001, p. 19).  

 
Desta forma, podemos posicionar o nosso olhar para com a inventivi-
dade na infância, como um lugar fecundo onde a arte se torna o meio e 
o veículo privilegiado para que a criança possa experienciar e experi-
mentar ambientes imersivos, colocando-as em estreito diálogo e rela-
ção com a aprendizagem.  
A invenção e a aprendizagem, entendidas desta forma, no contexto da 
infância e da educação artística, tornam-se assim abrangentes a todos 
os contextos que a criança habita, bem como a todos os tempos da sua 
infância. Podendo ainda, incluir todas as culturas das diversas infâncias 
de todas as crianças, através do resgatar dessas mesmas culturas, 

problematizando-as, deixando-as atuar e desenvolver-se através de am-
bientes de inventividade.  
É quase como o resgatar da história de cada um - de cada criança que 
transporta a sua própria história de vida e que, a partir daquilo que para 
si é o seu real, relaciona com as outras histórias do mundo, bem como 
com as outras histórias das outras crianças e adultos que com elas par-
tilham estes ambientes.  
A história de cada criança, que se transforma na cultura de cada uma, 
uma vez que cultura é história e invenção de histórias que nascem, tal 
como no nascimento de uma criança, com memórias já construídas 
pelo seu próprio contexto familiar, bem como pelas histórias que a 
partir dele se constroem e deslocam para novas histórias – inventadas 
– uma vez que são subjetivas.  
É como se virássemos do avesso uma peça de roupa nova que estamos 
a vestir pela primeira vez e que, não estando a conseguir vestir direito, 
temos que a voltar a despir para a ver de outras perspetivas, com todos 
os botões e fechos, com todas as suas partes constituintes de corte e 
costura, para que depois a consigamos vestir, mesmo que a forma 
como ela foi criada para vestir seja outra. 
Inventar pode ser assim, virar do avesso, ou costurar de novo.  
Podendo assim dizer que aprendizagem inventiva, sendo ela problema-
tização, há que virar do avesso e ter a capacidade de aceitar que, tal 
como uma criança que veste sozinha pela primeira vez uma peça de 
roupa, despe-se dela, virando-a e revirando-a, a torto e a direito, do 
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avesso e de todas as formas que considera importantes para conhecer 
todos os seus pormenores. Se virmos as coisas de uma só perspetiva e 
a aceitarmos como certa, podemos correr o risco de não conseguir ver 
toda a sua essência, bem como a forma que nos fica e nos sentimos 
melhor quando a vestimos. São as escolhas. Escolhas essas que só se 
permitem acontecer se problematizarmos, questionarmos e, através 
deste virar e revirar, conseguimos, a partir da nossa própria experiên-
cia, chegar a compreender algum lugar seguro e significativo para que 
este relacionamento constante com o mundo aconteça. 
Ocorre-me ainda, no seguimento deste exemplo, pensar no tempo que 
uma criança demora a “virar do avesso” a roupa que vai vestir. Tempo 
este que pode, e aqui de forma metafórica, representar o tempo na in-
fância e a conceção de tempo da infância, no contexto desta tese, rela-
cionando-o com a inventividade.  
Ora vejamos, aconteceu-me por várias vezes assistir a este momento 
com as minhas filhas, levando-me a pensar que, grande parte das vezes, 
o “virar do avesso” das crianças, quando envolvidas neste ato de se 
vestirem sozinhas, pode significar para o adulto um “virar do avesso” 
o tempo do adulto.  
O tempo torna-se sempre um dos grandes condicionantes, e um dos 
fatores de maior conflito entre a vida da criança e a vida do adulto. Sa-
bemos que são tempos cronológicos diferentes, no entanto, o tempo 
do adulto sobrepõe-se sempre ao tempo da criança. A criança pode 
sempre esperar, porque tem todo um tempo e vida pela frente, o 

adulto não. É como se a sua vida estivesse sempre por um fio. No en-
tanto, se o adulto não pode esperar, a criança, subordinada ao adulto, 
também não poderá esperar, ou se demorar.  
Entramos assim num ciclo difícil de equilibrar entre o tempo da infân-
cia e o tempo do devir adulto e, neste sentido, a criança vive o seu 
tempo de infância num tempo do adulto.  
Para mim, mãe, seria muito mais fácil vestir as minhas filhas ao invés 
de serem elas a vestirem-se sozinhas. Com 38 anos, consigo ter uma 
agilidade de movimentos que me permite executar esta tarefa quase de 
olhos fechados e de forma tão rápida (se elas assim colaborassem) que 
não restaria margem para perder tempo a “virar do avesso” - estando 
já toda a indumentária escolhida e organizada para ser só pegar e vestir, 
não havendo tempo para desvios. Colaborando com a mãe, com 4 e 7 
anos de idade, tornar-se-ia uma performance robótica, mecânica; enfia 
na cabeça, dá cá um braço, depois outro, uma perna, depois outra, um 
pé, outro pé, estica, dobra, (...), tira que não ficou bem, puxa manga, 
segura, vira, troca, volta a enfiar, senta, levanta, (...), já está. Dia após 
dia, esta performance entre criança e adulto pode traduzir-se numa 
imagem da infância que exclui a criança do seu envolvimento no pró-
prio processo de crescimento, tendo a oportunidade de, em cada se-
gundo da sua vida, ter uma aprendizagem inventiva, porque sua vida é 
inventar, pensar e implicar-se na sua própria vida, como com o que a 
rodeia. 
Permitirmo-nos despir de uma indumentária pré-estabelecida e 
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organizada por camadas e que apenas se contaminam nessa mesma or-
ganização, poderá permitir-nos olhar para a inventividade na infância 
como este “virar do avesso” que as crianças tão naturalmente fazem 
com o novo que se descobre assim; a perder tempo.  
Com tempo e espaço para experimentar, a criança, através da persis-
tência, repetição e tentativa, poderá vir a entender como certo, como 
habitual, através da imitação, o conhecimento e a destreza de se vestir 
sozinha.  
Será por aqui que Kastrup nos remete para o hábito, a habilidade e a 
imitação como caminhos para uma aprendizagem inventiva(?). 
Se assim for, é através do adulto que a criança aprende a vestir-se sozi-
nha, observando e experimentado vestir-se, como vê os adultos faze-
rem. A partir do hábito e da imitação. Através da ajuda da mãe que, 
com a continuidade da rotina do vestir-se, como um ritual que se re-
pete dia após dia, chega à habilidade de se vestir sozinha. No entanto, e 
pensando desta forma, poderá existir na inventividade, um processo se-
quencial que acompanha o desenvolvimento da criança de forma cres-
cente e divergente daquilo que são as suas vivências diárias, alocadas à 
construção e formação da autonomia e liberdade na sua implicação 
com o mundo. 
Kastrup, referindo-se às contribuições de Deleuze em “Diferença e 
Repetição” (1968/1988), conta-nos algumas situações, também elas co-
muns e que se podem passar com qualquer um de nós, retratando e 
fundamentando, a partir da experiência do dia a dia, o conflito 

existente entre hábito (como algo que se faz sem pensar, rotina, que 
vem da repetição diária de ações e situações) e rompimento desse 
mesmo hábito (deslocamento, rompimento de rotina), que nos pode 
colocar em contacto direto com experiências da problematização, logo, 
com a aprendizagem inventiva. Com a inventividade. 
E dá-nos um exemplo:  

“quando alguém viaja a um país estrangeiro, as atividades mais 
cotidianas, como abrir uma torneira para lavar as mãos, tomar 
café ou chegar a um destino desejado tornam-se problemáticas. 
Ao ser bruscamente transportado para um novo ambiente, os 
hábitos anteriores não servem e o viajante vive sucessivas experi-
ências de problematização. Não se trata de mera ignorância, mas 
de estranhamento e tensão entre o saber anterior e a experiência 
presente. Quando viajamos somos forçados a conviver com uma 
certa errância, a perder tempo, a explorar o meio com olhos 
atentos aos signos e a penetrar em semióticas novas. Somos for-
çados a pensar, a aprender e a construir um novo domínio cogni-
tivo e uma outra maneira de realizar atividades que eram tão sim-
ples e corriqueiras que havíamos esquecido seu caráter inven-
tado. A viagem surge, então, como ocasião de uma aprendiza-
gem, pois o viajante não se dava conta de que as relações que to-
mava como obvias e garantidas eram, a rigor, construídas e in-
ventadas. Tal aprendizagem não se esgota na solução de proble-
mas imediatos, mas prolonga seu efeito e sua potencia de 
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problematização. Quando o viajante retoma à sua cidade, é to-
mado muitas vezes por uma sensação de estranhamento, tor-
nando-se sensível a aspetos da paisagem que normalmente lhe 
passavam desapercebidos” (idem, pp. 17-18). 

Neste sentido, torna-se fundamental que se proporcionem e criem 
oportunidades para que a criança “vire do avesso” as suas paisagens, 
podendo sair delas, voltar a entrar, criar novas, porque este “despir-se” 
e “voltar a vestir-se” podem ser produtores e indutores de novos olha-
res sobre as coisas que, através do hábito, podemos considerar como 
certas, inequívocas e imutáveis. No entanto, refere que “o hábito, na 
medida em que introduz a diferença na repetição, é a condição da ex-
periência da subjetividade” (idem, p. 18), acentuando assim a impor-
tância da implicação da criança nas suas experiências vivenciais, sim-
ples e naturais do seu dia a dia.  
 
A partir da leitura e diálogo (inventado) que estabeleço com Kastrup, 
sinto que podemos caminhar juntas nesta viagem.  
Inventividade na infância pode ser assim, uma viagem pelo mundo. Pelo 
nosso mundo. Pelo mundo de todos e pelo mundo de cada um. Em 
que a cada novo passo e descoberta se criam novos mundos, não se es-
gotando neste ato de criação. Neste ato de invenção.  
Inventividade não para de inventar novos mundos. Nesta viagem, que é 
errante, é fundamental perder tempo para fazer nascer a experiência da 
problematização. 

Kastrup refere-nos ainda que o ponto que marca a originalidade da 
abordagem de Deleuze sobre o tema da aprendizagem, em “Diferença 
e Repetição” (1968/1988), é que a “aprendizagem não é entendida 
como passagem do não-saber ao saber, não fornece apenas as condi-
ções empíricas do saber, nem é uma transição ou uma preparação que 
desaparece com a solução ou resultado. A aprendizagem, é sobretudo, 
invenção de problemas, é experiência de problematização” (idem, p. 
17). Ora, se a mãe prepara sempre a roupa da criança e a veste, com 4 e 
7 anos de idade, a criança não terá oportunidade e possibilidade de 
aprender a vestir-se sozinha porque não pode experimentar a experien-
cia da problematização que, neste caso, poderá ser entrar em contacto 
com as suas próprias dificuldades sensoriomotoras, bem como inven-
tar outros problemas que a ajudarão, através da invenção, a conseguir 
vestir-se sozinha. Perderá tempo, mas ganhará e conquistará a sua au-
tonomia e a sua liberdade.  
A ideia não é a criança passar, apenas, por um processo de solução 
deste problema como um fim a alcançar – conseguir vestir-se sozinha 
– mas, acima de tudo, passar pela experiência da problematização que a 
leva, através de tentativas para superar as suas dificuldades, a inventar 
formas e meios de as ultrapassar, aprendendo assim a vestir-se, uma 
vez que é através dos seus próprios sentidos, emoções e destreza mo-
tora, podendo atribuir a este momento, a inventividade como o processo 
onde tudo isto se passa.  
Rompendo assim com o automatismo, com a performance mecânica 
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provocada por uma aprendizagem que não questiona e acolhe a nor-
malidade e as imposições preestabelecidas pela organização da roupa e 
o vestir da criança pela mãe, permitindo-lhe o tempo e o espaço neces-
sários para se envolver, a partir da experiência da problematização, 
numa aprendizagem (que é) inventiva.  
Neste sentido, trás à discussão questões relacionadas com a cognição, 
recognição, memória, sensibilidade e imaginação, com o objetivo de 
“analisar o hábito, a habilidade e a imitação, procurando repensá-los a 
partir da perspetiva dos estudos da produção da subjetividade” (idem, 
p.18), de forma a conectar a aprendizagem inventiva com renovados 
modos de ver o próprio lugar da invenção nas relações existentes entre 
o homem e o mundo, chegando a referir-se, sistematicamente, à inven-
ção como a “invenção de si e do mundo”. 
Para melhor percebermos que relações existem entre estes conectores 
da invenção, podemos voltar às questões problemáticas da aprendiza-
gem;  

“a aprendizagem foi frequentemente tratada ao longo da história 
da Psicologia, e em sua investigação tem predominado o modelo 
da ciência moderna. A consequência disto é que a tónica tem re-
caído sobre a busca de leis da aprendizagem. Esta maneira de co-
locar o problema revela um carater limitado desses estudos, pois, 
se por um lado a aprendizagem é reconhecida como um pro-
cesso de transformação, seja do comportamento, seja da cogni-
ção, o que aponta para sua dimensão temporal, por outro lado a 

empresa científica busca as leis e os princípios invariantes que re-
gulam este processo de transformação temporal. Ora, se o pro-
cesso de aprender encontra-se submetido a leis científicas, seus 
resultados são passíveis de previsão. O diagnóstico é que o pro-
blema da aprendizagem inventiva tem sido sistematicamente ex-
cluído da história da Psicologia. Neste campo, a aprendizagem 
encontra-se dissociada da invenção” (idem). 

Refletindo sobre este caráter invariante e regulador da aprendizagem, 
sistematizado por leis objetivas, sem tempo e lugar para a subjetivi-
dade, para a divergência e para o imprevisível, como podemos pensar a 
inventividade como lugar de expressão e autonomia, através dos gestos e 
dos discursos da infância, se a própria infância não for entendida como 
um tempo aberto à descoberta e à problematização? Que lugar ocupa a 
inventividade na escola, na educação artística, nos currículos, nas metas 
de aprendizagem; no dia a dia das crianças? 
Tomando como referência a filosofia de Bergson (1907/1948), Kas-
trup refere ainda que a invenção se caracteriza por dois aspetos:  

“em primeiro lugar, a invenção é sempre invenção de novidade, 
sendo, por definição, imprevisível. Em segundo lugar, para Berg-
son a invenção, em sentido forte, é sempre invenção de proble-
mas e não apenas invenção de solução de problemas. São estes 
dois pontos – o caracter imprevisível do processo de aprender e 
a invenção de problemas – que necessitam ser incluídos no es-
tudo da aprendizagem inventiva” (idem). 
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Assim, liga, de forma indissociável, o aprender ao inventar. Neste sen-
tido, a criança aprende porque inventa, porque a inventividade é desafi-
ante e imprevisível.  
Trazer para a aprendizagem o imprevisível, torna-se assim trazer para a 
aprendizagem o desconhecido. No entanto, se inventar é estar em con-
tacto com o imprevisível, como poderá, por exemplo, a inventividade fa-
zer parte dos currículos escolares, sendo a escola encarada como um 
lugar onde se pratica o conhecimento? 
Problematizar o conhecido e o conhecimento que se tem das coisas, 
como certas e comprovadas científica e historicamente, nesta perspe-
tiva de Kastrup, torna-se fundamental resgatar para a aprendizagem, 
bem como fazer dela, um espaço de diálogo entre o que se conhece e o 
que se desconhece, e isso só poderá acontecer se se implicar o sujeito 
com o/e o objeto e vice-versa. Não no sentido de se resumirem a um 
conhecimento mútuo, mas no sentido de se (re)inventarem a partir 
desse mesmo conhecimento, em novos conhecimentos de si e do 
mundo - os por descobrir, por inventar, ou a partir dos já descobertos 
e inventados, inventar-se outros a partir deles. 
De certo modo, isto significa que só conseguiremos aqui chegar, se im-
plicarmos a inventividade como recetor e fruidor de conhecimento sobre 
o que nos rodeia, bem como sobre o nosso próprio eu (o tal si, de 
Kastrup). 
Trata-se de considerar, também, todos os espaços, e todos os habitan-
tes desses espaços, como educativos e educadores, uma vez que nos 

espaços, sejam eles formais ou não formais, os habitantes desses mes-
mos espaços, relacionam-se mutuamente através da experiência da pro-
blematização nesse mesmo território e/ou em territórios inventados. 
Assim, inventividade pode coadjuvar com a aprendizagem como se do 
mesmo “fenómeno” se tratasse, dado que encontramos características 
comuns:  

“aprender não é adaptar-se a um meio ambiente dado, a um 
meio físico absoluto, mas envolve a criação do próprio mundo. 
(...) aprender não é dominar regras, princípios abstratos ou pro-
gramas de ação (como defende o cognitivismo computacional), 
mas desenvolver uma competência sensoriomotora fina e con-
textualizada. (...). Aprender não é somente ter hábitos, mas habi-
tar um território. Habitar um território é um processo que en-
volve “perder tempo”, que implica errância e também assidui-
dade, resultando numa experiência direta e íntima com a matéria. 
(...). A aprendizagem envolve não apenas processos de territoria-
ção e subjetivação, mas também de desterritorialização e dessub-
jetivação. Habitar um território é como ser íntimo, mas também 
ter a possibilidade de acolher o estrangeiro. (...). A aprendizagem 
abarca derives, bem como a corporização do conhecimento. Seu 
caráter de devir exige do aprendiz uma errância, um mergulho 
no mundo da matéria, o que implica um movimento de dessub-
jetivação, de desprendimento de si mesmo e mesmo um sacrifí-
cio do eu pré-existente. Seu caráter de corporificação diz respeito 
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ao facto de que a aprendizagem produz uma configuração senso-
riomotora que é obtida pela assiduidade com que se habita o ter-
ritório” (idem, pp. 21-24). 

A partir deste mapeamento sobre o que é, ou pode ser, a aprendiza-
gem, não nos conseguimos distanciar do sujeito que aprende, obri-
gando-nos a estabelecer uma proximidade inequívoca entre o apren-
dente, o aprendiz, não como o que desconhece mas tão mais como 
aquele que se se implica no que desconhece. E isto volta a fazer-me re-
lacionar a “aprendizagem inventiva” com a inventividade na infância, 
como algo que faz parte da vida da criança, na sua infância, – porque 
“a sua vida é inventar” – quando implicada na emancipação do seu 
próprio sujeito, do seu pensamento, na produção de subjetividade(s).  
Ora vejamos, - a partir da citação anterior sobre o “perfil” da aprendi-
zagem - se olharmos a criança como o aprendiz errante que habita os 
territórios da infância e do mundo a partir do seu envolvimento e im-
plicação na criação do próprio mundo, permitindo-lhe através da ação 
e experiência assídua, direta e íntima com as matérias, desenvolver 
competências que corporificam o conhecimento, através de devires, 
derives, estranhamentos e estrangeirismos que promovem e provocam 
a problematização da própria experiencia; a aprendizagem e o conheci-
mento que dela advém, transportam consigo  os ativadores  sensorio-
motores responsáveis pela ativação da própria problematização e isso 
pode verificar-se através do ser sensível e da própria sensibilidade de 

cada sujeito em correlação e coadjuvação com a ação motora exercida 
na experiência.  
Neste sentido, Deleuze, afirma ainda que o hábito é a “fundação de 
que derivam todos os outros fenómenos psíquicos” (1968/1988, p. 
140). A ação tem um lugar na aprendizagem, dizendo respeito sobre-
tudo à constituição do campo problemático, que é formulado pelo pro-
blema e pelas suas condições de resolubilidade. Mas a ação motora, 
por si só, não substitui o privilégio da sensibilidade como origem da 
aprendizagem (ibidem, p. 239).  
Esta será, antes de tudo, uma aprendizagem da sensibilidade.  
Não devendo esquecer, contudo, que a sensibilidade não é apenas re-
cetiva, mas contrativa. A enfase na passividade busca sublinhar o ca-
rácter espontâneo da formação dos hábitos, uma vez que os hábitos 
são formamos quando se contemplam as coisas e expondo-nos aos ca-
sos e acasos (idem, p.19). 
Neste sentido, aprendizagem inventiva e inventividade na infância, tor-
nam-se ambientes caracterizadores e catalisadores de relações efetivas, 
não só da criança com o mundo, como também, do próprio mundo 
com a criança – podendo acontecer na sua plenitude a todo o mo-
mento, se todo o seu corpo sensorial e motor imergir no “estranha-
mento e estrangeirismo” que é o novo, o por descobrir, arriscando-se a 
experimentar a aprendizagem através da sua inventividade.  
Torna-se assim importante pensarmos na aprendizagem inventiva atra-
vés da criação de cenários de inventividade onde a criança possa 
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descobrir e inventar mundo. 
Será nesta “rotura” entre o estranhar - porque não se conhece e/ou 
desconhece, ou entre o não estranhar – porque já se conhece e faz 
parte de um hábito ou rotina construída, que Kastrup nos faz pensar 
nos conectores e/ou desafiadores de/e/ou para uma aprendizagem in-
ventiva, relacionando-a com a arte, não como forma de criar um “pro-
grama ou método de trabalho para a aprendizagem inventiva”, mas an-
tes como forma de criar “uma política pedagógica a ser praticada” 
(Kastrup, 2001, p. 26).  
Contrapondo e reiterando ainda esta ideia de programa ou método 
(como algo estandardizado a ser aplicado), com a arte, refere-nos que a 
ideia de política da invenção consiste numa relação com o saber que 
não o considera como acumulador e consumidor de soluções, mas an-
tes como espaço de experimentação e partilha de problematizações, 
através da adoção de expressões artísticas, como ponto de vista desta 
política, uma vez que a arte; 

“libera a aprendizagem da solução de problemas, que faz da per-
formance adaptada um valor em si. Pode-se concluir que as com-
petências de nada valem se elas apenas intensificam a dimensão 
de controle do comportamento, e não são capazes de ser um 
meio de exercício da liberdade de fazer diferentemente, de ser di-
ferentemente, de inventar a si e também a um mundo. O ponto 
de vista da arte revela-se como uma forma superior de proble-
matização, ou, em outras palavras, significa colocar-se frente ao 

processo de aprender do ponto de vista da problematização, que 
define, então, uma forma de relação com os objetos, com os mo-
dos de ação e consigo mesmo. O interessante aí é que esta forma 
de relação, esta atitude, esta política que orienta e dirige o pro-
cesso de aprendizagem, é um ponto de vista que é, ele próprio, 
resultante de um processo efetivo de aprendizagem. 
Trata-se, aí, de aprender a aprender” (idem).  

Neste sentido, arte, aprendizagem e invenção, (podendo até relacioná-
las e pensá-las por esta ordem, ou por qualquer outra, inventada) são 
caminhos que, podendo ser trilhados pela investigação em educação 
artística com crianças, podem reinventar-se constantemente em lugares 
que possibilitam a criação e a construção de diversificados planos de 
sentido, através de processos de criação inventiva que se aproximam 
dos processos da criação em arte - como pesquisa -, bem como, de 
criar condições para que a experiência com a arte aconteça, através da 
invenção de ambientes (formais e não formais), capazes de produzir 
subjetividades através de cada criança – como criação artística para e 
com a infância. 
Estamos, portanto, a falar de aprendizagem através da arte e de apren-
dizagem através da invenção; lugares e tempos onde, no contexto da 
infância, a inventividade assume uma posição não hegemónica, provo-
cando deslocamentos (im)prováveis e (im)possíveis para o seu entendi-
mento como algo que não está a mais, mas que faz parte de uma ma-
neira de pensar, de ser, de se relacionar e de viver o/no mundo.  
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Viver o mundo, segundo Kastrup, é inventar mundo - a todo o mo-
mento. E a invenção surge aqui, neste relacionar-se com o mundo, não 
como um mecanismo de (re)solução de problemas de adaptação ao 
mundo, mas sim como a invenção de problemas.   
Aprender, é inventar mundo. Não é só adaptar-se ao mundo pré-exis-
tente. E se aprendizagem é conhecimento que vem deste mundo pré-
existente, é através desta conceção de “invenção a todo o momento”, 
das diferentes práticas de educação artística, das diferentes subjetivida-
des e dos diferentes mundos que - relacionados através do agir e das 
práticas do conhecer -, a criança entra em contacto com o conheci-
mento, encontrando diferentes meios, formas e linguagens para se ex-
pressar. 
Neste sentido, é neste modo de relação com o conhecimento como 
uma prática, com o mundo e consigo, que a inventividade na infância se 
torna um modo de estar (no mundo). 
Kastrup revela-nos ainda algumas questões sobre cognição e política 
cognitiva como “forma de estar no mundo”, “cognição: invenção de si 
e do mundo”, “cognição como invenção”, “cognição como reconheci-
mento”, “como um representar o mundo pré-existente”, através da in-
venção que é forma de estar, interagir e receber o mundo. 
Existe um sujeito, (neste caso a criança), um objeto e uma capacidade 
de produzir algo mental desse mundo externo a partir da subjetividade 
e da consequente criação e construção de territórios existenciais.  
É neste sentido que podemos olhar a inventividade na infância como 

território onde se desenvolvem formas de estar e de pensar que, através 
das relações e ações, se vão construindo em cenários inventados.  
Nesta perspetiva, a criança inventa a cada segundo da sua vida. Assim 
ela cresce, aprende e se relaciona com tudo o que dele faz parte, inclu-
indo, também, o tal “si” de que Kastrup nos fala. 
Ainda neste seguimento, a partir da sua investigação sobre aprendizagem 
inventiva, aponta-nos algumas características e/ou conectores envolvi-
dos neste processo de aprendizagem (inventiva) e invenção, voltando a 
apontar a cognição como um dos responsáveis por colocar em ação o 
pensamento inventivo.  
Para além dos vários episódios já narrados, considero importante acres-
centar aqui mais alguns que nos permitam pensar a inventividade como 
um processo natural que tem o seu alicerce na infância (quando toda a 
envolvência e relação que a criança cria com o mundo que desconhece 
é problematização, e com a sua consequente ação de reconhecimento 
sobre o mundo, o vai descodificando e aprendendo a interagir com ele).  
 
Retornando a ideia de viagem, e a forma como nós, adultos, reagimos 
aos “estrangeirismos” que é o estar e interagir, o viver, n/um país 
novo, desconhecido, podendo transportar isso para o dia a dia da  
criança. 
Voltando deste modo ao pensamento de Kastrup, sobre as questões de 
“perceção banal e recognitiva” que tem que ver com sensações de estra-
nhamento em lugares habituais e conhecidos; provocadas pela ausência 
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temporária desses lugares através do deslocamento para outro lugar des-
conhecido, e que, aquando do regresso,  despertam no viajante uma sen-
sibilidade a pormenores que na sua vivência anterior,  permanente e con-
tínua, lhe passavam despercebidos. Podemos encontrar na inventividade, 
relações entre o habitar como um hábito e a rotura e/ou deslocamento 
deste para outros lugares, surgindo assim novas questões sobre sensibi-
lidade, emoção e memória, através da experiência efetiva com as coisas 
(idem, pp. 17-18).  
A experiência proporcionada pela vivência de “viagens para o estra-
geiro”, para além de provocarem estranhamento nos hábitos que trans-
porta cada experiência, leva, transforma e volta a trazer, no seu regresso, 
novos estranhamentos provocados por esta descontinuidade de hábitos, 
fazendo com que o revisitar desses lugares antigos e conhecidos, se 
transformem em novas problematizações, rompendo assim com a nor-
malização do já apreendido e sentido, em novos olhares e sentires que 
rompem com essa normalização. Reinventam-se, assim, em novos luga-
res e consecutivamente em novas aprendizagens, mais profundas e pro-
fícuas.  
É muito comum, por exemplo, quando visitamos lugares onde vivemos 
experiências significativas na nossa infância, sentirmos aquele lugar, 
quando o visitamos em adultos, com outra dimensão física, sim, porque 
também eramos mais pequenos e naquela altura tudo era gigante, mas 
as sensações que nos provoca esse lugar, para além de nos fazer revive-
las, são ampliadas por toda a memória que carregam, fazendo-nos olhar 

para ele com outro olhar e sentir coisas novas. Neste sentido, o tempo 
que passou fez o próprio espaço ganhar novas marcas do tempo, novas 
memórias, tal como nós. Acontece também, quando visitamos estes lu-
gares outrora vividos, percebermos e encontrarmos neles outras coisas 
que na altura não tínhamos reparado. Acontece o mesmo quando lemos 
um livro numa determinada altura e passado muito tempo o voltamos a 
ler. O sentir e o olhar é sempre diferente, porque cada um de nós vai 
acrescentando cada vez mais dados às experiencias vividas, principal-
mente às que nos marcam e que assim permanecem connosco. Por isso 
é tão importante o tempo de cada um, de cada coisa, o tempo de ama-
durecimento das coisas. Por isso não existe uma infância comum, exis-
tem muitas infâncias. Por isso aquilo que eu vejo é diferente daquilo que 
tu vês; mesmo que estejamos a olhar para a mesma coisa. E é na partilha 
destes olhares, nesta relação entre as coisas que se contaminam umas 
com as outras, que se vai construindo a subjetividade, e a inventividade 
vai construindo mundo, identidades, subjetividades, ... 
Neste sentido, de que vale adiantarmos e apressarmos o tempo das cri-
anças? De que vale explicarmos-lhe tudo, ensinarmos-lhe tudo, se não 
permitirmos que seja ela a experimentar essa aprendizagem? Tempo, 
muito tempo para inventar, para sonhar, imaginar, fantasiar, brincar, tes-
tar, experimentar, errar, cair, levantar, sujar, rasgar, construir, criar, 
tempo para ser criança.  
Ainda sobre a viagem, o afastamento das coisas, gerado pela “viagem”, 
seja ela qual for, prolonga-se “então num afastamento da perceção banal 
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e recognitiva”, abrindo uma sensibilidade que, provocada por estes des-
locamentos, invade a experiência da própria “viagem” e de tudo o que 
esta implica.  
Esta ideia de viagem como passagem - de um espaço presente que logo 
se transforma em passado e em futuro, porque vivido -, e de viajante 
como passageiro errante em contacto com estes tempos cronológicos, 
potencializam a sensibilidade do viajante através da experiência de re-
cognição que, por sua vez, cede lugar à problematização, podendo 
desta forma dizer que aconteceu aprendizagem.  
No entanto, esta experiência de problematização provocada por “via-
gens” e “deslocamentos”, no espaço e no tempo, ultrapassam os limi-
tes do funcionamento recognitivo (podendo “dizer” com Deleuze) 
uma vez que a própria experiência acrescenta ao viajante, faculdades 
que superam a experiência de recognição. Deste modo, a partir da ex-
periência efetiva com as coisas, entra-se em conflito com os dados da 
sensibilidade e da memória, uma vez que não fazem síntese um com o 
outro, gerando desta forma o reconhecimento. E é através deste con-
flito que, memória e sensibilidade, divergem, e não convergem, ge-
rando a experiência de estranhamento, do questionar-se, do problema-
tizar, porque é assim que começa a aprendizagem (idem, p.18).  
Deste modo, aprendizagem inventiva é relacionar-se, através do inven-
tar, conforme se vai aprendendo e vivendo o mundo, através da sensi-
bilidade, uma vez que é ela que origina a aprendizagem. 

Se a aprendizagem, em sentido lato, se rege por leis estandardizadas e 
por tabelas de desenvolvimento da criança, de acordo com as narrati-
vas criadas pelas ciências psicopedagógicas da modernidade, como se 
tem vindo a verificar, como poderá existir um tempo e lugar para a 
aprendizagem inventiva da criança?  
Kastrup (1998) refere-se ainda a uma ideia de “arte-aprendizagem” 
onde a criança pode ser encarada como “aprendiz-artista” corrobo-
rando com a ideia de Maturana e Varela que consideram o artista como 
protótipo do aprendiz (idem, p. 101), porque o aprendiz-artista é 
aquele que pratica uma política de invenção, uma vez que a sua apren-
dizagem está sempre em fluxo, é uma aprendizagem permanente, ele 
está a inventar constantemente a si e ao mundo num mesmo movi-
mento – “são duas obras, dois inventos indissociáveis” (idem, p. 111), 
não separando desta forma a vida da aprendizagem.  
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I. 3 expressões artísticas e educação artís-
tica na infância  
 
explorando o conceito de inventividade...  
 
Quando falamos em educação artística na infância e em expressões ar-
tísticas na infância na escola, referimo-nos a ensino? Ensino das artes? 
Educação pela arte? Artes na educação? Ensino das expressões artísti-
cas? Educação a partir das expressões artísticas? Expressões artísticas 
na educação? Arte e expressão? Na infância, a expressão ensina-se às 
crianças? O que é então a expressão? Ensina-se a criança a exprimir-se? 
Educa-se a expressão da criança? Mas, então, a expressão não é da cri-
ança? Que papel tem, ou é atribuído ao adulto?  Orienta? É professor? 
É artista? É educador artista? É ensinador de expressão? É o quê? Para 
quê? Porquê? 
Será institucionalização da expressão? Da arte? Da educação? Poderá a 
expressão ser institucionalizada? Instrumentalizada? E a arte? E a edu-
cação artística? Expressões artísticas, ou educação artística?  
 

“Independente da crise, seja ela qual for, a arte arrasta sempre a 
magia da sua sombra, o encanto do enigmático, a inquietação das 
mentes insubmissas, a incompletude do estabelecido, a procura 
da transcendência, a vontade de superação do conseguido. O 

produto artístico pode abrir, no entanto, caminhos insondáveis a 
partir de si para os que se lhe ligam e nele reparam, resistindo e 
isolando-se do ruído circundante do grande espetáculo que é 
promovido para lhe retirar essa capacidade de gerar propostas e 
incontroladas ressonâncias, inteligíveis e impercetíveis” (Paiva, 
2009, p. 37). 

 
Segundo Paiva (idem), e para que possamos refletir sobre as questões 
levantadas anteriormente, podendo levantar ainda mais perguntas; no 
que concerne ao ensino das artes, existe um “mar sem terra à vista” 
quando se procura efetivamente compreender a sua relação pedagó-
gica. 
O autor refere que se trata de assumir que nada é exterior à aprendiza-
gem artística. Os alunos incorporam no seu “crescimento global não só 
as aprendizagens académicas, técnicas, teóricas, laboratoriais e ofici-
nais, mas também o seu confronto emocional e cognitivo com o outro 
e com o mundo” (idem, p. 45). 
Neste sentido, aquando da aprendizagem artística no ensino superior, 
refere que a sua missão não se isola no conhecimento de narrativas da 
realidade, nem na sua permanente compreensão mas sim na procura de 
outras edificações que resultam do incentivo a um pensamento e cons-
ciência crítica que se deve construir sobre a atualidade para que assim, 
possamos olhar para estas questões de forma a assumi-las como um 
desafio de procura de lugares mais amplos e de confrontos não 
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simulados com a arte e o outro, o campo da arte e o mundo (idem, pp. 
45-46). 
No que concerne às artes plásticas, Paiva (idem, p. 43) refere que; 

“os códigos atuais não concentram numa só definição ou mo-
delo o que são ou devem ser as artes plásticas, que comportam 
diversos eixos, e que não isolam, como primordiais, a estética e o 
gosto, mas antes a classificação ontológica e cognitiva do que é 
ou não é arte, não podemos deixar de verificar que no esforço 
para entender a arte contemporânea como paradigma se remete, 
de modo intolerante, para o estigma da anormalidade tudo o que 
ela não abarca”. 

 
Read (2010), refere que na arte estão envolvidos dois princípios funda-
mentais; um princípio de forma que advém do mundo orgânico e do 
aspeto objetivo universal de todas as obras de arte; e um princípio de 
invenção, próprio do espírito do homem e que o impele a criar símbo-
los, a apreciar a criação, a fantasiar e a imaginar. Sendo a forma uma 
função da perceção e a origem de uma função inventiva – estas duas 
atividades são entendidas como experiências estéticas.  
À arte, o autor acrescenta ainda outros aspetos que considera biológi-
cos e sociais e que se expandem para todas as esferas da vida e que, tal 
como Dewey (2008), encontram na própria vida cotidiana as formas 
mais essenciais da experiência estética. 
 

a “expressão livre” a partir de Read; o jogo e/ou a arte 
 
Segundo Read (idem), “a criança começa a exprimir-se desde o nasci-
mento”. Os seus meios de expressão são primitivos e é através deles 
que comunica, exteriorizando necessidades e emoções. 
O autor chama “expressão livre” às manifestações das crianças que sa-
tisfazem alguma necessidade manifestada pelos sentidos da criança, en-
volvendo e revelando, assim, processos e atividades corporais e men-
tais.   
O jogo, o lúdico e o brincar, segundo o autor, são as formas mais natu-
rais de expressão livre das crianças, abrangendo qualquer atividade e 
ação que a criança faça. O pintar como um jogo, ou o jogo de pintura, 
como também nos é defendido por Stern (2011).  
Uma conceção de jogo que, considerando-se como parte de todas as 
atividades da criança - “espontâneas e autogeradas, que são fins em si 
mesmas, e que não se relacionam com “lições” ou com as necessidades 
fisiológicas das crianças no seu dia a dia”.  
Neste sentido, o jogo inclui todas as atividades que, envolvendo o 
corpo, a experiência, a fantasia, a realização e criação de ambientes, da 
vida, de forma individual e em grupo, são tentativas cinestésicas de in-
tegração, que o autor associa a formas primitivas de expressão; enten-
didas como formas de poesia, drama, com as quais se associam meios 
de expressão das artes visuais e plásticas (idem, p. 137). 
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A expressão livre ou espontânea é definida por Read com uma exterio-
rização sem constrangimento das atividades do pensamento da criança, 
dos seus sentimentos e sensações e consecutivas reações, a expressão é 
considerada pelo autor como uma atividade construtiva. 
 
Já Gandini (2012, p. 24), aquando da filosofia das escolas de Reggio 
Emilia, refere que as competências expressivas crescem e amadurecem 
as suas linguagens em qualquer espaço, seja ele em casa, na escola, ou 
em qualquer outro ambiente que a criança vivencia, descobrindo com 
os adultos que estão com elas a amabilidade de ações, linguagens, pen-
samentos e significados.  
Neste sentido, segundo a autora, é importante que se preserve nas cri-
anças o sentido de encantamento e de surpresa próprio da infância 
pois a criatividade – e a inventividade – assim como o conhecimento, es-
tão sempre de mãos dadas com a surpresa. 

“temos que nos convencer de que a expressividade é uma arte, 
uma construção combinada (não imediata, não espontânea, não 
isolada, não secundária); que a expressividade tem motivações, 
formas e procedimentos; conteúdos (formais e informais); e a ca-
pacidade de comunicar o imprevisível. A expressividade encon-
tra suas fontes no lúdico, assim como na prática, no estudo e na 
aprendizagem visual, assim como em interpretações subjetivas 
que vêm com as emoções, com a intuição, com o acaso, e com a 
imaginação racional e as transgressões” (idem). 

Neste sentido, a inventividade na infância no contexto da educação artís-
tica, através do contacto com várias linguagens das expressões artísti-
cas na infância, são experiências e explorações da vida, dos sentidos e 
de significados que representam nas crianças a expressão de urgências, 
desejos, investigações, hipóteses, construções e invenções que lhes ofe-
recem sentido e significado ao que têm, ao que fazem com o que têm, 
bem como ao que acontece à sua volta.  
 
a “expressão espontânea” e o “desenho livre” na metodologia de 
Maria Montessori 
 
A atividade é espontânea na medida em que a criança atua de livre 
vontade nos ambientes de educação artística. Read (2010, p. 141-142), 
descreve uma passagem do livro “The Advanced Montessori Method” 
(1918), de Maria Montessori, onde a autora refere que o seu método 
não ensina diretamente a criança a desenhar; aquilo que ele faz é pre-
para-la indiretamente, deixando-a livre para o trabalho de produzir coi-
sas de acordo com os seus próprios sentimentos. 
Desenhar desta maneira, segundo Montessori, chega como uma lingua-
gem a satisfazer uma necessidade de expressão, onde quase todas as 
ideias podem procurar manifestar-se no desenho através de um es-
forço proporcionado pela sua própria experiência, para que os seus 
pensamentos possam ser traduzidos para a sua realidade. Um esforço 
que, para Montessori, é espontâneo e de superação, referindo que os 
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desenhos que costumava ver expostos nas escolas não demonstravam 
o “desenho livre” característico da infância. 
Segundo Read, a autora é ainda mais crítica no que concerne à utiliza-
ção dos desenhos das crianças para “catalogar” psicologicamente as 
crianças como um determinado tipo de pessoas; 

“esses horríveis borrões tão cuidadosamente reunidos, observa-
dos e catalogados pelos psicólogos modernos como ‘documen-
tos do espírito da criança’ não passam de expressões monstruo-
sas de anarquia intelectual; mostram apenas que a vista da cri-
ança não está educada, a mão está inerte, o espírito insensível 
tanto para o belo como para o feio, cego à verdade como ao 
falso. Tal como a maior parte dos documentos reunidos pelos 
psicólogos que estudam as crianças das nossas escolas, não reve-
lam a alma, mas os erros da alma (...). Essas coisas não são ‘dese-
nhos livres’ de crianças. Os desenhos livres só são possíveis 
quando temos uma criança livre a quem foi permitido crescer e 
aperfeiçoar-se na assimilação do seu ambiente (...) e que, quando 
deixada livre para criar e expressar-se, na verdade cria e se ex-
pressa” (idem). 

Neste sentido, Montessori refere a importância de uma preparação 
sensorial para desenhar, quando envolvida sensorialmente com as coi-
sas. 
Já Agostinho da Silva (Silva, 2000a, pp. 27-28), aquando do seu estudo 
dedicado a Maria Montessori, vem lembrar a necessidade e a 

importância intrínseca da liberdade como colaboradora na construção 
da autonomia e autodisciplina da criança, assumida por Montessori 
como um processo de pleno desenvolvimento da criança como pessoa, 
de forma a que os adultos respeitem a sua personalidade, em oposição 
a todas as atividades ou dinâmicas “modeladoras” uma vez que “o im-
pulso da criança é soberano e o único capaz de operar na construção 
do seu ser”.  
Neste sentido, Agostinho da Silva faz referencia a Montessori de forma 
a revelar a importância de se libertem as crianças de tantas pressões 
por parte dos adultos sobre elas, no sentido de se tornarem num tipo 
de adulto que pode excluir o seu ser individual e único, acrescentando 
que as intervenções que os adultos possam fazer, digam respeito à cria-
ção de ambientes favoráveis para que a criança tenha oportunidade de 
escolher o que é útil e não aceitar tudo quanto lhe impõem, uma vez 
que para Montessori, “toda a educação verdadeira e sólida é uma auto-
educação”, porque toda a criança que está feliz num ambiente prepa-
rado de acordo com as suas motivações e interesses, a disciplina, tão 
debatida hoje em dia nas nossas escolas, surge do interesse do trabalho 
que se realiza com gosto. 
Sobre “disciplina”, temos o pensamento de Foucault (1987) que refere 
que a disciplina encara o corpo como objeto e alvo de poder. Um 
corpo que se manipula, modela, treina, obedece, responde, que se 
torna, assim, hábil e cujas forças se multiplicam – tornando o homem 
um “homem máquina”. 
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Neste sentido, o autor refere-se ao “Homem-máquina” de La Mettrie, 
que se trata de uma redução materialista da alma e uma teoria do ades-
tramento que o torna o homem dócil através da análise e manipulação 
do corpo que, por forças de poder, o transformam e aperfeiçoam para 
que seja eficaz nos seus movimentos, gestos e atitudes. 
Neste sentido, para o autor, trata-se de métodos que controlam as ope-
rações e forças do corpo e lhe impõem uma relação de “docilidade-uti-
lidade” a que chama de “disciplinas”, referindo que no decorrer dos sé-
culos XVII e XVIII eram as formas gerais de dominação onde se in-
cluíam instituições como conventos, exércitos, oficinas; que levaram a 
que nascesse uma “arte do corpo humano” que visava o aumento das 
habilidades do ser humano e a formação de relações mecânicas que o 
tornassem obedientes, quanto mais úteis, e inversamente, nascendo, as-
sim, naquela época, uma política de coerção sobre o comportamento 
humano.  
Segundo Foucault (idem), a disciplina aumenta a economia da utilidade 
das forças do corpo, de forma obediente, dissociando o poder do 
corpo e fazendo dele uma aptidão e capacidade a aumentar. 
Para além das três instituições disciplinadoras já enumeradas, Foucault 
acrescenta os colégios e as escolas primárias, espaços hospitalares e or-
ganizações militares. 
A disciplina, no pensamento de Foucault, procede, em primeiro lugar, 
à distribuição dos indivíduos no espaço e para isso eram, na época, uti-
lizadas diversas técnicas. 

O espaço, a partir deste cenário demonstrado por Foucault, é enten-
dido como espaço disciplinar que tendia a dividir-se em tantas parcelas 
quanto corpos ou elementos havia a repartir, separando tudo como se 
nada tivesse relação com nada.  
Aproximando agora a disciplina a que Read (2010) se refere a partir de 
Montessori, bem como do conhecimento dividido por áreas disciplina-
res, ao conceito de disciplina trabalhado por Foucault; no que con-
cerne à escola, a criança poderá não ter a possibilidade de perceber as 
relações uteis e mesmo que inúteis entre as coisas, uma vez que a disci-
plina organiza um espaço analítico e dominador do conhecimento e da 
sua utilização (Foucault, 1987).  
Neste sentido, segundo Foucault, um espaço escolar que se organize 
desta forma, onde a própria arquitetura dos edifícios escolares são de-
senhados para o controle e para a disciplina, são espaços que se defi-
nem para satisfazer a necessidade de vigiar, de romper com a possibili-
dade de comunicações perigosas, criando espaços uteis para a máquina 
reprodutora e não criadora. 
A disciplina, como arte de dispor as crianças em fila, como refere o au-
tor; em classes, maciças e binárias, de rivalidade. Depois de 1762, sé-
culo XVIII, o espaço escolar desdobra-se e as classes tornam-se homo-
géneas, lado a lado, sobre o olhar dos mestres, onde se ordenam por fi-
las, nos corredores, nos pátios, por idades, por desempenhos, compor-
tamentos, que marcam hierarquias do saber ou das capacidades – tra-
tam-se de espaços seriais. ultrapassemos o sistema tradicional onde se 
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organizam a economia do tempo da aprendizagem. Transformou-se o 
espaço escolar numa máquina de ensinar, de vigiar, hierarquizar, re-
compensar, classificar através da avaliação dos adultos. 
As disciplinas, organizando as crianças, os lugares, as fileiras, criam es-
paços complexos que economizam o tempo e os gestos das crianças, 
em horários e espaços.  
 
(e então) qual o lugar da arte na educação? 
 
Sempre existiu um certo mal-entendido entre o mundo da arte e o 
mundo do ensino. Na educação artística com crianças, podemos consi-
derar importante a preservação, se existente, ou a inclusão efetiva da 
intensidade das relações da criança às qualidades sensoriais das experi-
ências artísticas na escola.  
O problema é que se continuam a avaliar as criações/produções/ tra-
balhos, (...) (eu gosto de lhes chamar invenções) das crianças em fun-
ção de valores estéticos, de valores psicológicos, pedagógicos e científi-
cos, de forma a produzirem-se, através da criança, um arsenal que não 
serve para nada, uma vez que cada criança é uma criança, e tudo é sub-
jetivo. O facto é que se esquece a criança como ser humano, e passa-se 
a olha-la como um ser que produz coisas que têm de ser avaliadas para 
se cumprirem os critérios do desenvolvimento infantil e humano, com-
parando os seus trabalhos com os das outras crianças, com os dos 
adultos, dos artistas...  

Segundo Martins e Almeida (2013), existe uma necessidade de se ques-
tionarem as fronteiras e os gestos classificativos das práticas e das teo-
rias discursivas que se têm vindo a naturalizar nos campos disciplinares 
da educação artística e da prática artística, de forma a que o cruza-
mento com o artístico, mais do que com a arte, venha a ser uma ação 
política para que rompa com os espaços de liberdade que considera-
mos existirem, mas que não passam de espaços de limitação daquilo 
que é visto, pensado e agido.  
Neste sentido, as autoras referem existir, ainda, uma forte insistência 
na separação entre a teoria e a prática, entre o mundo ensinado e o 
mundo vivido. E no que diz respeito à arte e à escola, as suas diferen-
ças parecem resistir a um diálogo que nos possa permitir pensar a edu-
cação artística nas escolas, com crianças, sem ser como meio para a cri-
ança atingir a sua autoexpressão num “eu” de interioridade profunda 
que pode ser moldada através da arte, que as toma como objeto de in-
tervenção ao cuidado da pedagogia e da psicopedagogia que depois de 
“intervencionadas” as suas capacidades, podem ser medidas e quantifi-
cáveis – acabando a educação artística por ser instrumentalizada, bem 
como as próprias crianças aprisionadas a um certo tipo de pessoa que 
se enquadre num certo tipo de parâmetros (idem, pp. 17-23). 
Ora, então o que resta à educação artística? 
Resta à arte interferir politicamente com a escola, no mesmo movi-
mento em que interferiu com o mundo, ao nível das suas práticas? 
(idem, p. 23). No que concerne à escola, as autoras preferem falar de 
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práticas artísticas em vez de arte, cabendo à educação artística, aos ar-
tistas, aos investigadores das práticas artísticas, aos professores e aos 
alunos, pensarem juntos e agirem de forma a que o lugar da educação 
artística nas escolas seja, também, o de criar as condições necessárias 
que ultrapassem a visão da educação artística como produtora de obje-
tos e o amplie para o “fazer saber” (Moraza, 2004, cit. por Mar-
tins&Almeida, 2013, p. 23) criando espaços que possibilitem a contem-
poraneidade das práticas artísticas, bem como o pensamento contem-
porâneo e deixando para a história do passado as verdades estáveis 
desse mesmo passado que já não é o nosso.  
Segundo Martins e Almeida, as práticas artísticas na educação colocam 
em análise estas histórias do passado, as suas verdades, contribuindo, 
deste modo, para a construção do pensamento crítico que colocam em 
suspensão as categorias cristalizadas que fomentam uma humanidade 
perdida que tem que ser salva.  
Neste sentido, a educação artística, através das práticas artísticas, pode 
ser este terreno fecundo para uma ação-investigação de natureza per-
formativa que iniciem na “alteridade, na invenção de lugares outros da 
verdade, atirando-se para o mais complexo desafio da investigação, que 
é pensar na possibilidade da impossibilidade” (idem, p. 22), sendo ca-
paz de movimentar o arquivo do passado que explora as suas frontei-
ras e limites, permitindo um olhar em redor mais do que o olhar inte-
rior “pois para trás ficaram (...) as verdades do modernismo, da 

interioridade como valor artístico e o autoconhecimento como finali-
dade da arte, na escola e fora dela” (idem, p. 23).  

“Que saber se constrói na investigação em educação artística? 
Adjetivamo-lo de orgânico, rizomático, dinâmico, performativo, 
indefinido, complexo, processual, incompreensível. (...). É rizo-
mático, porque não tem princípio nem fim, porque é informe e 
invasivo; é performativo, porque envolve acontecimentos (efe-
meridade, lugar, contexto) e, como tal, resiste à cristalização; é 
incompreensível, porque não é balizável nem se quer definido, e 
essa incerteza liga-se intimamente com a noção de complexidade 
que atravessa toda esta ideia de conhecimento. Como funciona e 
o que produz – o nível dos efeitos – assume-se à cabeça do ato 
de investigação. O que se tenta tornar visível é que não há nível 
oculto algum, e que todo o poder, como todo o saber, mais do 
que «serem» «fazem»” (Martins&Almeida, 2013, p. 24).   

 
Já Eisner (2008) refere as práticas de educação podem aprender com as 
artes ou têm algo a aprender das artes e das práticas artísticas de forma 
a cortar pela raiz crenças tradicionais que têm acompanhado a resistên-
cia à mudança na melhoria dessas práticas, sugerindo uma prática edu-
cativa enraizada nas artes de forma a contribuir para o melhoramento 
dos meios e dos fins da educação. 
Neste sentido, evidencia a forte influência que a psicologia teve no ul-
timo quarto de século XIX, onde se procurava criar uma ciência da 
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mente com o objetivo de descobrir factos sobre o intelecto, caráter e 
comportamento de todas as pessoas, bem como a causa das mudanças 
na natureza humana e, desta forma, o resultado que todo o poder edu-
cacional teria sobre as crianças. No entanto, o autor conta-nos que esta 
“teoria” não era partilhada por todos e que, no primeiro quarto do sé-
culo XX, foi Dewey que lutou para reverter esta visão, no entanto 
“perdeu”, uma vez que a linguagem industrial ativava o setor educacio-
nal, as escolas eram para ser “plantas industriais efetivas e eficientes” 
(idem, pp. 6-7).  
Neste sentido, sendo os estudantes considerados como matéria-prima 
a ser trabalhada, a psicologia da educação tinha um peso preponde-
rante e, apesar de ter vindo a decrescer, a ciência e as artes alienaram-se 
porque a ciência era considerada fiável, e o processo artístico não, tal 
como nos conta o autor; 

“a ciência era cognitiva, as artes eram emocionais. A ciência era 
ensinável, as artes requeriam talento. A ciência podia provar-se, 
as artes eram questões de preferência. A ciência era útil e as artes 
ornamentais” (Eisner, 2008, p. 7). 

Na época, assim como ainda vemos acontecer nos nossos dias, era per-
cetível o valor que a arte tinha nas escolas. Ainda hoje só tem valor a 
arte na escola, quando a ciência não pode, por algum motivo, ir à 
frente a dirigir (idem). 
Eisner refere ainda que estas crenças e esta visão de educação ainda fa-
zem parte do panorama contemporâneo porque ainda  

“vivemos num tempo em que se põe um premio nas dimensões 
das consequências, na habilidade de as prever e na necessidade 
de estar absolutamente consciente daquilo que queremos fazer. 
Aspirar a menos é um convite à irresponsabilidade profissional. 
Nós gostamos da nossa informação rigorosa e dos nossos méto-
dos firmes – chamamos-lhe rigor” (idem, p. 7). 

Neste sentido, acrescenta que quando se está preocupado com a pro-
dutividade educacional é natural que a tendência seja comandar, avaliar 
e gerir.  
No entanto, a procura de “métodos” melhores, no primeiro quarto de 
século do século XX, não podem ser entendidos como independentes 
do contexto onde atuam.  
O autor refere ainda que ainda fazemos mais exames que qualquer ou-
tra nação na terra, onde se procura a uniformidade curricular para que 
se possam comparar escolas como se os resultados dos testes fossem 
substitutos exímios da qualidade da educação.  
Neste sentido, o compromisso da escola pode e deve fornecer satisfa-
ções intrínsecas, no entanto “exacerbamos a importância de recompen-
sas extrínsecas ao criar políticas que encorajam as crianças a tornar-se 
recetores de interesses. A realização triunfou sobre a investigação” 
(idem, p. 8). A eficiência comanda assim a política educativa e a unifor-
mização e controle sobre o ser humano.  
A acrescentar a estes factos, o autor não nega que existem virtudes em 
ter objetivos e ter a capacidade de os concretizar; o que é problemático 
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é o empurrão para a uniformidade desses objetivos e conteúdos na 
avaliação e nas expectativas que nesta cultura tecnocrata tem em consi-
deração a uniformidade como meio para eliminar complicações, uma 
vez que todos chegam ao fim de um ciclo, por exemplo, a saber e a 
cumprir o que estava estabelecido para esse fim. 
Neste sentido, alerta-nos também para as raízes da cultura cognitiva, 
cada vez mais tecnicista que, de tão difundida, já não se vê, mas é po-
derosa. 
Eisner não se encanta com a ordem de valores e suposições que con-
duzam a uma ansia desenfreada de chegar a uma escola melhor, uma 
vez que considera isso uma utopia, sugerindo aos que trabalham com 
crianças e jovens arriscarem-se a outras visões e valores sobre educa-
ção que se possam concretizar em práticas escolares mais generosas. 
Esta nova visão de que Eisner nos fala refere-se também a Herbert 
Read, uma vez que partilha com este autor a ideia de que; 

“o objetivo da educação deveria ser entendido como a prepara-
ção de artistas. Pelo termo artista nem ele, nem eu, queremos di-
zer necessariamente pintores, dançarinos, poetas ou autores dra-
máticos. Nós queremos dizer indivíduos que desenvolveram as 
ideias, as sensações, as habilidades e a imaginação para criar um 
trabalho que está bem proporcionado, habilmente executado e 
imaginativo que é independente do domínio em que o individuo 
trabalha. O maior elogio que podemos dar a alguém é dizer que 
ele é um artista, seja como carpinteiro, cirurgião, cozinheiro, 

engenheiro, físico ou professor. As belas artes não têm o mono-
pólio do artístico” (Eisner, 2008, p. 9). 

Neste sentido, apresenta-nos o seu pensamento sobre esta matéria, 
através de seis formas qualitativas de inteligência enraizadas no artís-
tico e que poderiam fazer parte integrante da escola: 
1ª ensinam os alunos a agir e a julgar na ausência de regras, a confiar 
nos sentimentos, a prestar atenção a nuances, a agir e a apreciar as con-
sequências das escolhas, a revê-las e depois a fazer outras escolhas. 
Cultiva modos de pensar e sentir, que são capacidades cognitivas que 
as tornam inseparáveis na ação “sabe-se que está certo porque se sente 
as relações. Modifica-se o trabalho e sente-se o resultado. As sensibili-
dades entram em jogo e refina-se no processo” (idem, pp. 9-10). 
2ª os fins podem seguir os meios e não o contrário, “alguém pode agir 
e a ação, em si, pode sugerir fins, os quais não precederam, mas segui-
ram a ação. Neste processo os fins mudam; o trabalho produz pistas 
que alguém segue”, acompanha o processo e “rende-se” ao que o tra-
balho em processo sugere, muda de objetivos enquanto faz o trabalho 
à mão; tem um “propósito flexível” (como refere Dewey, cit. por Eis-
ner, p. 11), que é um propósito que se sustenta nas características que 
emergem a partir do campo das relações proporcionadas pela experien-
cia com as coisas, não estando preso a objetivos predefinidos, mas 
tento a flexibilidade de os adaptar ou de criar outros que melhor se 
adaptem à situação. Neste sentido, um plano de aula a cumprir pode 
ser o oposto deste cenário, uma vez que não se pode prever o que vai 
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acontecer. 
3ª forma e conteúdo são quase sempre inseparáveis. A mensagem está 
na relação forma-conteúdo – relação que é mais viva nas artes. O con-
teúdo está adequado a propósitos. “Muda o ritmo de um verso de poe-
sia e mudarás o significado do poema” – a criação de relações expressi-
vas é o que o trabalho artístico celebra. Nas artes não existem elemen-
tos separados, tudo se relaciona com tudo (idem, pp. 11-12). 
4ª “nem tudo o que é conhecível pode ser articulado de forma proposi-
cional”, referindo-se a Dewey quando afirma que enquanto a ciência 
declara significado, as artes expressam significado e o significado não 
está limitado ao que pode ser afirmado; “sabemos mais do que pode-
mos dizer” (Michel Polany, cit. por Eisner, p. 12). Dá o exemplo de 
que existem coisas que sabemos, mas que não conseguimos expressar 
por palavras, por exemplo (ide, pp. 12-13). 
5ª relações entre o pensamento e o material com que se trabalha. Para 
algo ser criado, temos que pensar nas opções, condições, etc. Na arte 
explora-se as possibilidades e condições do meio, de forma a concreti-
zar objetivos, ideias, etc. “Cada material impõe as suas exigências dis-
tintas e para usa-las bem temos que aprender a pensar dentro delas”. 
Cada material oferece-nos novas informações e, o processo, desen-
volve modos sobre os quais nós pensamos (idem, p. 13). 
 
Para Eisner as artes são uma forma especial de experiência que não 
está restrita ao que possamos achar de belas artes; o sentido de 

vitalidade e a explosão de emoções que sentimos quando comovidos 
por uma das artes pode ser assegurada nas ideias que se exploram com 
as crianças, nos desafios das investigações críticas, na curiosidade esti-
mulante de saber mais, de aprender mais, sendo essencialmente esta a 
sua proposta aquando das artes servirem de modelo para a educação, 
como refere (idem, p. 15). 
Neste sentido, o autor fala de uma cultura de escolarização na qual está 
localizada; 

“uma maior importância na exploração do que na descoberta, é 
dado mais valor à surpresa que ao controlo, é dedicada mais 
atenção ao que é distintivo do que ao padronizado, é dado mais 
interesse ao que está mais relacionado com o metafórico do que 
com o literal”. 

Uma cultura de escola que; 
“tem maior focalização no torna-se do que no ser, dá mais valor 
ao imaginativo do que ao factual, dá maior prioridade ao valori-
zar do que ao avaliar e, considera a qualidade da caminhada mais 
significante do que a velocidade a que se chega ao destino” 
(idem, p.16). 

Ainda assim, reforça o seu posicionamento com o pensamento de 
Dewey; “a imaginação é o principal instrumento do bem” e “a arte tem 
sido o meio usado para manter vivo o sentido de objetivos que ultra-
passou a evidência, e dos significados que transcendem o hábito enrije-
cido”. Onde a imaginação não é mero ornamento que juntamente com 
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a arte podem libertar-nos dos hábitos naturalizados (enrijecidos) que 
podem ajudar a “restaurar um propósito decente para os nossos esfor-
ços e a criar o tipo de escolas que as nossas crianças merecem e que a 
nossa cultura precisa. Tais aspirações, meus amigos, são estrelas pelas 
quais vale a pena esticar-se” (idem). 
 
Já Ornelas (2018), refere que a educação artística continua a ser consi-
derada como uma área isolada e/ou afastada do currículo, atribuindo-
se-lhe um tempo e espaço redutor, onde o currículo é entendido como 
um conjunto de disciplinas separadas, será, portanto, impossível ir de 
encontro a propostas que valorizem o tempo como característica fun-
damental para aprendizagens significativas por parte das crianças, onde 
se inclui a participação ativa na vida cultural e social em que se inserem 
(idem, p. 3). 
Neste sentido, para que possamos perceber o lugar e o tempo da edu-
cação artística nas escolas, a autora refere-se ao “curriculum-placenta” 
método de trabalho para o ensino das representações visuais, de Maria 
Acaso (Acaso, 2009, p. 190, cit. por Ornelas, 2018, pp. 4-5), como al-
ternativa ao que a autora (Acaso) denomina de “pedagogia tóxica”. 
Segundo a apresentação de Ornelas, a “pedagogia tóxica” é uma peda-
gogia de caráter transmissivo, reducionista, instrumentalista e fechado 
num determinado fim a atingir, de forma diretiva e concreta. 
Neste sentido, os elementos constituintes de uma “pedagogia-placentá-
ria”, oposta à “pedagogia-tóxica” são; 

- desenvolve o conhecimento próprio e emancipador em vez de o im-
possibilitar; valoriza a aprendizagem em vez da nota;  
- fomenta a paixão em vez do aborrecimento;  
- os conteúdos baseiam-se em micronarrativas e na desconstrução de 
macronarrativas em vez de conteúdos que se baseiam em macronarra-
tivas;  
- não procura a verdade (porque o contexto desvirtua o conceito de 
verdade);  
- deslegitima a ciência como processo absoluto e incorpora outros mé-
todos de aquisição de significado em vez de se apoiar na ciência como 
processo absoluto e de verdade inquestionável;  
- defende o caráter político do ato educativo em vez de o ocultar;  
- entende o currículo como um sistema de representação em vez de o 
entender como uma realidade em si mesma;  
- reposiciona os professores e os educadores como os profissionais 
centrais do ato educativo (como profissionais capacitados de intelec-
tual transformador) em vez de técnicos;  
- entende que a educação serve para gerar problemas em vez de soluci-
onar problemas;  
- fomenta a distribuição de poder na aula (partilhando poder com o es-
tudante) em vez da acumulação de poder por parte do docente;  
- adapta-se ao contexto onde atua;  
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- os conteúdos são selecionados pelo estudante ou pelo professor 
(pensando sempre no estudante) em vez de conteúdos selecionados 
pela lei, pelo inspetor ou pelo professor;  
- fomenta converter em explícito aquilo que permanece oculto no ato 
educativo em vez de ocultar (currículo oculto ou nulo);  
- considera a tecnologia como uma ferramenta central em vez de a 
considerar como complementar; também procura a ignorância ativa 
em vez de procurar apenas o conhecimento; aceita que ensinar é im-
possível em vez de possível;  
- centra-se no ausente em vez do presente (que se oculta);  
- fomenta a reflexão paulatina em vez da ação apressada;  
- fomenta o inacabado em vez do acabado e a segurança em vez do 
medo (idem, p. 4).   
Neste sentido, a autora refere que uma das estratégia para alterar o sis-
tema educativo tem que ver com o reconhecimento da importância 
dos processos sobre os resultados, evidenciando que na educação artís-
tica a aprendizagem acontece quando a curiosidade e criatividade estão 
ligadas com as atividades estético-práticas, criando, deste modo, rela-
ções com sentido através da ação e da experiência de expressão, atra-
vés de cenários que contemplam uma organização ativa, valorizando 
assim a relação da escola com o exterior, seja o recreio, a natureza, uma 
floresta, um museu, um espaço social, cultural, entre muitos outros es-
paços que contribuam para a emancipação da criança na sua infância. 

Segundo Ornelas, a educação artística é um terreno de ação cívica, 
onde as crianças são agentes de cultura e construção de conhecimento 
e não apenas recetores, possibilitando, deste modo, a promoção de 
uma educação artística não tóxica, de carater aberto, crítico, participa-
tivo e autoral. 
 
De forma a podermos continuar a construir o nosso pensamento in-
ventivo sobre educação artística e expressões artísticas na infância, en-
contramos Acaso (2018) e o conceito de “pedagogias invisíveis” desen-
volvido no seu trabalho de investigação em educação artística e que 
muito sentido faz para o conceito de inventividade. 
Acaso refere que a primeira linguagem da criança é a visual. 
Neste sentido, poderá a linguagem visual ser invisível? Em que sen-
tido(s)? 
No decorrer da escrita deste trabalho, várias são as vezes que questi-
ono se a inventividade é algo que não se pode ver (?). 
Se a primeira linguagem da criança é a visual, aquilo que ela vê, tal 
como nós, tem para ela um sentido e um significado subjetivo. Aquilo 
que uma criança vê, enquanto imagem, não pode ser o mesmo que um 
adulto vê, mesmo que estejam a olhar os dois para a mesma coisa.  
Neste sentido, voltamos à experiência proporcionada pela vivência que 
nos faz criar uma imagem e um entendimento, conhecimento, sobre o 
que nos rodeia e que constrói o nosso modo de ver. Voltamos também 
às sensações e às emoções que essas experiencias nos proporcionam e 
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que fazem com que esta imagem faça sentido, que permaneça na nossa 
memória sensorial, à qual recorremos para criar outras imagens através 
da imaginação criadora. Todo este processo faz-me acreditar que se 
está a falar de inventividade – que pode ser, também, um processo invisí-
vel, tal como as “pedagogias invisíveis” de Maria Acaso. 
Neste sentido, tentemos perceber do que se trata... 
Segundo Acaso (idem), a fisicalidade dos lugares possui discursos que 
influenciam e contribuem para a criação da nossa identidade através da 
relação que criamos com eles. 
Estes lugares físicos são detentores de mensagens não explicitas, não 
verbalizadas, não explicáveis que, tal como nas artes visuais, são ima-
gens que falam de muitas formas.  
Neste sentido, cada pessoa, através da sua perceção, pode fazer múlti-
plas interpretações diferentes de acordo com aquilo que viveu. 
No caso da criança, como ainda não viveu tanto como um adulto, não 
significa que não tenha um entendimento sobre as coisas ou que não 
tenha conhecimentos suficientes para “poder” interpretá-la, lê-la. A 
criança é mais capaz, na leitura das imagens que os adultos porque faz 
uma perceção mais verdadeira e genuína das coisas, porque ainda não 
está influenciada. A sua leitura é mais primitiva, tal como Stern (1974), 
quando se refere à expressão da criança. Ela ainda vê o que nós, adul-
tos, já não vemos.   
Para Acaso, existem umas forças invisíveis nas coisas que têm maior 
importância que as visíveis. Essas forças invisíveis das coisas utilizam, 

essencialmente, a linguagem visual como principal ferramenta no mo-
mento de transmitir conteúdos nos contextos onde a aprendizagem 
acontece.  
Segundo a autora, a pedagogia invisível trabalha com mensagens trans-
mitidas pela linguagem visual, mais do que com as mensagens transmi-
tidas pela linguagem oral e escrita, referindo o exemplo das pedagogias 
do currículo oculto que acabam por ser mais objetivas do que subjeti-
vas. Neste sentido, nas pedagogias invisíveis, é possível unir a semió-
tica, as artes e a cultura visual com a pedagogia. 
Acaso refere ainda que obrigamos as crianças a estarem em lugares em 
que não querem estar, a falar quando querem estar caladas, a calar 
quando querem falar, a estarem horas sentadas quando os seus corpos 
pedem é movimento, o que transforma os espaços educativos em rit-
mos artificiais, com uma certa violência simbólica de forma genérica e 
de microviolências cotidianas de repetição e medo, referindo que a 
transformação desde o currículo oculto até às pedagogias invisíveis não 
foi descobrir a invisibilidade deste tipo de violência, mas de descobrir o 
que as crianças e os professores precisam para uma dinâmica de afetos 
do currículo num plano abstrato, transformando a escola e a arquite-
tura escolar em espaços efetivos. 
Segundo a autora, as pedagogias invisíveis são plurais, aludem ao infi-
nito do ato pedagógico, onde existe tempo e lugar para as combinações 
intermináveis que nascem das interações simultâneas e aleatórias de mil 
fatores que participam nos atos pedagógicos e apresenta-nos alguns 
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exemplos; um olhar, a textura de um objeto, falar com a boca fechada, 
tirar os sapatos, comer uma maça no meio de uma aula, sentar-se no 
chão, onde de repente muda a luz, a temperatura, a sensação de pisar a 
relva com os pés descalços, dar aula com sapatilhas, com tacões, rir-se 
às gargalhadas, receber os sons que veem do lado, os cheiros, ter sono, 
entrar numa aula e não identificar claramente o professor, converter a 
aula numa partida de voleibol, poder receber chamadas telefónicas, 
sentir a efervescência do fluir criativo numa aula teórica, a sensação do 
chão frio quando me deito, o nó na garganta e o silencio depois de ver 
um vídeo, ... entre tantas outras situações que permitem perceber que 
qualquer espaço é possível, qualquer objeto, ou situação do dia a dia, 
onde as sensações e as emoções dão sentido à aprendizagem; coisas 
que não se vêm mas que contribuem para que a aprendizagem seja 
significativa nas relações que faz com tudo. 
 
As pedagogias invisíveis, defendidas e fundamentadas nos estudos da 
autora, referem-se a discursos que contam coisas, que estabelecem rela-
ções entre coisas. São microdiscursos que se agrupam num macrodis-
curso transformando-se, assim, em atos pedagógicos.  
Um ato pedagógico, segundo a autora, é um macrodiscurso ou ma-
croestrutura que se regenera através da interação de múltiplos micro-
discursos que são as próprias pedagogias invisíveis.  
Neste sentido, faz alusão, de forma metafórica, às matrioskas russas 
como sendo intermináveis, constituindo-se por camadas, as tensões 

entre macro e micro formam discursos que se desenvolvem nos espa-
ços e nos tempos – os discursos aparentemente inconexos do micro 
ganham a forma e a coerência através do macro tal como uma escul-
tura que constrói um sentido concreto, num espaço concreto que, tal 
como as bonecas russas, escondem significados, uns dentro de outros, 
atuando nas suas diferentes camadas. 
São, portanto, pedagogias infinitas, inacabáveis, intangíveis, supercom-
plexas, por isso, não se podem definir de forma simples porque não é 
uma coisa, mas sim um conjunto de coisas. Não são um microdiscurso, 
mas um conjunto de microdiscursos que se podem estabelecer a partir 
de objetos (sejam eles quais forem), ações, paisagens, condições clima-
téricas, etc. 
Outra característica importante das pedagogias invisíveis que podemos 
encontrar em Acaso tem que ver com a ideia de que todos os microdis-
cursos que as compõem, surgem ao mesmo tempo e não uns atrás dos 
outros.   
Neste sentido, é na interação entre as pessoas; os alunos, os professo-
res, a comunidade educativa, que a forma de se afetarem e relaciona-
rem é global em vez de local, é envolvente em vez de específica e con-
creta, envolvendo os sentidos de todos e não de um só.  
As pedagogias invisíveis afetam-nos desde que sabemos que temos que 
participar num ato educativo determinado e a dinâmica dos tempos. 
Tudo influencia e tudo é microdiscurso, acontecendo assim a perfor-
matividade dos discursos.  



    
 

110 

Encontramos no discurso de vários autores que se dedicam, ou dedica-
ram, a estudar a educação artística na infância e, na sua grande maioria, 
encontramos neles uma forte relação com a expressão, atividade cria-
dora, imaginação criadora, inventiva, criatividade, linguagem expres-
siva, ... 
Neste sentido, Cardoso e Valsassina (1988) referem-se a uma aptidão 
inventiva na criança, que é fruto da imaginação criadora que se revela 
através de diferentes linguagens. 
Os autores defendem que existe uma “arte infantil” que representa 
uma autêntica atividade criadora porque independentemente da multi-
plicidade de gostos, tendências e evoluções que caracterizam cada fase 
da vida é a tradução espontânea de um mundo pessoal projetado sem 
constrangimentos ou limitações (idem, p. 66). 
 
No que concerne à atividade criadora, como referem os autores, asso-
ciando-lhe ainda o conceito de criação artística infantil, Gonçalves 
(1981), inclui na educação artística a expressão livre como imprescindí-
vel para o desenvolvimento harmonioso das pessoas, e das crianças em 
especial.  
Segundo este autor, entre os modos de expressão, as artes plásticas re-
velam uma eficácia crescente neste processo de expressão livre, desde a 
mais tenra idade. 
Algumas das características do “mundo plástico das crianças” são mar-
cadas pelas condições que a criança tem aquando da expressão livre, 

uma vez que é através do respeito pela sua liberdade que a criança se 
desenvolve e evolui de forma mais natural e de acordo com o ser único 
que é enquanto pessoa. 
Neste sentido, Gonçalves acrescenta que as representações das crian-
ças são essencialmente ideográficas, uma vez que representam o que a 
criança sabe, ou a ideia que vai construindo sobre as coisas, mais do 
que aquilo que vê; onde os temas que representa através do desenho, 
por exemplo, são muitas vezes repetidos, não significando falta de 
ideias ou de imaginação, mas algo que ela quer aprofundar, descobrir, 
dominar, consolidar. O tema pode repetir-se, mas a expressão está a 
evoluir porque para a criança é a expressão que conta, estando moti-
vada por aquilo que mais a impressiona e motiva, não sendo o “tema” 
o que importa, porque o tema é a própria criança (idem, p. 10). 
Desta forma, votamos à atitude e atenção do adulto face aos momen-
tos de profunda concentração das crianças quando envolvidas nas suas 
brincadeiras, desenhos, pinturas, invenções, uma vez que são momen-
tos de concentração intelectual e simultaneamente prazer sensorial. De 
acordo com este cenário, Goncalves refere que é importante ter cui-
dado com as perguntas que se fazem às crianças face à espontaneidade 
da sua expressão, uma vez que em vez de estimularem podem parali-
sar, retardar e complicar, em vez de simplificar a evolução plástica da 
criança (idem). Não vale a pena apressar e precipitar a evolução da cri-
ança, deixemo-las ser crianças e crescer naturalmente. Ela precisa de 
tempo. 
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“Quando uma criança se exprime naturalmente, ninguém melhor 
do que ela pode responder pelo que faz, porque faz o que quer, e 
é, por conseguinte, a autora dos seus próprios atos, por aí desen-
volvendo, além da auto-confiança, um elevado grau de responsa-
bilização. 
Se a criança se limita a fazer apenas o que a mandam fazer, ela 
não poderá responder inteiramente por isso, visto que isso é 
mais obra de quem manda do que de quem obedece. 
A educação que visa apenas transformar a criança num ser obe-
diente, passivo e submisso, fica muito aquém daquela que esti-
mula no educando a vontade própria, o poder de iniciativa e a 
criatividade” (idem, p. 12). 

Na esteira de Gonçalves, é através da expressão livre que a criança de-
senvolve a sua imaginação, a sensibilidade, o conhecimento sobre si, 
sobre os outros e sobre o mundo, aceitando e respeitando a autentici-
dade, as ideias, sentimentos e aspirações dos outros, uma vez que os 
seus também são aceites e respeitados; tornando-se assim um ser res-
ponsável, cooperante e interventivo no meio em que se insere (idem, 
pp. 11-12). 
O autor refere-se também à criatividade na escola através de uma “pe-
dagogia não diretiva”, flexível e aberta, que permita à criança o prazer 
da descoberta através da experimentação constante com modos de 
pensar, fazer, criar, inventar, agir e de se exprimir pelos seus próprios 
meios, nos espaços em que vive e com os meios que dispõem. 

Neste sentido, os espaços e ambientes de expressão e educação artís-
tica, devem potenciar o pensamento divergente de forma a que a cri-
ança tenha liberdade para produzir novas formas através de ensaios e 
erros que fazem relação com os factos que vai encontrando nas experi-
encias com as coisas, referindo que o pensamento divergente (intui-
tivo)e o pensamento convergente (lógico), são duas formas comple-
mentares de pensamento que se podem relacionar, realçando que na 
escola o pensamento divergente ainda não possui condições que o fa-
voreçam.  
A atividade criadora, criativa e inventiva, em Gonçalves, implica o pra-
zer de fazer, a curiosidade, o estudo e uma predisposição natural para 
experimentar o que ainda não se sabe fazer, problematizando – uma 
experimentação ativa, direta, onde existe tempo e espaço para a pausa 
que se torna sinónimo de reflexão sobre o que está a acontecer; “ao so-
nhar e imaginar, há que deixar  «vaguear o espírito», acalentando sensa-
ções e articulando ideias, antes de formular juízos de valor” (idem, p. 
25). 
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inventividade a partir de Arno Stern; 
expressão e educação criadora na infância  
 

“É preciso fazer menos verdade para fazer teorias!”  
(Stern, 1974, p. 15) 

 
Arno Stern é um pedagogo à margem do ensino oficial, atuando em 
França, deste os anos 50. Interessando pelos problemas da educação, 
foca o seu trabalho essencialmente na expressão, formulação e educa-
ção criadora.  
Stern desenvolve a sua atividade no Closlieu - “academie du jeudi” – 
que é um atelier para aquilo que denominou de “jogo de pintura”, fre-
quentado por crianças de todas as idades que ali praticam a expressão 
livre através da pintura a guache sobre papel. 
O atelier de Stern é um espaço fechado, sem janelas, isolado do exte-
rior, como se fosse uma cápsula, um casulo, um útero, um refúgio. O 
espaço contém apenas uma mesa-paleta, colocada a meio, com as pare-
des revestidas de papel manchado de tinta, que são memória das ses-
sões práticas de pintura ali realizadas (Gonçalves, 1991, pp. 15-16). 
No atelier de Stern qualquer criança pode exprimir-se o mais livre-
mente possível, encontrar-se consigo própria e com outras crianças e 
inclusive com outras gerações; neste lugar não há competição, nem ne-
nhum modelo imposto. 

“(...) aqui aprende-se a ser criador, e ser criador é o contrário de 
ser consumidor. E nós vivemos numa sociedade de consumo. A 
educação que favorece a criatividade ainda não é suficientemente 
tomada a sério pelas entidades oficiais. Através dela, as crianças 
tornam-se mais fortes, mais livres, mais responsáveis, com maior 
poder de iniciativa, além de desenvolverem uma boa relação de 
vizinhança, liberta o espírito de competição. E a nossa sociedade 
de consumo baseia-se na competição. Exemplo: a escola, os con-
cursos escolares, os prémios, as menções honrosas” (Gonçalves, 
1991, p. 18).  

Stern (idem, p. 19) refere ainda que as experiências sensoriais proporci-
onadas pelas vivências do seu atelier são propicias à revelação de 
“acontecimentos interiores” que constroem a “memória orgânica” de 
cada pessoa.  
Neste sentido, Stern refere que a memória orgânica não tem nada a ver 
com a arte, mas sim com a expressão, uma vez que está ligada à forma-
ção fisiológica do individuo, ao registo de sensações e a acontecimen-
tos interiores, deste a época pré-natal.  
Sendo assim, a arte é encarada como um fenómeno cultural da socie-
dade, alertando para a importância de não se confundir a expressão 
com o expressionismo, dado que este é uma tendência estética, uma es-
cola artística. Neste sentido, o problema não é a arte, nem a cultura, 
mas a expressão que não é um fenómeno cultural e artístico (idem). 
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Para que possamos entender melhor o seu pensamento, Stern utiliza a 
metáfora do vulcão, referindo que a expressão é tornar-se vulcão; algo 
que brota espontaneamente, que vem do interior, do mais profundo de 
cada um; “etimologicamente, é expulsar, exteriorizar sensações, senti-
mentos, um conjunto de factos emotivos” através de atos que não são 
ditados nem controlados pela razão.  
No entanto, o autor refere que existe uma coisa muito mais importante 
do que a dependência de uma comunicação condicionada pelos códi-
gos conhecidos das imagens, que têm que ver com a maneira de dese-
nhar e de pintar das crianças: a expressão. Acrescenta ainda que mais 
do que comunicar mensagens através destes códigos conhecidos, re-
presentados e comunicados por imagens, o importante é o “sentir o 
fluxo e o refluxo de uma atividade vital”, antes da criança ser pertur-
bada por questões que requerem uma explicação, mesmo antes dela 
começar a fazer alguma coisa, como é comum os adultos fazerem 
(Gonçalves, 1991, p. 19-20). 
 
o atelier  
 
Quem frequenta o atelier de Stern (1974) tem medo das palavras; são 
pessoas que não querem contar as suas aventuras nem justificar aos 
adultos a criação das suas mãos. O atelier é assim um lugar de atos, de 
práticas de expressão onde, de certa forma, estes atos são associados a 
ações primitivas como se no atelier se realizassem rituais. 

Stern refere ainda que, se alguém perguntasse a quem frequenta o seu 
atelier o que lá iam fazer, poderiam ouvir respostas “libertinas” tais 
como gozo, brincar, jogar, divertir-se, “captar a escrita selvagem dos 
nossos corpos”, e por aí fora.  
As imagens que ali produzem nascem de fórmulas nascidas de fluxos, 
impulsos, tensões, desvaneios do organismo e das suas funções, desde 
que são formadas e memorizadas através de sensações e de desejos. 
O atelier é uma aventura onde não existem verdades absolutas, é como 
um poema onde a intensidade do vivido é que importa, onde se assis-
tem às convulsões criadoras das crianças e onde Stern se assume como 
um contemplador, misturando-se no ato criador, ao uníssono da cria-
ção que nunca se esgota.  
No atelier de Stern esquecesse tudo o que ficou lá fora e as crianças 
são elas próprias, e é por isso que se surpreendem com atos que julga-
vam não serem capazes. 
 
a expressão 
 

“A escrita selvagem é aquela que, em captação direta, as sensa-
ções imprimem ao gesto antes que a domesticação das aprendi-
zagens gráficas não afaste dessa função para fazer dela «dese-
nho»; e também quando o homem (a criança de qualquer idade) 
encontra neste lugar o uso primitivo das suas faculdades. Então 
posso falar de expressão” (idem, p. 9). 
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Stern refere que; na criança, o primeiro traço no papel ou uma mancha 
de cor (a primeira), é o início da expressão que se alonga e carrega de 
substância, tornando-se objeto e espaço através do gesto, carregando-
se de uma significação incomensurável, onde o tempo para ali. 
A expressão é, neste sentido, um momento de condensação feito por 
um corpo em transição que tem tempo para a contemplação, para a ex-
perimentação e para a imersão sensorial através da inventividade de cada 
criança. 
Através da ação da criança, as formas vivem, fazem-se, sucedem-se, 
acumulam-se, modificam-se, vibram no espaço, atingem os sentidos e 
o corpo, permitindo inventar cada vez mais, mesmo que esse caminho 
seja o simples deixar-se ir pelo prazer do sentir as tintas, os movimen-
tos, as texturas, o fluir do que está a ver acontecer e a sentir. 
Para Stern, a expressão é como se fosse um órgão da criança, pelo qual 
ela respira psicologicamente, referindo que a expressão é “estesi-
grama”: conceito que define como sendo a formulação da sensação, re-
ferindo que o conceito de expressão, como fenómeno, é tão vasta e tão 
difícil de definir que seria necessário todo um livro. 
Neste sentido, contextualiza-nos na “pré-história da existência”, no 
passado longínquo, referindo que o homem, desde essa época, inscreve 
sensações numa memória que não controla e que, como ser racional, 
tenta afastar da sua lógica tudo o que escapa à domesticação do seu in-
telecto, tornando a sua vida um caminho delimitado por todos os lados 
e que exclui, deste modo, a imaginação e a experiência não racional, 

afim de se proteger de um certo afastamento daquilo que é conside-
rado aceitável e uniforme a todos. 
“O individuo já não ousa agir; porque tem a preocupação constante de 
se integrar na equipa. Como um rebanho (...)” (idem, p. 36).  
Deste modo, o homem, afasta-se da sua expressão, ignorando-a, rejei-
tando-a e tornando-a inacessível. O homem quer, mas as “leis” são 
muitas. 
Para Stern, o ato criador do homem, o arriscar-se a criar, põe em ação 
uma mecânica diretamente instalada nas pulsações do organismo, 
sendo a expressão “a melodia das fibras no interior do ser”. 
O ato criador é assim a função que origina a expressão, contribuindo 
para que a memória das sensações, proporcionada pela prática, dê se-
gurança para se expressar/exprimir alguma coisa. 
A expressão é definida pelo autor como um fenómeno que aparece 
num local e que resulta de alguma atividade muito especial, e aqui, 
Stern, exclui a escola ou qualquer outra instituição, falando antes de 
educação criadora. 
No contacto que Stern teve com crianças de populações nómadas e 
selvagens, ainda não escolarizadas, que vivem nas florestas virgens, nos 
desertos nas altas montanhas da Nigéria, Marrocos, Nova Guiné, Afe-
ganistão, México, Guatemala e Peru, verificou que a expressão pura e 
intensa acontece de forma plena numa infância “não violada, nem de-
formada pela escola”, uma expressão “que os fazedores de cultura te-
riam dificuldade em aceitar e reconhecer, segundo os modelos que 
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incutem através do ensino”, evidenciando a sua preocupação e posição 
crítica, lamentando que “em muitas localidades, esta expressão original 
tem vindo a ser destruída pela escolarização que se expande como uma 
epidemia galopante”.  
No seu atelier, ele cria condições para que esta institucionalização, es-
colarização e instrumentalização da expressão se liberte dos estereóti-
pos, modelos impostos e outras influências que impeçam que a criança 
se exprima livremente, uma vez que já possuem uma expressão influ-
enciada, portanto falseada, pelos modelos fornecidos pela sociedade 
que essencialmente lhe diz o que é correto fazer e que avalia com crité-
rios competitivos, aquilo que é próprio e imensurável por uma escala 
de medida (Gonçalves, 1991, pp. 20-21). 
A expressão é um ato.    
Segundo Stern (1974) e Gonçalves (1991), a expressão é um ato e não 
existe expressão onde haja a reprodução de objetos.  
Para estes autores, aquele que se exprime não pensa; substitui, por or-
dem do intelecto, a obediência do gesto às vibrações do seu orga-
nismo, desligando a sua mão do circuito intelectual, ligando-a aos im-
pulsos do seu corpo através das sensações. 
O ato de expressão não procura assim satisfazer os apelos, desejos ou 
imposições dos outros, mas sim as necessidades de quem se exprime, 
libertando as crianças da necessidade de (se) explicarem, de (se) justifi-
carem, de (se) fazerem compreender, sendo um desafio às limitações 
dos costumes banais que de tudo se requer uma justificação, explicação 

e definição que, quanto mais percetível, inteligível e comum ao enten-
dimento de todos, melhor. 

“A criança, sem se tornar um artista, conserva (...) o hábito da 
iniciativa. Devido a esta concentração, que também se chama es-
força criador, adquire a capacidade de ser forte na vida. É forte 
como aqueles que realizam, sem agressividade, sem competição, 
nem referencia a um modelo” (Stern, 1974, p. 32). 

Stern refere ainda que existe uma certa confusão quando se fala em 
“expressão coletiva”, dando o exemplo de pinturas coletivas, mas, a 
expressão pode ser coletiva (?), se, como refere, ela é a “topografia” da 
vida de cada individuo? Estará a expressão ameaçada? Uma imaginação 
viciosa que reprime a faculdade criadora do homem?  
Neste sentido, afirma que na escola se condiciona a linguagem expres-
siva e plástica das crianças, onde os desenhos são comentados, os as-
suntos impostos ou propostos, desenhos corrigidos, que servem para 
ilustrar textos ou musicas, que decoram os espaços, os concursos, as 
interpretações pseudopsicanalíticas – criando maus hábitos, recompen-
sados por superiores hierárquicos, sendo lugares redutores e pequenos 
para uma abertura à expressão (idem, pp. 38-39). Assim, as imagens 
convencionais surgem e a criança já não pode falar a língua das suas 
emoções e sensações, porque a sua expressão é instrumentalizada, tal 
como a expressão plástica, musical e dramática que comumente é 
usada para os fins já mencionados ou para outos tais como; fazer uma 
peça de teatro para o natal, cantar canções para as festas da escola, 
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pintar, recortar e colar moldes para decorar temáticas abordadas nou-
tras áreas, entre outras que nada têm que ver com educação artística.  
No que concerne às correções e comentários dos desenhos e pinturas 
livres das crianças, bem como das comparações feitas entre trabalhos 
de outras crianças, ou ainda sobre concursos ou outras situações que 
exponham a identidade e subjetividade do que as criaças expressam no 
que produzem, a criança vai perdendo a inocência da sua infância, a 
sua imaginação criadora, a sua fantasia e os seus sonhos, uma vez que 
nestas idades ela ainda não tem essa consciência e, desta forma, anteci-
pará as conceções proibidas dos adultos e quererá satisfazer antes o 
que os adultos esperam de si, do que aquilo que a elas lhes interessa; 
inventar mundo, descobrir mundo, através do brincar, do jogar, do ex-
perimentar, da curiosidade por descobrir, inventado. 
Stern (idem) refere ainda que a expressão, no seu estado imediato, se 
encontra em crianças que ainda não foram à escola, uma vez que ainda 
estão libertas das suas influências, não se resignando à imitação e re-
produção. 

“Como seria bom que cada um de nós pudesse ver a criança pri-
mitiva diante da sua folha de papel. Ela traça sem ideia preconce-
bida – sem ideia, digo-o àqueles que julgam indispensável saber o 
que desenhar – a sua mão é movida por uma força não domesti-
cada. A criança traça e descobre, com o espanto de um especta-
dor, o produto de uma faculdade que ignorava.  

A expressão passa para o papel, através deste órgão dócil, como 
uma corrente que imprime uma vibração ou um movimento” 
(idem, p. 41). 

Depois deste “ato primitivo”, deste primeiro acontecimento, sucedem-
se muitos outros, até esgotar a sua curiosidade e encantamento – é pre-
ciso tempo; o seu próprio tempo para que vá criando intenção à sua 
manifestação.  
Através da inventividade começa a formular, desenvolvendo cada vez 
mais o seu registo de acordo com o que vai experimentado e de acordo 
com a quilo que vai conhecendo do mundo à sua volta, aumentando 
gradualmente o pormenor.  
Não há expressão sem liberdade. Liberdade de expressão é tão neces-
sária como liberdade de pensamento.  
Aquele que se exprime não conhece nem o sucesso nem a derrota, ele 
tem é o prazer de criar (idem). 
A expressão recorre à memória que, por sua vez, está ao serviço do ato 
criador, procurando nela, principalmente na memória dos sentidos, nos 
sentimentos, nas experiências do passado de cada um, passando ao seu 
atual através da expressão.  
A expressão é possível com quaisquer meios e em qualquer lugar. 

“Quantas vezes me puseram a questão da idade das crianças! as 
pessoas gostariam de reduzir tudo a normas (...). Isto subentende 
o seguinte tipo de raciocínio: «em determinada idade a criança é 
já capaz de...» ou «com tal idade ela deveria saber fazer...» 



    
 

117 

Quando se trata de expressão a idade não é um dado fundamen-
tal; em qualquer caso, outras considerações são mais importan-
tes. A criança que cresceu criando não possui naturalmente a 
mesma expressão daquela que viveu o mesmo número de anos 
na frustração” (idem, pp. 100-101). 

 
Segundo o autor, a expressão é: 
- aquilo que as pessoas têm mais necessidade e o que muitas vezes lhe 
é recusado; 
- um espantoso fenómeno da formulação inconsciente das sensações e 
também da atividade de educação criadora; 
- própria da infância da criança, e é independente das suas condições 
de vida;  
- em educação artística, um domínio particular que escapa a factos ex-
teriores (Stern, 1978).  
 

“Quem estuda a arte infantil, deve saber que o essencial não é a 
representação de um objeto, mas a concretização de sensações 
em formas e cores. O importante não é, portanto, a casa, o ho-
mem, a árvore, o sol... mas o que a forma da casa, da árvore, do 
sol, permite incarnar, independentemente do sentido figurativo 
destas imagens. Este é um dado essencial: a expressão está nas 
formas simbólicas, de que as imagens são invólucros e justifica-
ções” (idem, p. 38). 

Podemos encontrar em muitas teorias as ideias de “fantasia criadora da 
criança” e de “a criança tem imaginação”. Stern não gosta muito destas 
expressões porque nos levam a pensar que a arte infantil é um mundo 
irreal e estranho, e não é nada disso. A fantasia e a imaginação das cri-
anças são muito verdadeiras. Tal como afirmava Barros (1996); “tudo o 
que não invento é falso”. 
Nas brincadeiras da criança, a pintar ou a desenhar, a construir ou a 
transformar, de acordo com a liberdade de criar, inventar e imaginar, 
dá a sensação que a criança faz o que quer mas o que ela faz na reali-
dade, não é o que quer, mas o que lhe é ditado por uma necessidade 
mais forte que a sua própria vontade e que ela não controla (Stern, 
1978). Neste sentido, a criança não sabe que é incapaz de fazer de ou-
tra forma, ela é “dominada pela sua expressão e não lhe pode escapar” 
e quanto mais liberdade ela tiver para se exprimir fora de constrangi-
mentos e condicionamentos estranhos a si, mais apta está para obede-
cer ao que vem do mais profundo do seu ser; às emoções e sentimen-
tos que lhes são provocados pelas experiências e pelo contacto com o 
seu ambiente, com o mundo e com as pessoas, dando-lhe importância. 
Neste sentido, é o adulto que cria as condições para a criança se expri-
mir.  
Pela envolvência da criança na intensidade do ato criador, conseguimos 
compreender o quanto ele é importante e a falta que faz à criança. 
“Quando a criança adquiriu o domínio desta linguagem, é capaz de ex-
primir tudo. Então nada fica escondido para se transformar em 
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complexos. A criança exprime as suas sensações antigas como tudo o 
que a toca de imediato” (Stern, 1978, p. 42).    
 
“Nunca vi (...) uma relação tão evidente entre o mundo das sensações e 
a formulação plástica” (idem, p. 141). Neste sentido, Stern (idem) re-
fere que a expressão é algo que escapa a condicionamentos provocados 
pelas condições de vida, tais como tradições, culturas, particularidades 
linguísticas, sociais, climatéricas; enfim, a todas as distinções que a so-
ciedade cria aos grupos humanos, associando a expressão a traços pri-
mitivos, porque ela é a formulação de sensações que são comuns a to-
dos os seres, sensações que existem antes de sermos influenciados pelo 
meio e pelo ambiente. Assim, a expressão, na criança, é a formulação 
de sensações primárias, primitivas, sensações que são comuns a todos 
os seres humanos, mas que se manifestam de forma diferente, uma vez 
que tidos os seres são diferentes. 
A educação criadora, faz apelo às qualidades humanas e é fonte de feli-
cidade, gera maneiras de ser, de viver, e liberta tanto o educador, 
quanto a criança, por meio das relações humanas que se estabelecem a 
partir de dinâmicas mais cooperativas e ativas, não passivas.  
Para Stern, “todas as crianças pintam, porque todas as crianças brin-
cam” (Stern, 1978, p. 21), para mim, segundo aquilo que aqui tenho 
vindo a narrar, tudo se encaminha para pensar que todas as crianças 
pintam e brincam porque antes de inventarem as suas pinturas e as 
suas brincadeiras, todo o seu ser reage e se relaciona com o que tem à 

sua volta através dos seus sentidos, como um vulcão (como Stern se 
refe à expressão), entrando assim num processo de inventividade que é o 
seu pensamento em ação. Inventividade torna-se assim um tempo e lugar 
para ser criança, onde se inclui o brincar, o pintar, o desenhar, o cons-
truir, o falar, o dançar, ... porque para a criança, tudo é novo e a partir 
deste novo que descobre a cada dia, a sua curiosidade não para de in-
vernar sempre um novo... 
Porque a criança, através da sua inventividade, coloca todo o ser em 
ação e é através daqui que aprende sobre o mundo, que inventa sobre 
o mundo, que se coloca no mundo, consigo e com os outros. O seu 
cérebro não se separa do seu corpo; razão e emoção pensam juntas, 
agem juntas, através do seu pensamento que se expressa pelo que faz 
com as mãos, com os pés, com a voz, com os movimentos de todo o 
seu corpo que são a extensão do seu pensamento. Um pensamento que 
flui e que está sempre em pensamento inventivo porque a inventivi-
dade une pensamento e ação desse pensamento. Porque mais impor-
tante do que dizer aos outros como funciona, é perceber como funci-
ona por dentro, não importa o resultado final ou o estado final como 
as coisas se apresenta, ela despe sempre a boneca, abre todas as caixas, 
esvazia tudo o que está cheio, em vez de pintar logo diretamente al-
guma coisa, ela fica a sentir as tintas nas mãos, em vez de desenhar no 
papel, ela prefere levar o lápis à boca, em vez de o fazer numa folha, 
pequena demais para a sua destreza motora, ela expande-se para a 
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mesa, para o sofá, para as paredes, para a roupa, para todo o lado, pe-
nos para aquele que o adulto lhe oferece. 
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Sei um ninho. 
E o ninho tem um ovo. 

E o ovo, redondinho, 
tem lá dentro um passarinho 

novo. 
 

Mas escusas de me atentar: 
nem o tiro, nem o ensino. 

Quero ser um bom menino 
e guardar 

este segredo comigo. 
E ter um amigo 
que faça o pino 

a voar... 
 
 

Miguel Torga, in “Diário VIII” 
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I. 4 inventividade na escola  
 
conselhos de um mestre ignorante 
 
Tudo aquilo a que se possa referir ao ato inventivo na escola, terá 
como base o princípio estruturante do que é a escola. Da sua origem à 
sua evolução, passando pelo que é hoje e pelo que se poderá vir a tor-
nar.  
A carga conceptual que a escola carrega consigo a partir da sua histó-
ria, produz em nós imagens agridoces daquilo que ela provocou em 
cada um de nós, enquanto “filhos” dela.  
Esta imagem de escola que aqui gostaria de desenhar, esquecendo, para 
já, os seus eixos fundadores e históricos, tratasse da ideia de escola 
como Casa que nos acolheu e onde passámos grande parte da nossa in-
fância, da nossa vida.  
Uma casa onde cada um de nós cresceu. Uma ideia de escola que 
abraça e protege, mas que ao mesmo tempo nos permite voar – quiçá 
uma visão romântica e poética de uma escola-mãe, de uma escola-ni-
nho. 
Nesta escola-ninho, crianças-pássaro são alimentadas pela sua mãe-
pássaro que de tudo faz para lhes procurar alimento; que de tudo fez 
para lhes criar um ninho, confortável e seguro.  
Criança-pássaro é cuidada e protegida pela sua mãe-pássaro e por 

todos os pássaros que do seu bando fazem parte. Cresce. E quando 
pronta, a sua mãe-pássaro, deixa-a voar do ninho... 
Uma criança-pássaro que cresce numa escola-ninho e tem a seu lado 
um(a) professor(a)-pássaro.  
Também a ideia de ovo que traz uma novidade que se desconhece. A 
surpresa surpreendente que é o novo. O por descobrir.  
A espera de um menino, que não tira o ovo do ninho, que respeita o 
seu tempo e se recusa a ensiná-lo porque quer ter um amigo que faça 
consigo o pino a voar, revela-me, a partir deste poema de Miguel 
Torga, o encantamento e o respeito que deve existir pelo crescimento 
de todas as crianças-pássaro.  
E é a partir da “voz de um menino”, de uma criança, que podemos pa-
rar, refletir e olhar para a escola, como se de um ninho se tratasse. Para 
as crianças, como passarinhos que trazem o novo, o por descobrir, re-
velando-se depois em segredos que fazem o pino a voar. 
Escolas-ninho para crianças-pássaro. Escolas que se organizam a partir 
das mais variadas espécies de bandos, para criarem ninhos, que rece-
bem ovos, e de onde saem passarinhos novos que, depois de voarem, 
voltam a usar as palhinhas do ninho para outros ninhos e para outros 
fins. Nunca deixando de permitir voar... 
 
Parando um pouco por aqui, nesta que se torna, para mim, uma via-
gem cada vez com mais sentido, procuro descobrir através do deslum-
bramento que me provoca a obra “O Mestre Ignorante”, de Jaques 



    
 

122 

Rancière (2010a), nas relações e implicações que a escola (tal como ela 
se apresenta nos nossos dias, e a partir da minha própria experiência 
enquanto professora e artista) tem na inventividade da criança, bem 
como as relações e implicações que a invenção pode ter na (re)constru-
ção do conceito e da imagem de escola. 
Sinto um misto de alegria e esperança cada vez que avanço na sua lei-
tura e, apesar de, em simultâneo, se tornar mais forte o sentimento de 
desilusão por ver tão longe – neste tempo cronológico – coisas tão 
bem pensadas neste tempo mais longínquo, mas que tão bem se encai-
xam no nosso.  
Pergunto; o que andamos nós a fazer durante todo este tempo que nos 
separa? Porque é que a escola, apesar de tanta investigação, estudo e 
teoria que se tem construído neste domínio, e que comprovam a ur-
gência da mudança e rotura de paradigma, continua, ainda hoje, a ser a 
mesma? 
Lembro-me, neste sentido, das palavras de António Nóvoa quando diz 
que “a educação em Portugal é em muitos aspetos uma espécie de re-
começo sem realização. (...) espécie de incapacidade crónica” (Niza, 
2012, p. 536). Acrescentando ainda, para uma melhor compreensão do 
que tem acontecido no nosso país, e para nos atormentar ainda mais, 
que é “como se estivéssemos sempre, sempre, a discutir as mesmas 
matérias e sempre da mesma maneira. Como se no campo da educação 
não houvesse a possibilidade de acumular conhecimento, de nos apro-
priarmos da experiência histórica e de sobre ela praticarmos um 

exercício de lucidez. «Estranha familiaridade [acrescenta] de uma litania 
discursiva, pedagógica, política, que não soube substituir o alarido e a 
crença, a crença e o alarido, pela lenta serenidade das realizações” 
(idem, pp. 536-537).  
E é assim que nos encontramos, silenciados e sem reação, acomoda-
dos, mas inconformados. Numa apatia que nos esgota, na esperança 
que algo aconteça e faça mudar a escola – e nos faça mudar. Pode de-
morar (?).  
Ficamos à espera? Resignados, revoltados, amparados e legitimados 
por esta “incapacidade crónica”? Ou apropriamo-nos, de uma vez por 
todas, desta experiência histórica que nos atormenta e, a partir dela, 
praticamos o “exercício da lucidez”? Inventando e reinventado uma 
NOVA história para a escola, atrevendo-nos a fazer o pino a voar? 
Ainda sobre Nóvoa, e sobre esta urgência de se (re)inventar a escola; 

“uma grande tensão deriva deste nevoeiro, deste encoberto, 
desta inação naturalizada, (...) uma extensa interrogação que se 
repercute como um prolongado grito pelas imagens e pelos tex-
tos: «O futuro ainda demora muito tempo? Nada mudou? Esta-
mos num momento de transição. Pressentimos o fim de um ci-
clo histórico, iniciado em meados do século XIX, quando se in-
ventou a modernidade escolar e pedagógica». (...). «E a contem-
poraneidade? Ainda demora muito tempo?” (idem, p. 537). 

Na procura da libertação do que já passou e do que está por vir, tente-
mos olhar para estes dois tempos de forma a podermos apropriar-nos 
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deles, de forma a que, cada um de nós, na sua escola-ninho, possamos 
procurar e arriscar novos voos, livres, e que permitam esse voar às cri-
anças-pássaro que precisam sair do ninho. 
E, neste sentido, recordo-me de uma história, também ela escrita no li-
vro “escritos sobre educação” (Niza, 2012), passada com a professora 
Maria Eugénia Carvalho e Branco, aquando da sua resiliência e necessi-
dade de se “implicar nas situações desencadeadas na relação pedagó-
gica” (idem, p. 418), refere-se a João dos Santos, no sentido de ter sido 
a partir dele que descobriu, na sua prática pedagógica, a importância da 
relação humana como meio primordial para a educação.  
Nas vicissitudes com que esta professora se foi deparando, a maior in-
fluência que captou de João dos Santos, foi a “atitude antididatismo 
(...) para descolarização da ação educativa na escola, (...) posiciona-
mento crítico contra o simulacro e a manipulação didática e a dimen-
são antropo-analítica que inspiravam a suas intervenções”, abrindo-lhe 
ainda “o caminho à autoscopia” da sua atividade profissional (idem, 
pp. 418-419). 
É-nos apresentada ainda, como marca indelével de João dos Santos, 
aquando desta mudança: 

A “urgência que sentia em reumanizar a relação, valorizando a 
espontaneidade no ato educativo. Disse-o exemplarmente no 
prefácio de A Educação da Criança (Livros Horizonte), em jeito de 
conclusão: «A educação pode ser encarada como um fenómeno 
cultural, que orienta o diálogo com o educando e os outros 

educadores, mas a ação educativa deve sempre basear-se na relação 
espontânea, afetiva e instintiva. Quem educa são as personagens 
verdadeiras e não as figuras reais [...] que a educação não é uma 
matéria que se ensina, mas uma atitude que reflete o confronto 
das vivencias do educando que fomos com as do educador que 
pretendemos ser.»” (idem, p. 420).  

Acreditando que esta marca indelével de João dos Santos é uma carac-
terística transversal a toda a história da educação que, não estando efe-
tivamente presente na escola, levou a que todas as outras, “litanias dis-
cursivas, pedagógicas e políticas”, prevalecessem sobre esta urgência de 
reumanizar a relação e a espontaneidade do ato educativo, reduzindo, 
portanto, a escola a uma máquina industrial que, devidamente progra-
mada, produz em série, pássaros que não podem fazer o pino a voar. 
E esta relação espontânea, afetiva e instintiva, como base da ação edu-
cativa, de que João dos Santos nos fala, vem de um lugar onde não há 
espaço para estarmos sempre, sempre, a discutir as mesmas matérias, e 
da mesma maneira, como também nos alerta Nóvoa (idem). Porque 
desta forma, não chegará o passarinho novo... 
Ainda Nóvoa, na sua obra “Histórias da Educação” (2005), reflete e 
conduz “a um posicionamento ético, em consequência do drama da 
educação portuguesa ao longo dos séculos XIX e XX (...) posiciona-
mento a que chama obrigação de recusa, na medida em que «recusar é co-
nhecer, estudar, investigar, compreender. É tentar imaginar outros 
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destinos.» [para a escola que herdámos, entenda-se].” (idem, pp. 535-
536).  
Dialogando em perfeita sintonia com Nóvoa, com João dos Santos, e 
com tantos outros autores que certamente têm este sentimento de 
“obrigação de recusa” e que se arriscam a imaginar outros destinos 
para a educação porque, acreditando que parte de cada um, no seu ni-
nho, fazer a mudança. 
Neste sentido, acredito que a inventividade na infância, neste estudo a 
que me comprometi realizar, poderá ser um lugar para pensar, refletir e 
AGIR, imaginando e realizando, também, outros destinos para a escola 
que todos nós herdamos. 
Pegando nesta herança e convocando agora para esta escrita alguns 
textos que constam no livro “escritos sobre educação”, de Sérgio Niza 
(idem), não no sentido de trazer para esta tese, um panorama global e 
histórico da educação, mas antes no sentido de, a partir dele e de todos 
os que convocou para a sua escrita, ajudar a pensar em alguns aspetos 
que considerei importantes chamar para dialogar com estas questões 
sobre inventividade, neste lugar privilegiado que pode ser a escola. 
Neste sentido, valerá a pena, agora, conhecer alguns aspetos que nos 
podem ajudar a entender o lugar da inventividade na escola.  
 
No texto “escola para amanhã”, por exemplo, conseguimos perceber 
que tudo o que se refere à escola é um assunto que desde há muito tem 
vindo a ser discutido e debatido, no sentido de se encontrarem 

estratégias cada vez mais eficazes e que acompanhem a evolução dos 
tempos. Não sendo uma preocupação nova.  
Apesar disso, não sendo o mundo de hoje o mundo de antigamente, 
ocorrem situações específicas, novas, que resultam de uma realidade 
própria que, com efeito, não deixam de ser heranças legadas. Por este 
motivo, “se as preocupações referentes à educação e ao ensino remon-
tam a milénios, a intensidade com que hoje são debatidos os princípios 
educacionais constitui, como é evidente, um aspeto inteiramente novo 
do comportamento social” (idem, p. 48), que é muito contrário ao que 
se vivia naquela época. 
Uma das grandes diferenças do comportamento social, por exemplo, 
referem-se ao papel da família, que tem vindo a enfraquecer ao longo 
dos tempos. Para Einstein, citado por Niza, corroborando com esta di-
minuição do papel da família no ato educativo, refere que:  

“se a escola teve sempre a maior importância na transmissão dos 
valores culturais tradicionais de uma geração para a seguinte, tem 
hoje, num grau mais elevado do que anteriormente, uma missão 
mais radical, devido ao desenvolvimento da vida económica, que 
enfraqueceu o papel que a família desempenhava nesse sentido” 
(idem).  

Com o desenvolvimento económico, vieram também novos hábitos 
sociais e um decréscimo de tempo disponível para um acompanha-
mento mais presencial dos filhos por parte dos pais. A evolução frené-
tica da economia, resulta também numa revolução frenética da vida 
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familiar e, consequentemente, de comportamentos e atitudes perante a 
escola e o seu habitar por parte das crianças.  
Com isto, “sistemas de ensino são constantemente aperfeiçoados com 
a finalidade de criar um novo tipo de homem, apetrechado, dizem, 
para a mudança social (...)” (idem, p. 49), percebendo, desta forma, cla-
ramente uma das principais fragilidades do sistema educativo.  
É como se de um sistema de aperfeiçoamento de uma máquina se tra-
tasse. Como se tivéssemos que descobrir a melhor fórmula tecnológica 
para aplicar na máquina, na melhor máquina jamais inventada, progra-
mando-a para responder à finalidade de criar um novo tipo de homem 
(máquina). É a inovação. Uma inovação que apenas olha ao produto fi-
nal e à resolução do problema, portanto à resposta exata, sem olhar o 
que levou ao surgimento desse problema a resolver, nem ao processo 
que implica a resolução desse mesmo problema. 

 
“«A criança de idade escolar», proclamam Robert Gloton e 
Claude Clero no seu livro em voga, A Atividade Criadora na Cri-
ança, «terá 37 anos no ano 2000. Que Terra habitará? Uma Terra 
cada vez mais povoada, se nada vier perturbar a progressão nor-
mal [...]. Um mundo dominado pela ciência ao serviço de uma 
técnica cada vez mais eficaz!» 
De tudo isto há simplesmente uma certeza: o homem do ano 
2000 está atualmente nos bancos da escola, no seio de um 

sistema de formação que deve organizar-se em função de novas 
finalidades. 
Qual a fisionomia da escola?” (idem). 

 
Se em 1963, a criança em idade escolar estava nos bancos da escola, 
em 2000, passados 37 anos, ela permanece nos bancos da escola.  
Estamos em 2019 e a criança em idade escolar, continua nos bancos da 
escola.  
56 anos separam estas “crianças em idade escolar”.  
Para além de também questionar qual a atual fisionomia da escola (?), 
gostaria de acrescentar outra questão:  
Se a criança se manteve durante 56 anos nos bancos da escola, terão 
estes bancos alguma importância na fisionomia da escola? 
Neste sentido, a fisionomia da escola leva-me a pensar nas questões er-
gonómicas da aprendizagem, se assim lhe poderei chamar (a partir das 
questões ergonómicas destes bancos). Não no sentido da importância 
e/ou relevância das questões ergonómicas para a aprendizagem na es-
cola, mas no sentido e na possibilidade de poder pensar na aprendiza-
gem como algo ergonómico.  
Haverá ergonomia na aprendizagem?  
Se buscamos resposta para “que fisionomia da escola”, poderá, tam-
bém, esta questão da fisionomia estar (co)relacionada com ergonomia. 
E passo a explicar este pensamento.  
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fisionomia n.f 
1. Expressão do rosto, o conjunto dos seus traços ou feições, SEM-
BLANTE. A sua ~ alterou-se quando soube a notícia. Tem uma ~ doce. 2. 
Cará(c)ter particular, o aspe(c)to de alguma coisa. A ~ de uma cidade.   

 
ergonomia n.f. 

 Estudo científico das condições de trabalho (psicológicas, fisiológicas, 
anató(ô)micas e socioeconó(ô)micas) e das relações entre o homem e a 

máquina. 
 

(in, Dicionário Verbo, Língua Portuguesa, 2ª edição, 2008) 
 
Ora, pegando nestas duas definições, de fisionomia e ergonomia, tenta-
rei desloca-las para a educação como (se) parte integrante da mesma, 
no contexto escolar.  
Se a fisionomia é uma expressão, um conjunto de traços ou feições de 
caracter particular de alguma coisa, e a ergonomia uma ciência que es-
tuda as condições de trabalho e das relações entre o homem e a má-
quina; condições essas de ordem psicológica, fisiológica, anatómica e 
socioeconómica, também a educação poderá ter como base de pensa-
mento e de estruturação estas duas definições.  
Neste sentido, a educação, no contexto escolar, poderá ser entendida 
como da ordem de uma ergonomia fisiológica que estuda, pensa e se 
organiza a partir de num conjunto de traços e expressões particulares e 

específicas de uma cultura, tendo em conta as condições das relações 
entre o homem (criança) e a máquina (escola-mundo). 
Se posicionarmos a fisionomia da escola, no âmbito das políticas edu-
cativas que vigoram, no mesmo patamar de uma fisionomia da má-
quina na era da industrialização, poderemos, de forma mais clara, mas 
também mais fria, tentar perceber aquilo que aqui gostaria de relacio-
nar.  
Tendo a ergonomia surgido para dar resposta aos inúmeros danos cau-
sados no ser humano (principalmente aquando da revolução indus-
trial), pela “mecanicidade” de movimentos do corpo provocados pela 
manipulação de máquinas industriais, bem como do trabalho sedentá-
rio onde o pensamento dá lugar à execução mecanicista de protótipos, 
e onde a tecnologia passa a ser uma extensão do cérebro. Deparamo-
nos com questões que podem ser transversais à escola, no sentido que, 
se esta ciência estuda condições de ordem psicológica, fisiológica, ana-
tómica e socioeconómica desta população, também a partir dela po-
derá fazer sentido estudar estas mesmas condições, na perspetiva da 
educação. 
No contexto empresarial e fabril, a ergonomia é tida em consideração 
para dar resposta a uma eficaz produtividade e alcançar melhores resul-
tados, tendo em conta a compreensão do ambiente de trabalho, o per-
fil dos colaboradores (as suas condições psicofisiológicas) e o tipo de 
atividade exercida, de forma a estudar meios para aumentar o conforto, 
a saúde e a segurança do trabalhador, amenizar os riscos, facilitar a 
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atividade laboral e o cumprimento do objetivo final: a produtividade.  
Para além destas características mais “mecanicistas” e que se referem às 
condições de trabalho de operários, a ergonomia é, também, o con-
junto dos conhecimentos científicos sobre o homem, que possam aju-
dar na sua evolução, suprimindo carências e constrangimentos para o 
seu desenvolvimento.  
No texto, “introdução à ergonomia”13, encontrei algumas questões im-
portantes a trazer para esta tese e que, neste sentido, trazem a primeira 
definição de ergonomia: “(...) em 1857 na égide do movimento indus-
trialista europeu. Esta definição foi feita por um cientista polonês, 
Wojciech Jarstembowsky numa perspetiva típica da época, de se enten-
der a ergonomia como uma ciência natural num artigo intitulado “en-
saios de ergonomia do trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência 
sobre a natureza”. Esta primeira definição estabelecia que:  

A ergonomia é uma ciência do trabalho que requer que entenda-
mos a atividade humana em termos de esforço, pensamento, re-
lacionamento e dedicação (Jastrzebowsky, 1857). 

RKAWOWSKY (1991), assim descreve o texto pioneiro: 
A partir de que Wojciech Jarstembowsky da Polônia (1857) defi-
niu ergonomia juntando dois termos gregos ergon= trabalho e 
nomos= leis naturais, os pesquisadores têm procurado 

                                                
13 Pelo Professor Mario Cesar Vidal, Dr. Ing., no âmbito do Curso de Especialização em Ergonomia Con-
temporânea do Rio de Janeiro (Pós-Graduação Lato Sensu – 540 horas), disponível em: https://pt.sli-
deshare.net/BIANCAAQUINO/introducao-a-ergonomia-vidal-ceserg, consultado no dia 1 de abril, 2019. 

estabelecer as leis fundamentais baseadas nas quais esta disciplina 
em desenvolvimento pode ser classificada como ciência. O con-
ceito de Jarstembowsky para esta proposta trata da maneira de 
mobilizar quatro aspetos da natureza anímica, quais seriam a na-
tureza físico-motora, a natureza estético-sensorial, a natureza 
mental-intelectual e a natureza espiritual-moral. Esta ciência do 
trabalho, portanto significa a ciência do esforço, jogo, pensa-
mento e devoção.  
Uma das ideias básicas de Jarstembowsky é a proposição chave 
de que estes atributos humanos deflacionam-se devido a seu uso 
excessivo ou insuficiente.” (p. 7-8) 

É interessante ver em Jarstembowsky, como pioneiro desta ciência, a 
importância que atribuía ao ser humano como ser que se relaciona com 
as coisas, da sua necessidade de sobrevivência e de inventar estratégias 
e meios para contornar condições adversas da sua própria evolução 
no/e do mundo.  
Neste sentido, os conceitos estruturantes da ergonomia, eram já utiliza-
dos na pré-história, quando os nossos antepassados, com os meios na-
turais que dispunham no seu próprio corpo e na natureza, inventavam 
e (se) reinventavam para conseguir sobreviver e responder às necessi-
dades básicas que hoje em dia não são sentidas. São exemplo disso, o 

 
 



    
 

128 

simples procurar alimento com as próprias mãos ou com utensílios in-
ventados para este fim, a criação de ferramentas e utensílios de defesa 
e de proteção, entre outros que aos nossos olhos e no mundo em que 
vivemos, se tornaram como certos, desnecessários, portanto. 
Certo é que a evolução se deve a esta necessidade que o ser humano 
tem de sobrevivência, bem como da capacidade de se superar e de (se) 
(re)inventar,  ganhando, assim, cada vez mais eficiência nas suas produ-
ções e soluções para os seus problemas. Sendo que é através do seu en-
volvimento e a partir da sua própria experiência que se relaciona, mo-
biliza e ativa os quatro aspetos da natureza anímica, mecanismos fun-
damentais da ergonomia que Jarstembowsky nos fala:  

1. natureza físico-motora 
2. natureza estético-sensorial 
3. natureza mental-intelectual 
4. natureza espiritual-moral 

 
Sendo a ergonomia, ou “fatores humanos”, a ciência do entendimento 
das interações entre o homem e os sistemas/mecanismos que utiliza, 
tendo como  fim descobrir e aplicar novos métodos e formulas que 
vão de encontro ao seu bem estar, adequando estes mesmos fatores 
humanos aos fatores instrumentais; através destes quatro aspetos da 
natureza anímica, podemos encontrar vários pontos de contacto entre 
aquilo que acabei de enumerar para ergonomia (no contexto global) e 
aquilo a que me propus pensar; ergonomia da educação (no contexto 

escolar).   
A ergonomia da educação, seria então, e de forma breve:  
 

ergonomia da educação 
 Estudo científico das condições humanas (psicológicas, fisiológicas, 

anató(ô)micas e socioeconó(ô)micas) e das relações entre a criança, o 
mundo e a escola. 

 
Neste sentido, a partir desta definição inventada, ergonomia da educa-
ção seria a ciência que estuda a humanização da escola a partir de uma 
visão holística da criança e do mundo, das suas relações e interações 
com o meio, o ambiente escolar/educativo e o próprio mundo.  
Ergonomia da educação seria, também, a ciência que estuda e relaciona 
o entendimento das interações entre seres humanos (crianças, profes-
sores e comunidade educativa) e outros elementos do sistema, assu-
mindo uma “estrutura” variável, considerando-se e assumindo-se 
como uma ciência não exata, onde os fatores variáveis são a única con-
tante no desenvolvimento dos estudos desta ciência.   
Numa educação ergonómica, poderíamos encontrar aquilo a que pode-
ríamos chamar de “escola elástico”. Uma escola que respeita a diversi-
dade de “medidas” da criança, que se adapta a ela e tem em conta estas 
mesmas medidas para as relacionar com as do meio escolar, do meio 
ambiente, ou do mundo. O que se procuraria em “ergonomia da edu-
cação”, seria “uma educação que se adapta à criança” em oposição  “à 
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criança que se adapta à educação” (não estando portanto, e apenas, a 
falar de escola, mas de muito mais do que isso: de educação escolar). 
Trata-se de procurar esta elasticidade entre opostos ou entre coisas 
tendencialmente em conflito.  
Atendendo que chamei para esta conversa, a partir de “qual a fisiono-
mia da escola”, a ergonomia, e tendo esta relação sido criada porque as 
crianças continuam a estar sentadas nos bancos da escola, convenha-
mos; crianças sentadas, continuamente, em bancos de escola, é um 
facto real sobre a educação escolar que leva a pensar na urgência de 
“reumanizar a relação, valorizando a espontaneidade no ato educa-
tivo”, como nos alertou João dos Santos.  
Poderemos assim, com crianças sentadas nos bancos das escolas, reu-
manizar as relações (não só as relações humanas, mas também as rela-
ções existentes entre as pessoas e o mundo que as rodeia) e valorizar a 
espontaneidade da criança sobre o ato educativo, e do ato educativo 
sobre a criança? 
Crianças sentadas, não saem do ninho. Crianças sentadas, esperam 
constantemente que a mãe-pássaro lhes traga a comida. Crianças senta-
das, não sabem, nem imaginam, que existe a possibilidade de sair do 
ninho, seja para ir buscar comida, seja para voar. Crianças sentadas, à 
espera, não conseguem experimentar a sensação de fazer o pino a voar. 
Crianças sentadas, não voam. 

                                                
14 Sérgio Niza, “escritos sobre educação”, 2012, p. 47-55: “Escola para amanhã”. Século Ilustrado, 1886 
(pp. 58-61). Entrevista de Manuel de Lima, publicada em 23 de fevereiro de 1974.  

Existirá ergonomia da educação? 
Ergonomia na educação, sabemos que existe. Ou pelo menos que são 
tidas em consideração as suas bases estruturadoras e científicas, para 
que a criança, na escola, esteja em perfeita harmonia e bem-estar com 
o espaço e o ambiente educativo que habita.  
Os bancos das escolas estarão, portanto, preparados e a cumprir rigo-
rosamente as regras da ergonomia para que a criança, que está sentada, 
esteja confortável para que “aconteça o ato educativo”. 
Sabemos, no entanto, que crianças sentadas reduzem todas as suas ca-
pacidades e condições naturais do Ser criança.  
Para além de uma ergonomia da educação, precisaríamos também de 
uma ergonomia do pensamento que nos permitisse pensar a primeira. 
Ainda em relação aos bancos da escola, (nada contra os bancos em si, 
porque considero que até podem ser um objeto interessante na perspe-
tiva da exploração do jogo simbólico) podemos encontrar numa das 
entrevistas a Sérgio Niza (2012)14 esta situação que, na sua perspetiva, 
“o que acontece (...) é que a escola entretinha por períodos mais ao 
menos longos os indivíduos nos bancos, roubando-lhes, em rituais 
complexos, muito do tempo, tal como hoje, mais importante da vida” 
(idem, p. 49), tempo este, o da infância, que não carece de entreteni-
mentos presos em bancos de escola. 
O que tem vindo a acontecer é que todo o conhecimento que temos 
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vindo a construir, ou antes, a armazenar, a partir deste facto passivo - 
sentados nos bancos da escola – apenas nos tem permitido vir a criar 
um vasto leque de instrumentos de receituário que, dado que não fo-
ram aplicados no seu tempo próprio – real e efetivo para a criança – 
apesar de importantes (ou não), a escola, a partir dos seus bancos, aca-
bou por não cultivar em nós a capacidade de ver e aplicar a utilidade 
desse mesmo receituário, na vida vivida por cada um de nós.  
E falo mesmo em toda a nossa experiência escolar. Qual de nós tem 
aplicado os conhecimentos adquiridos na escola, especialmente os 
deste tempo da infância, que não sejam aqueles que nos fizeram levan-
tar e sair desses mesmos bancos? 
Eu, pessoalmente, apenas me lembro dos conhecimentos que chega-
ram até mim, e que permaneceram, a partir de alguma experiência que 
me convidava a levantar e a sair do banco, ou de algum momento ou 
situação que permitia que nem me chegasse a sentar nele. Todos os ou-
tros, esqueci. Não me lembro de praticamente nenhum. Talvez de al-
guns, sim. Talvez daqueles que elevavam o meu corpo e o meu pensa-
mento e me faziam voar do banco. Aqueles conhecimentos que, 
mesmo sentada no banco da escola, e a partir da voz da minha profes-
sora, me transportavam para uma experiência interior que passava pela 
construção de imagens imaginarias de como seria se o estivesse verda-
deiramente a viver. Acabava por vive-lo na minha imaginação. E estas 
experiências também permanecem em mim.  

 

“O autêntico saber, ou o verdadeiro conhecimento, se quiser-
mos, adquire-se na resolução das contradições da vida prática, e 
o mais é discurso. Assim, e inevitavelmente, as pessoas sempre 
terão sido obrigadas a construir, ou reconstruir, a sua perma-
nente educação.  
A escola, tendo entendido, por pressão histórica, essa antiquís-
sima realidade, verificou que a perspetiva de planeamento a esta-
belecer deveria apontar para uma educação permanente, por 
meio de um ensino permanente dentro das várias instituições es-
colares” (idem, pp. 49-50). 
  

Neste sentido, pretendendo ultrapassar os limites discursivos impres-
sos nos manuais e nas metas curriculares, para uma aplicação prática e 
real da própria experiência que se pretende educativa e que sirva para 
toda a vida. 
No entanto Niza refere-se aos constrangimentos e consequentes fragi-
lidades que as instituições escolares têm vindo a ser alvo perante a ino-
perância que o estruturalismo ocupava nas instituições pedagógicas, 
onde só lhes restava “ocupar a infância, como momento mais maleável 
de desenvolvimento, com a essência: técnicas de leitura dos objetos 
culturais, construindo uma didática que forneça aos educandos as es-
truturas matrizes de qualquer conhecimento formalizado” (idem, p. 
50), porque só assim se conseguiria chegar a todos e com todas as ma-
térias pré-estabelecidas e definidas para uma eficácia da aprendizagem 
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estruturante, doutrinando e massificando a infância, bem como o co-
nhecimento e a cultura. 

“E porque as transformações são muito rápidas, operadas por 
muitos e com o apoio de grandes forças económicas, é necessá-
rio um sistema de aprendizagem ou ensino, operacional ou trans-
formacional, que prepare os cidadãos para a mudança. Uma edu-
cação para a mudança é, assim, na perspetiva de uma educação per-
manente, a teria de ponta dos teóricos ou doutrinadores atuais” 
(idem).  

Assim, não deverá contemplar o ultrapassar do ser enquanto pessoa, 
pelo poder cultural ou pelo poder institucional de uma estrutura esco-
lar que se desumaniza através da não implicação das próprias relações 
humanas. Não podemos ver estas instituições de poder como segrega-
doras dos instrumentos intelectuais básicos que se tornam inoperantes 
face a estes códigos escolares que se descaracterizam em linguagens 
complexas e manipuladoras deste tempo da infância e do verdadeiro 
sentido da educação. Caberá na/à escola esta mudança de poder que 
tanto assusta? 
“São o caso dos famigerados computadores” como nos refere Niza 
(2012), como exemplo, que detêm “o poder de programar e decidir a 
vida dos povos”, sendo aqui, nesta “escola programadora” que os “in-
telectuais, como produto acabado da instituição escolar, perdem o 
passo e se transformam em analfabetos” (idem, p. 52). 

Niza, entende como crucial, para uma relação educativa essencial, a 
afetividade. “Se o educador e o educando se elegerem para a relação 
em simpatia, (...) está, quanto a mim, dado o passo determinante dessa 
relação. Falar de simpatia e afeto em educação pressupõe, evidente-
mente, respeito e responsabilidade” (idem, p. 55). 
“Outros há, vedetas do mundo pedagógico atual, que se limitam, como 
Ivan Illich, a estabelecer um rigoroso diagnóstico” (idem, p. 50-51) so-
bre o “fracasso da escola tradicional” (Illich, 1985); sobre a escola en-
carada como uma indústria que discute interesses ocultos, currículos 
ocultos que valorizam a escola, o ensino e a educação. 
Para Illich (idem), o “direito de aprender é interrompido pela obriga-
ção de frequentar a escola” porque a escola tem matado a curiosidade e 
a criatividade através da sua organização burocrática, da sua rotina, 
bem como da forma como se tem prolongado artificialmente o tempo 
de escolarização das crianças (Robinson, 2006; 2010; Illich, 1985).  
Neste sentido, e no que toca essencialmente a este tempo artificial, Il-
lich refere que a escola poderá ser encarada como um desperdício de 
tempo que, tornando-se irreparável, é artificial na medida em que 
existe apenas para inventar necessidades artificiais e para justificarem a 
sua própria existência. Escolarizar e institucionalizar a vida das crian-
ças, segundo o autor, significa confundir ensino com aprendizagem, 
educação com escola. Sendo o mundo a melhor escola, como pode 
este mundo caber na escola? Ou a escola caber neste mundo? 



    
 

132 

Illich (idem) propõe que se pense a aprendizagem de forma mais 
abrangente, uma vez que a aprendizagem acontece em todos os lugares 
e não só na escola; criando teias educativas através de programas soci-
ais e culturais amplos, que ofereçam a todos, e não só a alguns, oportu-
nidades que acolham, convidem, aceitem e transformem todas as cir-
cunstâncias da vida em momentos de aprendizagem. Assim, a aprendi-
zagem não é circunscrita à frequência de uma instituição durante um 
determinado tempo do dia ou da vida, mas torna possível a transfor-
mação deste tempo no respeito e valorização da curiosidade constante 
da criança porque parte dos seus interesses, do que acontece nas suas 
vidas, no seu dia a dia, no que a rodeia: em todos os lugares, porque a 
escola não é só o edifício, é o mundo todo (Illich, 1985; Pacheco, 
2017). 
Illich (1985) refere que não é só a escola que precisa ser desescolari-
zada, também a sociedade o deveria ser, principalmente aquela que se 
rege pelo consumismo, uma vez que confunde “graus com educação, 
diploma com competência, habilidade de escrever corretamente com 
capacidade de dizer algo novo” – produz-se assim uma fábrica de desi-
gualdades, onde a escola, encarada desta forma, é uma das instituições 
que melhor pode contribuir para este cenário desde a mais tenra idade.  
O autor, referindo-se ao panorama dos Estados Unidos, mas que é co-
mum ao nosso, dá o exemplo das crianças pobres para evidenciar esta 
questão das desigualdades porque, sendo completamente alheias as 
condições em que nascem e vivem, não possuem, nem usufruem das 

mesmas oportunidades que as crianças da classe média têm, apesar de 
poderem até frequentar a mesma escola, estas têm outras vantagens 
“extracurriculares”, bem como outros estímulos que advêm do seu cir-
culo de convivência e/ou cultura. Neste sentido, as crianças pobres, es-
tão em desvantagem porque dependem da escola para aprender e, jun-
tamente por isso, para Illich, o ambiente familiar e os espaços comuni-
tários, e não a escola, deveriam também ser alvos dos investimentos 
públicos em educação. 
O autor defende ainda que as coisas mais importantes da vida se 
aprendem na família (e não na escola), na convivência, na participação 
social e cultural, nas experiências proporcionadas que a criação de uma 
teia educativa - uma rede que constrói com as pessoas, nas suas indivi-
dualidades de singularidades que contribuem para que todos aprendam 
com todos, em relações entre culturas, cidadania, urbanismo, educação 
e politicas sociais (idem). 
Neste sentido, Niza (2012), ainda confrontado com o panorama, a ní-
vel didático, do modelo de ensino das escolas em Portugal, refere-nos 
que têm balançado entre a Idade Média e a Renascença, bem como das 
correntes sensualistas do século XVIII (idem, p. 52), disse-o em 1974. 
Não imaginaria ele, certamente, que passados 45 anos, o estado da 
educação pública em Portugal, continuaria a não se distanciar muito 
deste cenário.  
No entanto, temos hoje, a partir do Ministério da Educação, que lan-
çou às escoas os desafios inscritos no Projeto de Autonomia e 
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Flexibilidade Curricular15, bem como no Projeto Piloto de Inovação 
Pedagógica16, instaurando um certo ruído nas escolas, o que tem vindo, 
pelo menos, a servir como indutor de um certo desconforto que, por 
sua vez, provoca reflexão sobre esta urgência de rotura e abandono de 
um sistema educativo doente, obsoleto e esgotado.  
Acreditando que é através de ruídos e desconfortos que se podem ge-
rar as mudanças, volto a referir Foucault (1971; 1987); sejamos capa-
zes, através deste desconforto, deslocarmo-nos para o desejo do desco-
nhecido para que assim nasça a (re)ação, aventurando-nos e arriscando 
dar os primeiros passos de uma escola nova que tem um longo cami-
nho a percorrer.   
O facto (que todos sabemos) é que mundo mudou muito, mas a escola 
tem-se mantido a mesma, tendo vindo a dar continuidade a dificulda-
des que não se adaptam a estas novas realidades do mundo atual.  
Antigamente, o acesso à informação e ao conhecimento tinha um valor 
maior quando transportado para a escola, para os manuais e currículos, 
atribuindo desta forma um destaque de enorme importância ao profes-
sor como o mestre que detinha todo o poder de transmitir e explicar 
aos seus alunos o conhecimento que ignoravam. Aquilo que vinha nos 
livros e aquilo que a academia e a ciência investigavam e escreviam so-
bre esta mesma evolução dos tempos, bem como sobre a cultura que 
se deve conhecer.  

                                                
15 https://www.dge.mec.pt/autonomia-e-flexibilidade-curricular 
 

Neste sentido, a escola era entendida como o lugar onde grande parte 
das crianças, bem como de jovens e adultos, não tinham outra alterna-
tiva para chegar a este(s) conhecimento(s). A escola era a instituição 
que legitimava a evolução do ser humano, através de uma educação se-
gregadora do próprio aluno, que não o tinha em consideração como 
pertença dessa mesma evolução e história. Assumindo-o, portanto, 
como “vazio”, “por preencher”, como “o que ignora” (o ignorante) e 
que só, e a partir da sua instrução escolar, detentora deste poder, pode-
ria chegar a ser ele próprio, munido de todas as ferramentas essenciais 
para entender o mundo e agir sobre ele. Assumindo, desta forma, a cri-
ança (o aluno), como um ser que não vive e cresce no seu próprio 
tempo de infância, usando esse tempo da criança para um devir adulto. 
E, se pensarmos a partir desta lógica, é legitimo que a “passagem da es-
cola, como instrutora, para a escola, como realidade educativa, é ainda, 
em muitos sítios, uma miragem” (Niza, 2012, p. 54).  
Ainda sobre este devir, do “por vir” da “mudança da escola”; é muito 
frustrante perceber a contradição e opressão deste tempo cronológico 
que nos separa, na sensação de “porque é que está a demorar tanto 
tempo”, quando em 1978, a propósito das comemorações do “Ano In-
ternacional da Criança”, podemos ler num editorial da Escola 

16 https://www.dge.mec.pt/ppip 
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Moderna17, um grito de revolta contra as estruturas institucionais e po-
líticas que se criam e organizam para celebrar os direitos das crianças, 
para criar estratégias e recursos para o seu bem estar, quando, “atrás 
das festividades” está tudo igual. Referindo que;  

“os Direitos das pessoas ainda que respeitados pela palavra são, 
ao nível da prática, cada vez mais desumanizados. 
A nossa luta sempre foi com as crianças e nunca para as crianças. 
Sempre nos esforçámos por lhes proporcionar um desenvolvi-
mento global. Este desenvolvimento terá de ser também uma 
construção participada, encarando a criança como principal 
agente da sua formação. (...) denunciamos e combatemos a esco-
lástica, por entendermos que todo o Processo Educativo se rea-
liza de fora para dentro, trazendo a Vida para a Escola e fazendo 
desta uma nova forma de vida. (...) pensando que estamos no 
bom caminho, continuaremos a lutar pela transformação da Ins-
tituição Escolar «desguetizando-a», inserindo-a e fazendo-a inter-
vir no meio. (...). Por outro lado, «não recusaremos as técnicas 
que a humanidade vai conquistando. Recusaremos, sim, e com 
toda a energia, a indústria de consumo pedagógico que a cada 
momento vai separar cada vez mais a escola da vida social e do 
trabalho criador»” (idem, pp. 57-58).  

                                                
17 «Editorial» Escola Moderna, 4/78, 5. {1978}, A propósito do Ano Internacional da Criança, in Niza, 2012, 
pp. .57-58. 

Isto leva-me a pensar, para além destas questões de transformação do 
paradigma pedagógico da escola e dos seus processos educativos, nesta 
questão da criança como agente principal da sua formação uma vez 
que podemos estar a deparar-nos aqui com a problemática central 
desta máquina que não avança; “a escola pensa-se e organiza-se ainda 
em função dos professores”18, arriscando-me ainda a acrescentar que; a 
escola se pensa e organiza, ainda, em função de políticas educativas, 
sociais e económicas que pensam na criança numa perspetiva de “devir 
adulto” a atingir como um fim, para que, instrumentalizada pela escola, 
possa estar munida desses mesmos instrumentos a fim de dar resposta 
à (politicas sociais e económicas) evolução e inovação do mundo. 
Neste sentido, absorvidos por esta “máquina de poder” que não olha a 
meios para atingir este fim, esquece-se o tempo da criança, na sua in-
fância, como uma pessoa única que ainda não é adulta, capaz de se en-
volver e relacionar com (os) outras pessoas e com a unicidade da pró-
pria natureza da qual faz parte; esquecemos que a inovação e a evolu-
ção do ser humano e de qualquer espécie natural, só se dá a partir das 
relações efetivas entre esta diversidade de seres únicos e diferentes. As-
sim acontece a evolução.  
Se não incluirmos a criança, com a sua singularidade, neste processo de 
(re)construção da educação escolar, é natural que a evolução não 

18 «Editorial». Escola Moderna, I, 3.ª série (janeiro/março), I, {1991}, “A Escola pensa-se e organiza-se 
ainda em função dos professores”, in Niza, 2012, pp.134-135. 
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aconteça. Aceitar esta diversidade, é ter que organizar a escola de uma 
forma oposta à que vigora e, também por isso, as escolas estão prepa-
radas para os adultos que dela fazem parte, e não para/ e com as crian-
ças.  
Neste sentido, a forma como se organiza a estrutura escolar, vem dar 
resposta às necessidades da vida adulta em detrimento da vida da in-
fância. 
Encontramos, portanto, nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
por exemplo, turmas organizadas por idades e anos de escolaridade 
(partindo do princípio de que crianças da mesma idade estão ao 
mesmo nível de desenvolvimento, logo são “iguais”, não haverão gran-
des desvios ou discrepâncias aquando das suas capacidades de aprendi-
zagem); turmas (de 20 a 30 crianças), em vez de grupos mais pequenos; 
horários e intervalos pré-definidos e estabelecidos de acordo com as 
áreas do conhecimento, separadas por disciplinas, matérias e metas a 
atingir, para que assim se cumpram mais facilmente, aquando do térmi-
nus de cada ano letivo (o que se traduz na criação e organização do ca-
lendário escolar); instrumentos de avaliação iguais para todos, o que 
corrobora com esta organização. Ainda assim, este cenário é diferente 
nos Jardins de Infância. Podendo, no entanto, encontrar nos horários 
e, principalmente, na organização e disposição dos materiais e utensí-
lios, uma organização em função do bem-estar do adulto, bem como 
das suas funções na escola, e não da criança.  
Por exemplo; a disposição dos materiais e utensílios de pintura não são 

de livre acesso às crianças (não lhes é dada essa liberdade e sua conse-
cutiva autonomia e responsabilidade no uso e manipulação destes mes-
mos materiais. Por exemplo, de forma geral, mas não generalizando, 
no que diz respeito ao domínio da educação artística, não são as crian-
ças que preparam as tintas e que, depois de as usarem, lavavam os pin-
ceis e os recipientes); colas, tesouras, fita cola, materiais de desperdício, 
entre outros que, dando-se essa possibilidade, podem originar momen-
tos significativos de inventividade (uma vez que são materiais que podem 
magoar e sujar, tanto o espaço escolar como a criança – interferindo 
com a dinâmica e rotinas da escola – essencialmente no que toca aos 
adultos que têm que lavar, limpar, e auxiliar – demorando o tempo que 
poderia ser utilizado para a continuidade da rotina, ou colocando em 
risco o cumprimento do plano do dia) – estamos, desta forma, a não 
respeitar, nem a ter em consideração a criança como parte integrante 
desta “casa” que é pensada, criada e organizada com elas e para elas. 
Tudo isto cria na criança uma enorme dependência do adulto que, por 
sua vez, está dependente da estrutura escolar instaurada pelas políticas 
educativas. E, neste sentido, percebemos que existe aqui, novamente, 
um sistema mecanicista viciado que se encontra envolto numa espiral, 
ou numa roda silenciosa, que não sai do mesmo lugar. 
Na Escola, ou no Jardim de Infância, “permanece uma oligarquia im-
permeável à participação e ao respeito que deve aos seus educandos. 
Pensa-se e organiza-se em função dos professores. É incapaz de se as-
sumir como um serviço” (idem, p. 134) de que todos fazem parte e de 
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que todos, sendo parte constituinte desta comunidade, podem e de-
vem, em conjunto, se responsabilizar para se poder gerar uma maior 
autonomia e liberdade na sua organização cooperada, permitindo as-
sim, à criança, uma infância digna e feliz. 

 
“Precisamos de uma escola atravessada pelo mundo da cultura 
quotidiana, que se confronte com o hábito de resolver proble-
mas autênticos da vida. Uma escola que acolha a riqueza do di-
verso (e do complexo) e que aprenda a construir-se nesse desa-
fio. (...). É necessário, para avançar, retomar as práticas inovado-
ras dos anos 20, que encararam a dimensão social da educação 
escolar como jamais se fizera. (...) Dewey, por exemplo, continua 
a ser uma fonte inesgotável de inspiração, tal como Freinet na 
Europa do pós-guerra (1946). Temos de retomar os esforços ad-
miráveis do ensino das ciências nos EUA dos anos 60. E acari-
nhar também os movimentos atuais de estudos das conceções 
espontâneas para a aprendizagem das ciências, bem como das 
técnicas metacognitivas nos processos de aprendizagem. Mas 
tudo isto na condição de não fabricarmos novos didatismos arti-
ficiais, porque urge afirmar a Escola, como centro de desenvolvi-
mento social, pessoal e cultural organizado democraticamente 
para o progresso da Democracia” (idem, p. 135). 

 

Se pensarmos desta forma percebemos que, nos dias que correm, já 
não faz sentido para as crianças, principalmente quando chegam ao 1.º 
ciclo do ensino básico, ficarem sentadas em “bancos de escola” a 
aprender sobre coisas que já não estão escritas só nos livros, estando o 
conhecimento em toda a parte e de fácil acesso, devido à evolução das 
tecnologias de informação e comunicação. 
Para além disto, exterior à fisionomia da infância,  temos em elevado 
grau de desenvolvimento, todo o potencial natural da criança para uma 
aprendizagem efetiva a partir da sua motivação (natural) para o conhe-
cimento, da implicação da sua abrangente curiosidade por tudo o que a 
rodeia e por tudo aquilo que lhe desperta interesse, num corpo físico e 
intelectual que pede (in)disciplinadamente para se levantar dos “bancos 
da escola”, por ser impossível tudo isto acontecer sem que todo o seu 
ser seja implicado.  
Barbosa (2016) refere que; “tirar o aluno da cadeira, significa expandir 
os seus sentidos”, uma vez que a criança não é um corpo inerte onde a 
inteligência e o pensamento possam ser encarados como recetores fe-
chados a informações que não ativam todos os seus sentidos e os con-
vidam a reagir perante o que estão a sentir. Talvez possa ser por aqui, 
que ouvimos muitas vezes que as crianças se distraem muito facil-
mente. A sua imaginação voa ao sabor da sua curiosidade e o que que-
rem é levantar-se das cadeiras para conhecer o mundo através da sua 
própria experiência.  
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Neste sentido, como pode a escola ser um lugar para a inventividade da 
criança? Como pode a educação artística ter um lugar que não seja um 
mero “subcomponente do currículo”, como refere a autora (idem)? 
Como pode a educação artística não tirar as crianças dos bancos da es-
cola? A educação artística mexe e faz mexer. Pensamento e corpo es-
tão sempre em constante diálogo, em ação, não se separam, como as 
disciplinas, porque a criança pensa com o corpo todo, compreende 
quando (se) mexe, quando experiência. As suas mãos são pensamento, 
tal como a sua voz, o seu deslocar-se, o seu olhar... Não só o que di-
zem, mas também o que fazem, como fazem, porque fazem. É a mexer 
que a criança aprende sobre mundo, se implica no mundo, questiona o 
mundo, inventa mundo. E vai ao fundo da questão, faz muitos dispara-
tes, demora muito tempo, faz muita bagunça, desarruma tudo, cria o 
caos aos adultos que, em criança, fizeram o mesmo. 
É muito comum vermos a criança despir todas as bonecas, depois 
veste-as mas acaba por voltar a despi-las, tiram tudo das caixas, das ga-
vetas, voltam a arrumar, espalham tudo pelo chão, olham uma coisa, 
exploram, passam à seguinte, abrem os carros, tiram-lhes as peças, as 
rodas, rasgam o papel que era para desenhar, pintam as mãos e o corpo 
em vez do papel e muitas vezes demoram-se tanto a observar e a sentir 
a tintas nas mãos que nem chegam a pintar no papel, desenham nas pa-
redes, nos sofás, e em todos os suporte maiores do que uma folha de 
papel porque a folha é muito redutora para toda a energia e força dos 
seus movimentos, da sua imaginação ou simplesmente do seu prazer 

em ver o que acontece e como acontece...as crianças são teimosas, não 
fazem nada do que os adultos lhes dizem! Ainda estão a descobrir e o 
que vêm e sentem, só elas podem encontrar.  
Barbosa (idem) aquando do lugar da educação artística no currículo 
brasileiro refere ainda que o espaço que é “aberto” às artes é ainda 
muito superficial, o que se constata, também, no panorama português, 
no que toca, particularmente, à educação artística no 1º ciclo do ensino 
básico e educação de infância (os dois níveis de educação onde esta 
tese atuou); porque se já fosse de outra forma, as crianças já não esta-
riam tanto tempo sentadas. 
Neste sentido, a autora algumas das características que poderiam ser 
evidentes caso a educação artística tivesse um tempo e lugar na vida 
das crianças no jardim de infância e na escola do 1º ciclo; no processo 
de conhecimento da arte estão envolvidos, para além da inteligência e 
do raciocínio, uma forte componente afetiva emocional e afetiva que, 
no seu entender, estão sempre fora do currículo escolar uma vez que 
na escola não há lugar para a educação emocional (não se conversa so-
bre sentimentos). O contacto com a arte por parte das crianças, “esti-
mula o desenvolvimento da inteligência racional”, desenvolve e cria re-
lações entre as coisas e entre as pessoas através do trabalho em grupo e 
da criatividade porque a produção artística é feita no coletivo. As artes 
visuais desenvolvem a capacidade de perceção visual, contribuindo 
deste modo para exercitar a perceção, a leitura de imagens, a interpre-
tação, o pensamento crítico, a problematização; evidenciando a cultura 
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visual, importante mesmo antes de aprender a ler e a escrever, a impor-
tância das expressões artísticas (expressão plástica, dramática e musical, 
teatro e dança) para a perceção do corpo, ritmo e o movimento, equilí-
brio físico e mental, a comunicação, expressão, colocando todas elas 
em ação o verbal, o sonoro, o visual, o gestual (idem). 
Podemos encontrar ainda em Barbosa (idem), duas formas de encarar 
a arte na escola; a arte como expressão e a arte como cultura. A arte 
como expressão entendida como a capacidade de cada criança para in-
terpretar as suas ideias através de diferentes linguagens e formas; a arte 
como cultura trabalha o conhecimento da história, dos artistas que 
contribuem para a transformação da arte. É através desta história que a 
criança tem acesso a conhecimentos acerca do seu contexto social, cul-
tural, do seu país e do mundo. “Não se conhece um pais sem se co-
nhecer a sua história e a sua arte”, alagam a possibilidade de intercultu-
ralidade e de trabalhar diferentes códigos culturais, uma vez que a es-
cola deve trabalhar com a divergência destes códigos e, ao ter contacto 
com essas diferenças, a criança tem a possibilidade de flexibilizar as 
suas perceções visuais (idem).  
Neste sentido, se o contacto com a arte dá esta possibilidade de flexibi-
lizar estas perceções visuais, como nos refere Barbosa, também, a es-
cola deveria flexibilizar as suas perceções relativamente à criança na es-
cola, sendo mais inventiva e permitindo-se a imergir num processo de 
inventividade.  

A capacidade de captação e concentração que a escola “de antiga-
mente” exigia, já não é conseguida (?), poderá advir daqui os tão vastos 
problemas e desmotivação e indisciplina de que a escola se queixa(?), 
será um problema da escola, da sociedade, ou das “novas” crianças? 
Sabemos que as crianças estão mais motivadas para a realidade que está 
lá fora, ou para lá do contexto escolar porque a escola não lhes diz 
nada.  Mas isso também não é só de agora (?), esta parte do problema 
também existia há 40 anos atrás. 
Será que é a escola que tem dificuldade em se adaptar às novas realida-
des, ou são as novas realidades que têm dificuldade em se adaptar à es-
cola?  
Faz mais sentido que seja a primeira hipótese dado que, se pensarmos 
que a inovação se faz pelo aparecimento de “novas realidades”, signi-
fica que houve evolução em relação ao que já não é novo e, a escola, 
como estrutura institucional que acolhe pessoas que nascem, crescem e 
morrem, que crescem, evoluem, movimentam-se, que são parte inte-
grante dos acontecimentos que trazem as “novas realidades” tem, tam-
bém ela, que se adaptar, acompanhando essas mesmas realidades. 
“Muitas inovações são mais aparentes que reais. Fala-se de atividade e 
livre expressão, mas o verbalismo e o moralismo são ainda os sólidos 
fundamentos da educação; fala-se de iniciação democrática, mas a edu-
cação trabalha para o conservantismo social” (Niza, 2012, p. 63-64), 
não estando a escola pensada e organizada em função das crianças.  
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A Escola, tem vindo a ser um campo de batalha político e isto é bas-
tante dramático se pensarmos no ponto de vista das crianças. 
Agostinho da Silva (Silva, 2000b) dizia que é na vida que aprendemos 
muito, na escola aprendemos pouco. Os adultos, escola, a sociedade e 
a política devem entender que “(...) educar não é levar ninguém a ser 
isto ou aquilo, não é tentar influir de qualquer modo em sua orientação 
futura, mas dar meios de expressão à sua capacidade criadora e de co-
municação (...)” (idem, p. 117). 
Neste sentido, Silva (Silva, 2000a, pp. 12-17) fazia questão de afirmar 
que era contra a pedagogia, mas totalmente a favor de uma escola onde 
a iniciativa pertença ao aluno e não ao professor, porque a tarefa da es-
cola é fazer com que as crianças entendam o que ouvem e leem, que 
saibam comparar, compreender, criticar, pensar, saber formular per-
guntas mais do que reproduzir respostas, problematizar – tarefa que, 
pelo que via, “está muito mal”, referindo ainda que a escola tem o 
princípio ético de contribuir para o crescimento e desenvolvimento 
pessoal e cultural de todas as crianças, bem como o dever de trabalhar, 
criar e (re)inventar meios e formas para incentivar e promover a for-
mação continua daqueles que trabalham nas escolas com as crianças e 
jovens, “de forma a que sejam capazes de, para além de meramente 
instruir crianças, tomar consciência da necessidade e interesse em as 
educar para que cada uma delas possa, de facto, e integralmente, Ser”.  
Agostinho da Silva não se conforma e não se detém em palavras que 
possam “sacudir” e provocar as mentalidades, a reflexão e as 

consciências da época, e ainda hoje através da sua escrita, apresentando 
propostas que possam conduzir ao desenvolvimento de práticas alter-
nativas e inovadoras assentes na dignificação da pessoa e no respeito 
pela sua liberdade criadora. 
Defende que o essencial para a vida futura (tão ambicionada para as 
crianças) não é conhecer, mas saber conhecer; ter oportunidade de 
criar e se habituar a uma atitude crítica através do contacto efetivo com 
os problemas da vida, porque isto é que deve ser visto como o objetivo 
de toda a educação que não se limita a ensinar técnicas e a fabricar em 
série, rapidamente e mecanicamente, indivíduos resignados e tristes. 
Uma escola que não se preocupe tanto se as crianças que adquirem 
muito saber, mas antes um bem pensar (idem, p. 21). 
“Uma escola em que a criança precisa evoluir livremente deve preen-
cher certas condições exigidas por uma instalação prática que evitem a 
desordem e a dispersão” (Freinet, 1978, p. 55). 
Já Freinet (Feinet, 1978) sonhava com uma escola que se transformasse 
em muitos cenários de inventividade. Cenários estes, capazes de se trans-
formarem e tivessem o poder de se abrir para fora de portas.  
Uma escola que não é só espaço, mas que são muitos que se transfor-
mam em muitos lugares.  
Escolas que são “aulas-passeio” ao ar livre, que conciliam o contacto 
da criança com a natureza e o mundo natural como uma escola; onde a 
aprendizagem nasce das experiencias reais do dia a dia onde a criança 
se implica em descobertas através da sua curiosidade, em que, 
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sentindo-se bem, aprendem efetivamente, através da experiencia. 
“Sonhar não custa”, já o dizia Freinet (idem), evidenciando que na es-
cola existe lugar para o sonho - é através do sonho que vamos, que ar-
riscamos, tal como as crianças. Se é desafiante, motiva.  
Freinet, procurava um aproximar efetivo e afetivo entre a criança e o 
educador/professor, entre a escola e a família, entre a comunidade, en-
tre o mundo – eliminando, desta forma, as distâncias vinculadas pelos 
manuais e por um ensino transmissivo, passivo.  
A cooperação, a comunicação, a documentação (registos diários) e a 
afetividade são os grandes eixos da sua pedagogia, onde a criança tem 
o seu próprio plano de trabalho e participa efetivamente e democrati-
camente na vida social e cultural da comunidade onde está inserida, ad-
quirindo, através da experiência na primeira pessoa, os conhecimentos 
sobre o mundo. 
Neste sentido, somos nós, adultos, que lhes podemos, e devemos, pro-
porcionar experiências capazes para que possam ser quem são, onde 
nos limitamos a vê-las como são, ajudando-as a exprimirem o que sen-
tem e pensam através dos meios e recursos que lhes disponibilizamos 
no espaço, da forma como o inventamos e reinventamos, dos materiais 
que lhes apresentamos, dando-lhes a possibilidade de desenvolverem 
as suas faculdades e capacidades através da sua inventividade. 
Freinet (idem) sonha com um cenário muito à frente para o seu tempo, 
(comparado com o que temos ainda hoje em grande parte das escolas); 
mesas móveis, cadeiras desdobráveis, bibliotecas infantis, mostruários, 

aquários, teares, oficinas/ateliers temáticos ou de especialidades que 
davam para uma sala comum, sem portas, onde os alunos se podiam 
instalar de acordo com o projeto que estariam a trabalhar. No entanto, 
naquela época, os recursos de que dispunha eram poucos, o que o le-
vava a inventar a partir do pouco que tinha, inventando outra disposi-
ção para os espaços, com mesas, cadeiras, prateleiras, “só não pode, 
com grande pena sua, baixar o nível das janelas altas, de prisão, para as 
colocar à altura da criança” (idem, p. 55).  
As janelas, que são “janelas abertas para o mundo”, ainda hoje são vis-
tas, pelos adultos, como fatores atractores de distração para as crianças, 
e são-no, porque o próprio sistema aprisiona o olhar e quando as jane-
las se abrem um pouco, ou as crianças crescem e conseguem olhar para 
fora, ou até mesmo quando ainda pequenas conseguem espreitar, es-
tando todo um mundo lá fora, estando lá tanta aprendizagem em 
tempo e no espaço real, porque é lá que ela se movimenta, é lá que ela 
tem vida; o vento que faz movimentar os ramos e as folhas da árvore, 
as nuvens que se movimentam, a chuva que cai, o dia que escurece ou 
o sol que aparece, os pássaros de várias espécies que passam, um carro 
que passa ou uma pessoa que vai a correr... Tudo lá fora tem movi-
mento, tem vida, e tudo o que está nos manuais, está lá fora, na experi-
ência que o contacto com as coisas reais e físicas proporcionam.  
Freinet, lembra ainda Maria Montessori, aquando da organização do 
espaço, bem como dos materiais didáticos que inventou; as suas textu-
ras e formas naturais, a leveza e a harmonia dos materiais em relação 
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com o espaço, tudo pensado de forma a que a criança cresça em auto-
nomia e harmonia com o seu desenvolvimento.  
Freinet (idem, p. 403) refere ainda que o “conceito” de criança estava 
muito enraizada a aspetos morais, intelectuais e materiais – “crianças 
desconhecidas” - e que ao longo dos séculos, os psicólogos se esforça-
ram por descobrir a psicologia e o comportamento desta “criança en-
carcerada” que, através da sua pedagogia, procuraram descobrir novos 
caminhos abrindo “as portas da prisão da escolástica e verificamos 
como é importante que se revejam as leis que se baseiam num erro de 
experiencia”. 
“(...) queriam ensinar essa criança “encarcerada” a falar, a cantar, a pen-
sar e a viver, mas ela apercebia-se instintivamente de toda a presunção 
desse esforço e procurava fugir-lhe e partir à conquista do mundo por 
sua própria conta” (idem), neste sentido, o que Freinet propunha, era 
que se quebrassem as barreiras dessa “prisão” e se permitisse à criança 
aprender a falar, falando, a cantar, cantando, a pensar e a viver, traba-
lhando de acordo com a sua personalidade. 
Uma pedagogia da prática, uma pedagogia natural que chama à escola 
as famílias das crianças, porque se partiria da base, da origem, da ne-
cessidade e do interesse da própria criança. O segredo do seu êxito não 
está em métodos, formulas ou receitas, uma vez que se liga efetiva-
mente à vida que, desta forma, está aberta à novidade, ao sempre novo 
e onde há lugar para a experimentação e para a libertação na/da escola.  
 

Ainda a partir de Freinet (1974), de forma a pensarmos a inventividade 
como um lugar de expressão e autonomia, gesto e discurso da infância 
na escola, temos o exemplo do Movimento da Escola Moderna 
(MEM), movimento que se empenhou em transformar em realidade os 
sonhos generosos de alguns filósofos e pedagogos, inventando e expe-
rimentando novas técnicas, cuja necessidade se fazia sentir desde há 
muito tempo. 
Neste sentido, arriscando, investigando e ensaiando, através da vida 
ativa e criadora das crianças, de forma a que se pudesse romper e subs-
tituir o enraizamento naturalizado das “maquinetas anacrónicas” da es-
cola tradicional onde, através da “técnica de Freinet”, substituíram a 
rotina dos manuais, dos trabalhos de casa e das lições, impostos autori-
tariamente pelos adultos por: “textos livres” – expressão natural inicial 
da vida infantil no seu meio ambiente normal; “observação e experiên-
cia” – fundamentos para as aquisições de conhecimentos, seja de que 
área for; desenho, pintura e musica livres – expressão pela via afetiva e 
artística de tudo o que a criança é, de acesso à cultura escolar, social e 
humana. 
Neste sentido, o MEM refere-se a uma aprendizagem através da ex-
pressão livre, da observação e da experiência que pressupõem a criação 
de novos modos de ver a escola e a criança, que requer uma abertura a 
novos métodos de trabalho onde estas características são o alimento e 
o objetivo, através da invenção daquilo que designaram como “jornal 
escolar”. 
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O “jornal escolar” de Freinet constituiu-se como um dos acontecimen-
tos que caracterizou esta nova pedagogia, instrumento de trabalho 
onde as crianças davam livre curso através da sua expressão espontâ-
nea e de forma autónoma, constituindo-se através da recolha de textos 
livres realizados pelas crianças, onde escrevem livremente aquilo que 
sentem necessidade de exprimir, de comunicar e exteriorizar aos que 
com ela convivem ou aos seus correspondentes – não escrevendo uma 
coisa qualquer – a expressão livre é entendida como automaticamente 
socializada, incentivando a que a escrita não seja só de interesse pes-
soal, mas que, através dos pensamentos das crianças, das suas observa-
ções, sentimentos e atos, seja suscetível de interessar aos restantes ele-
mentos do grupo.  
No método Freinet, o texto livre é escolhido por votos, é aperfeiçoado 
coletivamente – no conteúdo, na forma sintática, gramatical e ortográ-
fica, sendo a obra/texto, depois de finalizada, dada aos “pequenos ti-
pógrafos”, como resultado de um método natural de trabalho que res-
peita o pensamento da criança, contribuindo com auxilio técnico, en-
quanto espera que a criança esteja em condições para “caminhar pelo 
seu próprio pé e de nos trazer textos e poemas que só teriam a perder 
com a nossa intervenção” (idem, p. 21). 
Através da expressão livre, as crianças têm oportunidade de exteriori-
zar as suas necessidades, sentimentos e motivações.  
A escola, refere Freinet (1974), despreza estes “complexos psíquicos”, 
ignora-os, sendo, desta forma, motivadora das tão frequentes 

“perturbações de comportamento”, uma vez que substitui os senti-
mentos por pensamentos e emoções “dos clássicos e dos mestres”, es-
quecendo que todos temos humanamente necessidade de dizer, gritar, 
cantar as alegrias e tristezas, esperanças e desgostos, frustrações, so-
nhos e fantasias. “Se tirarmos às crianças todas as possibilidades de 
ação e reação, ela torna-se um pássaro de asas cortadas (...)” (idem, p. 
96). 
O texto livre, bem como o jornal escolar, é apresentado por Freinet de 
forma a explorar esta necessidade de exteriorização da criança. 

“A propósito desta expressão livre, falou-se muita vez, aliás para 
a criticar justamente, da noção de expressão espontânea. Não 
nos agrada este qualificativo, que contém um sentido de anar-
quia, comportamento fantasista e sem objetivo. Foram os gramá-
ticos que acreditaram que a expressão funcional da criança pode-
ria ter, na sua espontaneidade, esta carater de gratuidade e inutili-
dade que se manifesta efetivamente nas crianças habituadas ape-
nas a obedecer, que esqueceram os gestos naturais sempre liga-
dos à transformação do ser e que, entregues a si próprias, livres 
de sujeição adulta, já só sabem fazer movimentos inconsiderados 
– espontaneamente, sem duvida, mas sem significado no com-
portamento dos indivíduos” (idem, p. 97). 

A expressão livre de que Freinet fala, refere-se a uma expressão que, 
independentemente da forma como se manifesta, não tem este aspeto 
de espontaneidade pejorativa, encontrando e valorizando uma 
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expressão que tenha fundamentos, raízes e objetivos que, mesmo que 
inconscientes, ou não, procuram atingir as bases fecundas da vida. 
“É a andar que se experimenta o movimento; é trabalhando na forja 
que nos tornamos forjadores. É animando a vida que nos treinamos a 
viver útil e generosamente” (idem).  
 
Ainda sobre novas formas de pensar a escola, encontramos Paulo 
Freire (Brandão, 1981), através do seu método de alfabetização para 
adultos, no qual não pretendia experimentar um método, mas sim um 
novo sentimento de mundo, uma nova esperança no homem, uma 
nova crença no valor e no poder da educação e da arte.  
Na educação popular de Paulo Freite, onde a arte e a filosofia se cru-
zam na cultura popular da época, já procurava “reinventar a educação”. 
A partir de Brandão (1981) podemos encontrar em Paulo Freire varia-
dos e poderosos elementos que nos podem fazer pensar a inventividade 
na infância, enquanto lugar que possui tempo para a criança Ser cri-
ança.  
Freire não tinha propriamente uma teoria pedagógica definida, tinha 
sim, afeto e a sua prática - onde o viver a educação, na sua prática, era 
o sentido desse afeto. Neste sentido, partindo da vivência da prática 
como um compromisso, mais do que uma teoria, a ideia chave de Feire 
para a educação era o amor. Era como se se tratasse de uma poesia pe-
dagógica, poética, tão construtiva quanto inviável e até mesmo utópica. 

Freire, filósofo e educador, creditava que o fundamental das relações 
entre todas as coisas do mundo é o diálogo que é por ele entendido 
como “o sentimento do amor tornado ação”. 
Deste modo, no pensamento deste autor, existe uma relação muito 
próxima e forte entre o homem e a natureza; relação esta que é regida 
pelo diálogo – “diálogo do homem com a natureza”, “com o trabalho 
livre e solidário sobre a natureza, o homem cria a sua cultura, trans-
forma o mundo, faz a história e dá sentido à vida”.  

“Em si mesmas, as relações entre os homens não são mais do 
que um outro momento de um mesmo diálogo. Do mesmo 
modo como o homem depende da natureza para sobreviver e a 
natureza depende do homem para ter sentido, os homens depen-
dem uns dos outros para sobreviverem e darem sentido ao 
mundo e a si mesmos. Por isso mesmo, o diálogo não é só uma 
qualidade do modo humano de existir e agir. Ele é a condição 
deste modo e é o que torna humano o homem que vive” (idem, 
pp. 103-104). 

Neste sentido, encontrando-se na sociedade um valor dado ao trabalho 
que é gerador de condições propícias para as crianças se tornarem 
adultos bem sucedidos profissionalmente, quando, na perspetiva de 
Freire, transformar o mundo é torna-lo cada vez mais humano e esse é 
que deveria ser o sentido do trabalho, não tanto, como acrescenta; en-
cararmos o trabalho como uma relação entre o homem e a natureza, 
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mas mais o trabalho como uma relação entre os homens através da na-
tureza – promovendo, assim, diálogos com mais sentido.  
O autor afirma ainda que o trabalho do homem sobre o mundo é cole-
tivo e que, deste modo, é, também, uma forma de emancipar a solidari-
edade entre os homens. 
A cultura é, assim, o “resíduo” que o homem inventa, a partir do seu 
trabalho, sobre o mundo, utilizando diferentes formas de linguagem e 
expressão dessa linguagem, comunicando significados e significações.  
No entanto, o poder que o trabalho exerce sobre o homem, e vice-
versa, acaba por categorizar, e muitas vezes opor, os grupos e classes 
sociais, tornando-os antagónicos, criando assim desigualdades sociais e 
culturais onde a produção de bens materiais criam opressão em vez de 
libertação. 
Neste sentido, Freire faz referência a um determinado tipo de mundo 
que divide o saber entre os homens, construindo assim uma sociedade 
de desiguais através de um poder que controla politicamente a socie-
dade, determinando ideologicamente o saber, o pensamento e os valo-
res que se apresentam como legítimos - fazendo com que as pessoas 
pensem que “pensam por si próprias”. É neste sentido que faz referên-
cia à educação, à escola e à institucionalização do pensamento, de uma 
certa instrumentalização e reprodução de desigualdades, tal como Illich 
(1985); fazendo crítica a políticas educativas que sirvam o poder que 
coadune com este cenário de uma sociedade desigual. 
Freire defende que se deve educar a pensar por si próprio, a 

questionar, a desvendar a “mentira do saber imposto”, conquistando a 
liberdade através de uma educação libertadora (que é o sonho de 
Freire) através de uma prática popular, onde todos participam e em 
que o domínio do saber se relaciona entre o sonho e o “método” do 
diálogo; possibilitando novos modos de pensar e compreender o 
mundo, de forma crítica, criativa e comprometida – onde a ideia de 
consciencialização/comprometimento do homem é a de poder apren-
der a pensar do ponto de vista de uma prática reflexiva, simbólica e de 
superação. 
 
Neste sentido, pode a inventividade ter um lugar na escola? 
Pode a inventividade ter um lugar na infância das crianças? 
E, tal como Kohan (2012), “pode a infância encontrar o seu lugar na 
escola?”  
Se este lugar for encontrado (a infância na escola), estou certa que a in-
ventividade terá o seu lugar...  

“parece difícil na escola do inumano, do currículo, das avalia-
ções, das séries que progridem para preparar a infância para um 
tempo melhor, para que as crianças possam abandonar aprazivel-
mente a infância e habitar o mundo dos assuntos que contam e 
importam, contudo, essa escola é também habitada por outra: a 
escola como scholé, a escola do tempo livre, libertado, da lem-
brança do outro esquecido, de um tempo aiônico, sem sequencia 
de passado, presente e futuro. Nos tempos atuais, a escola como 
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scholé parece tão necessária quanto impossível. Quem sabe essa 
lembrança do tempo perdido possa se configurar como uma 
força política de habitar a escola, ainda ou sobretudo, em nome 
da filosofia, da infância ou de sua reunião?” (idem, p. 225). 

Importa esclarecer o que significa esta “escola do inumano” em 
Kohan. O autor (idem, p. 223), aquando dos seus estudos sobre infân-
cia e filosofia, refere-se a Lyotard19, filosofo que deu especial atenção à 
infância, onde esta aparece de várias formas. Neste sentido, Kohan re-
fere que Lyotard descrevia a filosofia como uma autodidática que tem 
que ver com uma “prática de recomeçar a cada vez no pensamento”, 
onde a nova tarefa para o pensamento didático seria;  

“buscar sua infância em qualquer parte, inclusive fora da infân-
cia” (Lyotard, 2005, in Kohan, 2012, p. 223). 

O autor refere que se podem constatar dois sentidos, afirmados por 
Lyotard, para a infância; 

“que ela passa estar fora da infância significa que, como começo, 
interrupção, estrangeiridade do pensamento, pode estar fora da 
idade cronológica que costumamos demarcar como infância”; 

E também que; 
“que somos habitados pela infância para muito além de uma fase 
cronológica da vida”; 

Neste sentido, a infância pode ser pensada como “infância não crono-
lógica” que ocupa toda a nossa vida. 

                                                
19 Lyotard, J.-F. (2005). Le postmoderne explique aux enfants. Paris: Galilée, in Kohan (2012). 

Na continuidade de Lyotard, Kohan apresenta o seu sentido de infân-
cia: infantia que tem que ver com “a diferença entre o que pode e não 
pode ser dito, o indizível, algo perdido que habita impercetivelmente o 
dizível como sua sombra, seu lembrete, um não dito que obra como 
uma condição para que se possa dizer algo com sentido” (idem). 
Para o autor, Infantia como condição latente que está atrás de cada pa-
lavra pronunciada por qualquer ser humano, é uma forma do “inu-
mano” de que nos falou anteriormente. 
Neste sentido, o autor volta a recorrer a Lyotard20 para nos explicar a 
que se refere o inumano; 

“o inumano do sistema, chamado de “desenvolvimento”, “com-
petitividade”, “democracia representativa”, “mercado”, “mundo 
livre”, e o inumano que cada alma humana carrega pelo fato de 
ter nascido de uma indeterminação forçada a se abandonar a si 
própria, a se determinar se poder fazer nada para evitá-lo. A se-
gunda forma do inumano é essa passagem do não ser ao ser da 
qual todos nascemos e ninguém escolheu. Fomos forçados a 
nascer, nenhum ser humano foi perguntado se queria vir ao 
mundo” (idem). 

Kohan (idem, p. 222) ainda sobre infância e filosofia, refere-se à filoso-
fia de Sócrates que se afirmava, mesmo pelo próprio filosofo, como 
uma figura infantil do pensamento.  
Sócrates inventou um modo infantil de viver a filosofia como forma de 

20 Lyotard, J.-F. (1989). O inumano: considerações sobre o tempo. Lisboa: Estampa, in Kohan (2012). 
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vida; vivia “perguntando, questionando, incomodando, falando uma 
língua estranha, estrangeira, inabitável... Vive a filosofia e vive a infân-
cia...” (idem).  
Será por isso esta relação tão próxima entre filosofia, infância e inventi-
vidade, uma vez pensada na perspetiva da criança porque podemos en-
contrar na criança um andar sempre a questionar coisas sem fim, a 
imaginar, a inventar, a sonhar, com a cabeça nas nuvens; diz as coisas 
sem ter medo de as dizer, faz perguntas sem ter medo das respostas, 
são perigosas pelos desvios, incertezas, por isso entende-se que a filo-
sofia, tal como a arte, pela sua “inutilidade”, é incapaz de “formar as 
crianças para o mundo “real””(idem), ainda para mais se através delas, 
se criam relações perturbadoras do que está instaurado como certo.  
 
Haverá lugar na escola para uma infância da inventividade e para uma in-
ventividade da/na infância? 
 
Voltando desta forma ao início desta relação difícil entre a escola, a 
arte, a educação artística, a inventividade e a(s) infância(s) das crianças 
na escola, volto a chamar para esta conversa um mestre. E porque é 
exatamente a partir desta herança que a escola deixou em nós, onde 
acreditamos que os mestres são aqueles seres geniais que tudo sabem e 
que nada ignoram, este mestre que para aqui quero chamar, é um mes-
tre ignorante.  

Como pode um mestre ignorante contribuir para pensarmos a inventivi-
dade na infância?  
Para Kohan (2012) e para Rancière (2010a), a ignorância tem vários 
significados possíveis; é ausência de saber ao mesmo tempo que é o sa-
ber que não aceita o que “todo mundo” considera saber, é querer dis-
tanciar-se e do que e do como que todo o mundo sabe. O mais sábio é 
entendido como aquele que não sabe; “não sabe o saber que não se 
sabe a si mesmo e não sabe outro saber que o saber de querer sempre 
saber” (Kohan, 2012, p. 219).  
Um mestre ignorante é aquele que é curioso, que não cansa de procu-
rar, que arrisca, que procura descobrir por si, com sentido; a ignorância 
é aqui entendida como potencia, como motor de possíveis (não exis-
tem impossíveis). Para estes autores, a ignorância não é entendida 
como ausência, carência ou insuficiência, e tal como Sócrates (cit. por 
Kohan, idem); “nada é apenas o que parece ser; tudo pode ser de outra 
maneira”.  
Neste sentido, inventividade na infância pode ser aqui entendida como 
este tempo e lugar para pensar, experimentar, imaginar, brincar, jogar, 
testar, ensaiar, arriscar outras maneiras, muito para além daquelas que 
nós poderíamos imaginar. 
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I. 5 inventividade e memória sensorial 

Bruno Munari e a expressão dos sentidos 
 
Encontrei na obra de Bruno Munari muitos pontos de contacto com 
as minhas inquietações sobre inventividade na infância.  
Para além de toda a sua vida ter sido passada em contacto com pessoas 
- crianças, jovens e adultos - em espaços formais e não formais de edu-
cação, onde fazia da sua prática artística um meio para a investigação 
em arte, digamos que Munari, na minha perspetiva, investigava a cada 
momento do seu trabalho, estabelecendo desta forma uma relação efe-
tiva com as pessoas que habitavam as suas instalações, que as experien-
ciavam, envolvendo-as, também, e a partir das suas experiências, num 
processo de investigação para o próprio expectador – participante na 
obra. 
Para este trabalho interessa-me, particularmente e especialmente, trazer 
o seu olhar sobre a infância e sobre esta relação com os espaços e obje-
tos artísticos que criava a partir do envolvimento das crianças em pro-
jetos e processos participativos de exploração espacial e sensorial.  
Destas relações surgem, e estão praticamente sempre presentes 
aquando dos seus estudos artísticos: a fantasia, a invenção e a imagina-
ção – associando características das capacidades humanas a esta fase 
especial das nossas vidas: a infância.  

Estas três características que Munari define como faculdades, na sua 
obra “Fantasia” (2007), são utilizadas continuamente nas suas experi-
ências artísticas onde o conceito de espaço está sempre presente como 
parte da própria obra, sendo ela um objeto de estudo quando vivida e 
explorada pelas crianças que a experimentavam e experienciavam. 
Podemos encontrar em Munari, praticamente em todos os seus traba-
lhos para e com a infância, lugares de encantamento e inspiração para 
o objeto de estudo deste trabalho - a inventividade. 
Ao relacionar a inventividade na infância com as obras de Munari, des-
lumbrei-me com a forma como aborda as crianças através das suas 
obras, especialmente na perspetiva em que as colocava como centro da 
obra em si, como se dela fizessem parte.  
Atrevo-me a dizer que as suas propostas artísticas poderiam não fazer 
sentido se assim não fosse, dado que as suas obras convidavam à rela-
ção física, no espaço e no tempo, convidando as crianças a relaciona-
rem-se e a comunicarem com a obra (e em vários casos, a intervir 
nela). 
Grande parte dos seus projetos artísticos para crianças podem ser olha-
das como instalações-performance na medida em que o espaço se 
transforma a partir do exato momento em que as crianças entram no 
mesmo, envolvendo-as e convidando-as a iniciar um caminho de 
(re)ação sobre ela.  
As obras de Munari não só convidam à experiência, como são a pró-
pria experiência em si.  
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Há nestas experiências performativas com o espaço, e sobretudo com 
os materiais usados para as suas instalações, um lado intensamente sen-
sorial e provocador dos recetores sensoriais das crianças. 
Uma das grandes semelhanças/aproximações ao seu pensamento, 
prendem-se com estas questões enumeradas anteriormente, bem como 
com o facto de que, quando se fala em invenção, principalmente na in-
fância, podermos estar a falar de mentira, de devaneio, capricho e ou-
tros sinónimos que podem significar que as crianças não estão a fazer 
algo de “valor”. Munari, acrescenta, quase de forma indissociável à in-
venção; a fantasia e a imaginação como faculdades da criatividade. 

 
“Para algumas pessoas a fantasia é capricho, bizarria, excentrici-
dade. Para outras é ficção, no sentido de não realidade, desejo, 
génio, inspiração. (...). Para outros é alucinação, ideia fixa, cisma. 
(...). A fantasia também é irregularidade, fazer as coisas ao acaso, 
à toa” (Munari, 2007, p. 9). 

 
É muito interessante constatar que, não fazendo referência a nenhuma 
fase da vida em especial, parece que está a referir-se ao que as crianças 
vivem nas suas infâncias, ou, se se refere a adultos, está a referir-se aos 
chamados criativos, aos que ainda não perderam esta capacidade de 
fantasiar, acrescentando mais inquietações ao nosso pensamento: 
 

“(...) não será a invenção também fantasia? E não será a fantasia 
também invenção? E como a relacionamos com a imaginação? 
Uma mentira é fantasia, invenção ou imaginação? 
Mas a imaginação não é também fantasia?” (idem, p. 9). 

 
Para Munari, fantasia, invenção e imaginação são três capacidades hu-
manas que, encontrando-se, poderão criar uma definição para cada 
uma delas, “ainda que provisórias e com finalidade de investigação” 
(idem), ajudando à utilização destas faculdades sejam em que contexto 
for.  
Será que à sua semelhança, este trabalho procura uma definição para 
inventividade na infância, também ela de forma a ajudar à utilização desta 
faculdade? 
Não me interessa tanto este “chegar a um fim”, mas sim o traçar de 
uma viagem que nos possa levar a ele – não como um fim, mas sempre 
como um despertar para novos inícios, pelo caminho da criação-inven-
ção de novas perguntas, mais do que a um fim como resposta a essas 
perguntas.  
Creio, também aqui, que este trabalho poderá encontrar o caminho da 
inventividade. 
Para Munari (idem, pp. 10-17); 

Fantasia é 
tudo o que antes não existia, ainda que irrealizável. 
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Invenção é 
tudo o que anteriormente não existia, mas era exclusivamente 
prático e sem problemas estéticos. 
Criatividade é 
tudo o que antes não existia, mas era realizável de maneira essen-
cial e global. 
Imaginação é  
a fantasia, a invenção e a criatividade pensam, a imaginação vê. 
 

Conseguimos perceber nas obras de Munari que o jogo é utilizado 
como meio primordial para estabelecer comunicação com a criança. 
Através do jogo, e do seu consequente experimentar, a criança vai per-
cecionando as noções de regra, relação, individualidade e grupo.  
“Não é necessário dar explicações às crianças sobre aquilo que se vai 
fazer: faz-se e as crianças percebem” (idem, p. 156), incluindo aqui um 
conceito de espaço como jogo, o espaço que é jogo quando vivenciado 
e experimentado, e a conceção de adulto que cria, compõe, utiliza e 
prepara o espaço como se fosse um jogo, para que a criança possa co-
municar e entrar em ralação com o espaço, sem que os adultos os este-
jam sempre a dirigir, tanto ao espaço como à criança. 
Neste sentido, encontra-se uma espécie de comunicação não verbal 
que, através da implicação e utilização do corpo, da sua expressão - 
como ferramenta de linguagem/comunicação – que a criança joga e 
“se joga” no próprio jogar. Para o adulto, é ter esta capacidade de 

explicar, não dizendo, ou sem dizer - explicar. O adulto que também é 
inventor. 
Segundo Agostinho da Silva, aquilo que distingue verdadeiramente 
uma criança de todos os seres vivos do universo é a sua capacidade 
enorme de absorção no jogo; a capacidade incomensurável de imaginar 
que as coisas efetivamente surgem e acontecem com o toque mágico 
de uma varinha de fada e fazer que perante isso o tempo não exista, 
nem existam impossíveis (Silva, 2000b, p. 24). 
Se pensarmos que muitas vezes damos explicações demasiado exausti-
vas às crianças; explicações essas que, de tão longas, possuem a capaci-
dade de desviar o pensamento da criança que, não acompanhando o 
pensamento/explicação do adulto (porque apenas o adulto está a ter 
essa visão sensorial do que é para perceber, dado que já possui essa ex-
periência), só depois de terminada a explicação sobre o que se vai pas-
sar a seguir, a criança, a partir da sua própria experiencia sobre essa 
mesma explicação, poderá compreender o que não compreendeu atra-
vés da audição e da ausência dos restantes sentidos.  
No entanto, só quando a criança tem a oportunidade de usar todos os 
mecanismos dos seus sentidos, é que é capaz de descodificar a mensa-
gem que lhe é transmitida pelo adulto ou pelo meio que habita, porque 
o espaço também comunica.  
Será então, através da sua própria experiência com as coisas, com as 
pessoas e com o mundo, que a criança vai percebendo as regras “deste 
jogo”. 
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Por exemplo; quem nunca escutou atentamente as regras de um jogo 
que não conhecia, antes de o começar a jogar e não as compreendeu? 
E só depois de iniciar o jogo, e/ou durante o próprio jogo, através de 
erros e repetições, é que as percebeu? - “não percebeste? Não faz mal, 
vamos começar o jogo e já vais perceber!” - E percebemos mesmo! 
Explicar algo a uma criança através do jogo ou sob a forma de jogo, 
transporta-a para a concretização real do que se lhe está a explicar por-
que, para além deste envolvimento sensorial que o jogo permite, ativa 
também os conectores do pensamento, utilizando-se; 

“um canal sempre aberto que as crianças têm e que é a curiosi-
dade. Quando uma criança vê um adulto a fazer qualquer coisa, 
quer ver de que se trata e, depois, também quer fazer. É este o 
caminho mais direto para dar a conhecer alguma coisa às crian-
ças sem muitas palavras ou imposições. As crianças estão ali 
prontas e esperam que alguma coisa aconteça” (idem, p. 157). 

Podemos ainda encontrar em Munari um forte relacionamento da cria-
tividade, do ser criativo, com as características da personalidade – per-
sonalidade e criatividade – relacionadas com o potencial que as experi-
ências/experimentações operam nos órgãos dos sentidos permitindo, 
desta forma, à memória guardar significativamente o conhecimento do 
mundo através do modo como opera no pensamento e na ação da in-
teligência em relação ao mundo externo, corelacionando-se, também 
desta forma, com o mundo interno de cada um, como o mundo perce-
cionado e como o mundo vivido.  

“O mundo exterior ao individuo é explorado pela inteligência mediante 
manipulações e operações lógicas, com o objetivo de procurar perce-
ber as coisas e os fenómenos que nos rodeiam” (idem, p. 21).  
Com a criança, o que se passa, para além deste “ser curioso” que está 
constantemente a auto propor-se e a desafiar-se – mesmo podendo 
não ser uma operação lógica, no sentido da criança ter plena consciên-
cia dessa mesma lógica - através do seu envolvimento e experiência 
real, proporcionadas pela exploração e experimentação. Desta forma, a 
criança poderá entrar em contacto com o seu espírito crítico, proble-
matizando e ultrapassando-se na busca curiosa pelos fenómenos do 
mundo que a rodeia. 
Todos nós, certamente, já tivemos a oportunidade de nos encantar 
com o deslumbramento de uma criança (sua expressão) face a uma 
descoberta ou conquista. Certamente, também, todos nós já tivemos 
oportunidade de ver e sentir o quão maravilhoso é aquele olhar do 
sempre novo, do sempre curioso. E mais fantástico ainda, é escutar 
uma criança contar aquilo que descobriu, aquilo que aprendeu, aquilo 
que, passando-se desta forma, vai permanecer sempre em si porque foi 
ela, imergida na sua experiência que ativou todos os seus sentidos, 
agarrou para sempre na sua memória sensorial aquele momento que ja-
mais esquecerá.  
A criança, em contacto direto com estas experiências imersivas que ati-
vam “a visão, a audição, o tato e todos os outros recetores sensoriais” 
que os fazem entrar em ação simultaneamente com a inteligência que 
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“procura coordenar todo o tipo de sensação para tomar consciência do 
que se está a passar. Em seguida, tudo o que é percebido é depois fi-
xado na memória” (idem, p. 21), de tal forma que vai acrescentando a 
cada experiência vivida, dados que lhe servirão no seu dia a dia e que 
contribuem para o seu crescimento e formação.  
 

 “Um espinho na natureza (observação visual) 
O espinho pica, do lado da ponta (observação táctil) 
Todas as coisas pontiagudas picam (dedução, verificação) 
As coisas pontiagudas podem ferir (elaboração) 
Uma arma pontiaguda (invenção): a ponta usada para ferir” 
(idem, p. 22). 

 
Através da experiência efetiva que possamos ter com as coisas, muitas 
são as vezes em que passamos a reduzir os nossos sentidos apenas à vi-
são e audição. 
A memória que temos das formas da natureza, por exemplo, depende 
muito da experiência sensorial que tenhamos tido com essas mesmas 
formas, o que posteriormente se transforma numa imagem sensorial.  
Neste sentido, não preciso ver, tocar, cheirar e provar um limão para 
ativar no meu corpo sensível uma espécie de constrangimento que, em 
simultâneo, ativam as minhas glândulas salivares como forma de o meu 
corpo se defender ao reagir ao sabor amargo do limão (minha experi-
ência e consequente sensação pessoal). Já não preciso prova-lo para 

saber e sentir o seu sabor, também não preciso tocá-lo e cheirá-lo para 
saber a sua textura e o seu cheiro e até mesmo a sua temperatura. Já 
possuo esta memória nos meus sentidos. Possuo uma imagem na mi-
nha memória – uma imagem sensorial - do limão que me permite des-
locar-me dele enquanto objeto, para um sentir do que é um limão. E 
tenho esta memória porque o experimentei, porque o experienciei. Se 
me fosse explicado ou contado como é este sentir, certamente nunca o 
poderia representar. 
Grande parte dos estudos sobre “integração sensorial” na escola, por 
exemplo, advêm da necessidade de perceber e colmatar as necessidades 
de crianças com necessidades educativas especiais, o que faz muito 
sentido, sim, mas também não nos podemos esquecer de que todas as 
crianças, independentemente das suas necessidades e aptidões, apreen-
dem o mundo através dos sentidos, e todas elas de forma única e espe-
cial.  
Ocorre-me também, e dado que neste momento acabei de referir-me a 
crianças com necessidades educativas especiais, que, grande parte das 
pedagogias inventadas no século passado e que, algumas delas, agora 
começam a estar em voga como o auge das pedagogias e metodologias 
educativas alternativas, foram, naqueles tempos, desenvolvidas para 
colmatar alguma dificuldade ou algum condicionamento no “desenvol-
vimento infantil”. 
Temos, por exemplo, o caso da pedagogia de Maria Montessori, conce-
bida na época para crianças com “deficiência mental”, com 
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necessidades educativas especiais, “crianças marginais” e marginaliza-
das, crianças pobres e excluídas socialmente; bem como a pedagogia 
Waldorf, fundada no âmbito de uma escola criada para os filhos dos 
operários da fábrica de cigarros Waldorf-Astória; Loriz Malaguzzi e a 
escola de Reggio Emília, projeto que surgiu no fim da segunda guerra 
mundial aquando da luta de um grupo de mães para criar uma escola 
para os seus filhos, escola esta que acolheu também crianças órfãs da 
guerra.  
Entre estes, existem muitos outros casos de resiliência que se revela-
ram uma força e uma esperança, dadas as fragilidades das problemáti-
cas que lhes estavam subjacentes.  
Agrada-me esta ideia de pedagogias renovadas e inventadas a partir das 
necessidades e problemáticas de uma certa época, cultura, política edu-
cativa e social, sendo que a transformação e a renovação dão-se sem-
pre pela presença de um problema, de um desvio de paradigmas e seg-
mentos não lineares.  
Isto leva-me a pensar nas questões da normalidade, da regra, da criança 
que cumpre, que não cria grandes problemas, que não questiona. A cri-
ança que segue o que é espectável pelo adulto, para a sua idade e den-
tro dos parâmetros aceitáveis para o seu desenvolvimento, ditado pelas 
ciências psicopedagógicas ou outras correntes científicas e politicas go-
vernamentais que têm vindo a criar uma história da infância e uma 
identidade sobre a criança que, não desvalorizando essa mesma histó-
ria, não tem vindo a considerar essa história do passado para uma 

construção/renivação da história da infância do presente.  
No entanto, para estas crianças que faziam parte da “normalização”, 
nada era, ou ainda seria, necessário fazer, porque estariam perfeita-
mente incluídas no sistema que as regularizava e categorizava como 
“crianças”. Depois há as outras. As “crianças especiais”.  
Mas então, não são todas as crianças especiais?  
Na sua diversidade, individualidade e singularidade, todos nascemos 
especiais.  
Agrada-me alongar-me neste pensamento... 
 
Ora vejamos, se Maria Montessori fez um trabalho magnifico para o 
seu tempo, sobre novas práticas e formas de ver a criança; aquilo que 
lhe formos buscar e a que chamamos hoje em dia de pedagogias ou 
metodologias alternativas, e digo alternativas, em relação ao sistema de 
ensino tradicional que ainda vigora maioritariamente no nosso país, é 
todo um sistema a que a instituição escolar não estava e continua a não 
estar preparada.  
Vemos ainda nas escolas do nosso presente, uma organização em fun-
ção das políticas educativas, dos currículos e dos adultos que nela habi-
tam, em detrimento da subjetividade da criança. E esta, para mim, é 
uma das maiores problemáticas da nossa sociedade. 
Podemos constatar, por exemplo, que nas Escolas Montessori, todo o 
espaço é pensado ao pormenor na criança e, essencialmente, na sua au-
tonomia e liberdade no próprio edifício escolar, na instituição, 
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portanto. No inicio do seu percurso como educadora e pedagoga, Ma-
ria Montessori trabalhava para, e com, crianças com deficiência mental 
e com necessidades educativas especiais, onde também se incluíam as 
crianças pobres e “marginais”, o que me leva a pensar e a refletir sobre 
esta capacidade que o ser humano tem de catalogar as crianças como 
especiais não no sentido do que são, mas no sentido do que não conse-
guem ser. 
Sendo Maria Montessori uma das pedagogas que tem inspirado o 
nosso tempo, uma vez que teve a capacidade de encontrar, a partir do 
seu envolvimento e trabalho com estas crianças, uma das “pedagogias 
da contemporaneidade”, é hoje uma das pedagogias que grande parte 
das instituições e famílias procura para os seus alunos e para os seus fi-
lhos.    
Claro é que, no que Maria Montessori se focou para potenciar o desen-
volvimento destas crianças, foi-se desenvolvendo ao longo dos tempos 
e se adaptando a cada realidade/contexto, no entanto, considera-se im-
portante não esquecer a origem desta pedagogia para que, de alguma 
forma, possamos, através do seu pensamento, encontrar sentido(s) 
para as nossas inquietações. 
Diz-se que a pedagogia de Maria Montessori se adapta tão bem a todas 
as crianças, porquê? 
 
Podemos aqui aproximar-nos novamente de Munari, pensando-o e re-
lacionando-o de forma estreita com Montessori. Isto pode provocar 

uma certa entropia, na medida em que, à primeira vista, podemos não 
encontrar qualquer relação entre ambos. No entanto, parece-me que 
existe um ponto de encontro entre a organização do espaço de Mon-
tessori e a (des)organização do espaço de Munari nas suas dinâmicas e 
propostas pedagógicas para e com as crianças.  
 
Neste momento que se transforma em ponto de encontro e conexão 
de sentidos (Munari e Montessori) é através da autonomia da criança, 
permitida e provocada pelo desenho do(s) espaço(s) – sua organização 
e disposição de materiais –, que a autonomia é provocadora de liber-
dade, e a liberdade provocadora de autonomia. 
 
o espaço na criança (e a expressão dos sentidos), autonomia e li-
berdade 
 
Chegamos assim a alguns pontos chave desta investigação sobre inventi-
vidade na infância: sentidos, liberdade e autonomia.  
Será desta forma, através de um ambiente preparado e pensado na cri-
ança, que se emancipa a infância da criança?  
Como se gera então esta emancipação?  
Através de uma emancipação dos sentidos? 
Estará a escola humanamente sensibilizada para esta emancipação? 
Estará a escola a reduzir, ou a expandir a emancipação da criança? 
Serão os sentidos a ferramenta que nos falta incluir na escola?  
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Imersão, experimentação, experiência, ação, sentidos, experiência sen-
sorial, pensamento, expressão; tornam-se palavras chave da infância e 
da inventividade na infância. Como se infância e inventividade não existis-
sem uma sem a outra. 
Se a infância é detentora destas palavras chave, então inventividade vive 
na infância. É aqui que mora. 
A dada altura começou a haver a necessidade de chamar para a escola a 
psicologia, a terapia ocupacional, entre outras, e com elas as explica-
ções e teorias que a escola espera e anseia para ajudar a resolver situa-
ções que, à partida, não são capazes de ter resolução por parte das ci-
ências da educação, arriscando a dizer, pelas ciência humanas, e ainda, 
retirando qualquer “ciência” que se adeque a este contexto - incapazes 
de serem resolvidas, acima de tudo, pelas capacidades humanas, tão es-
senciais de coadjuvação com a escola.  
Há “capacidades” que nenhuma ciência consegue incutir nos seres hu-
manos e uma delas é esta; a capacidade humana de se humanizar, hu-
manizando assim a escola. 
As crianças, por exemplo, têm a capacidade de dar vida ao que não 
tem, de humanizar o que não é humano. Nas suas representações gráfi-
cas, por exemplo, vemos várias vezes o desenho de uma casa ser uma 
casa-pessoa; formas simples que transformam a representação da casa 
numa cara, onde as janelas são os olhos, a porta é a boca, o telhado o 
cabelo, a campainha o nariz, e ainda lhe dão um nome e uma vida pró-
pria. Uma casa que fala e tem sentimentos.  

Segundo Munari (idem), a criança representa e transporta para os seus 
desenhos aquilo que conhece de si, dos outros e do mundo. Ela não vê 
apenas a forma, a imagem, ela vê para além dela, não escuta só a pala-
vra ou o sentido ou significado dela, ela escuta a melodia da palavra, o 
tom, o sentido, a intensidade do que ela provoca.  
Ocorre-me a história do Principezinho (Saint-Exupéry, 2017, p. 86), 
quando a raposa lhe confia o seu segredo: “só se vê bem com o cora-
ção. O essencial é invisível aos olhos”. Ver com os sentimentos, com o 
coração nos olhos, nas mãos, nos ouvidos, com o coração na língua. 
Torna-se assim importante pensamos nesta forma sensorial e emocio-
nal de como a criança se envolve e se relaciona com as pessoas e com 
as coisas que do seu dia a dia fazem parte.  
Neste sentido, inventividade pode ser o lugar e o tempo onde acontecem 
coisas especiais que, mais do que as formas que se possam ver, são 
aquelas que acontecem dentro e que são invisíveis aos olhos; onde o 
que é importante, muitas vezes, não se vê nem se explica, principal-
mente se os olhos estiverem cegos por não conseguirem ver com o co-
ração. Para esta personagem do nosso imaginário e onde podemos per-
feitamente imaginar uma criança, o que torna as coisas bonitas, interes-
santes e com sentido não é a existência das coisas, mas o que elas es-
condem “quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, o que lhes dá 
a beleza é invisível” (idem, p. 93).  
Voltarei mais à frente a este Principezinho porque muito ele tem para 
nos contar sobre inventividade. 
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Voltando à questão dos sentidos, a pedagogia inventada por Montes-
sori, sendo muito baseada na implicação sensorial da criança, fator que 
na época, a partir da observação das crianças que acompanhava, enca-
minhou os seus estudos sobre o desenvolvimento da criança, a consi-
derar como essencial não dissociar a aprendizagem dos sentidos para 
que esta fosse mais efetiva e potenciasse a autonomia da criança. Neste 
sentido, uma aprendizagem através dos sentidos é mais significativa, do 
que uma aprendizagem que não os tem em consideração.  
Leva-me a pensar nas questões da “integração sensorial”, sem as que-
rer aprofundar, mas que nos podem levar a uma reflexão; essencial-
mente, das que são ministradas a crianças que necessitam de determi-
nadas terapias “complementares” ao seu desenvolvimento. 
Para quê e porquê se faz “integração sensorial”?  
Pergunto isto no sentido de que, se é integração, significa que se está a 
integrar algo que a criança não possui – significando ainda que a cri-
ança não nasceu com sentidos ou que os “perdeu” a qualquer mo-
mento da sua infância? 
Não nascemos, todos, com sentidos? Porque é que a criança chega a 
uma determinada idade e tem que se integrar algo que dela faz parte? 
Se assim for, porque terá ela perdido esta capacidade? Quais foram os 
motivos? Fatores biológicos, neurológicos, sociais, culturais? 
Podemos olhar para esta situação de duas formas, a meu ver, ou de 
duas perspetivas; a primeira, é não se ter permitido e proporcionado à 
criança a utilização e consequente desenvolvimento das suas 

capacidades sensoriais; a segunda, é o facto de a criança poder ter algo 
que lhe esteja a dificultar este mesmo desenvolvimento, necessitando 
assim, de um acompanhamento mais específico e especializado. 
Não conseguindo dissociar a “expressão” dos “sentidos”, e vice-versa, 
tendo a criança liberdade, espaço e lugar para a invenção; inventar na 
infância torna-se um meio para expandir essa mesma expressão, sendo 
que é através dos sentidos que isso poderá acontecer. 
Neste sentido, a inventividade poderá surgir se permitirmos que ocorram 
situações e condições para a criança interpretar, construir e rece-
ber/percecionar os assuntos que explora, transformando estes mo-
mentos em ações que se revelam em linguagens expressivas que totali-
zam e exteriorizam novas linguagens que, problematizadas e interpreta-
das, estimulam consecutivamente a criação de novos significados, de 
novas paisagens inventadas a partir da poesia que encontra nos materi-
ais que vai manipulando e transformando.  
Se a criança descobre a partir do seu ser curioso, das suas ferramentas 
e conectores sensoriais – sendo ela um ser sensorial - é interessante 
pensarmos nestas mesmas características do mundo que nos rodeia, 
uma vez que também possuem características sensoriais. 
Se considerarmos o mundo como um espaço educativo, podemos as-
sumir que todas as formas de que dispomos no nosso dia a dia, dentro 
e fora de casa, dentro e fora da escola, são formas com capacidades 
sensitivas que estimulam os próprios sentidos. 
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Torna-se importante, assim, pensarmos os materiais e objetos que co-
locamos à disposição para exploração da criança, bem como os materi-
ais e objetos naturais que constituem os espaços naturais – entenda-se 
espaço natural como espaço natureza. 
A pluralidade de materiais e espaços, podendo ser entendidos como 
ferramentas pedagógicas, são estímulos que convergem para a constru-
ção de espaços e objetos que comunicam com a criança através da sua 
ação sobre eles e que convidam à construção de pensamentos diver-
gentes.  
Em Munari (2014), especialmente no “laboratori tattili”, podemos en-
contrar, num espaço artificial, cenografado, criado a partir da disposi-
ção de variados materiais com texturas, cores, tamanhos, densidades, 
sensações térmicas - as mais variadas sensações que estes mesmos ma-
teriais provocam.  
A forma como experienciamos os materiais e os transformamos, atra-
vés da experiência – do envolvimento de todo o corpo-pensamento – 
permitem à criança conhecê-los e agir sobre eles de acordo com as suas 
características plásticas, técnicas e estéticas, bem como à criança com 
as suas características conceptuais que se vão traduzindo em narrativas 
tridimensionais, inventadas. 
Santos (2007) refere que espaço é escola e escola é mãe.  
Neste sentido, qualquer espaço é entendido como uma escola, ampli-
ando, desta forma, o espaço escolar para o mundo. 

O autor refere ainda que a criança precisa de espaço para poder existir, 
e para que uma criança crie espaço, precisa de ter mãe para que um 
corpo se confronte com o seu e entre em diálogo e relação.  
Um espaço onde se possam desenvolver gestos, palavras, emoções e se 
organize a sua linguagem que é, basicamente, emoção e amor. Não 
basta que a comunicação se faça por palavras ou gestos, é necessário, 
sim, que esta comunicação se faça na relação, num espaço que é parti-
lhado por todos – é a linguagem que preenche o espaço entre as pes-
soas e que leva a que aconteça a comunicação. 
Neste sentido, o autor refere que a criança necessita de espaço para 
descobrir e para se descobrir: 

“para se ver ao espelho, no OUTRO, nos outros, para que al-
guém lhe possa estender as mãos, para que ela perceba a mensa-
gem da cultura, para que a criança possa adquirir sabedoria, para 
que possa ter um nome, pôr nomes e criar OBRA que contribua 
para enriquecer o património cultural da comunidade. A criança 
precisa de ter espaço para criar tempo. tempo para brincar, 
tempo que seja TODO, TEMPO INTEIRO. Para sentir, apren-
der, pensar... nas coisas sérias da vida... no brincar. Para que 
possa ler na Natureza, nas Pessoas e nas Coisas” (idem, p. 312). 
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I. 6 inventividade; imaginação e fantasia na 
infância 
 
Segundo Munari (2007, pp. 17-21), o pensamento, a fantasia, a inven-
ção e a criatividade pensam, a imaginação vê. 
Já Bronowski (1983, p. 27) refere que “cada um de nós lê o mesmo po-
ema e, no entanto, cada um de nós constrói o seu poema. É esta a na-
tureza da imaginação: cada um tem de imaginar de novo, para si pró-
prio”. 
 
Muitas são as relações que se podem encontrar entre infância, imagina-
ção, fantasia, sonho, criatividade e invenção. Quase como se a “defini-
ção” de infância e/ou de criança possuísse, entre muitas outras, estas 
características que, de uma forma íntima, não se dissociam umas das 
outras.  
João dos Santos (Santos, 2007, p. 23) refere que “a criança é a Obra de 
si própria como o Homem é a criança ou a criação da sua experiência 
infantil de criatividade”.  
Já a imaginação de Antoine de Saint-Exupéry (Saint-Exupéry, 2017), 
desenhada na sua escrita, não se refere a adultos ou crianças, refere-se 
antes a pessoas; umas são pessoas crescidas (adultos), outras são pes-
soas que são crianças, não se referindo às crianças como pessoas pe-
quenas porque isso poderia ser redutor para tudo aquilo que são, 

reduzindo-as ao seu tamanho ou idade, referindo-se, antes, a uma ideia 
de infância que deveria permanecer na vida de cada um de nós “por-
que todas as pessoas crescidas já foram crianças. (Embora poucas se 
lembrem disso)” (idem, p. 7).  
De acordo com estes dois autores, podemos encontrar aqui uma rela-
ção entre tempo como construtor de memórias, entre um presente que 
se vive e não tem “história do passado”, de um presente que tem histó-
ria/ memória e de um futuro por vir. Como se infância fosse o tempo 
da construção de um adulto (futuro) que não olha ao tempo de infân-
cia (presente) de cada criança, de cada pessoa.  
Neste sentido, Iturra (1997, pp. 19-28) refere que a infância não tem 
idade, não tem cronologia, é simplesmente infância, a de cada um, o 
mesmo se passando na vida adulta. 
Chamando Kohan (2012) para esta conversa, podemos encontrar no 
pensamento deste autor a ideia de infância como um mistério, um eni-
gma, uma pergunta, não se referindo, tal como Iturra, a uma etapa cro-
nológica da vida humana, mas a uma condição que habita qualquer ser 
humano, podendo ser uma condição mais ou menos percetível, onde 
existe espaço para ser impercetível, desde que qualquer um de nós ha-
bita o mundo.  
Para este autor, a infância é uma condição que não nos abandona 
desde que nascemos e, mesmo que de forma silenciosa ou de presença 
impercetível, permanece connosco até que abandonemos o mundo. 
Em Kohan (idem), a infância é entendida como uma forma do tempo. 
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Um tempo especial, sensível, afetivo, sentido. Um tempo antes do 
tempo, que pode ser o verdadeiro tempo. No entanto, este antes do 
tempo, para o autor, não significa o aqui anterior na linha cronológica, 
significa antes um tempo inicial, primeiro, um tempo que inaugura, 
uma condição.  
A partir de Kohan, podendo pensar este tempo como um tempo que 
não se esgota porque em cada “fim”, existe sempre um (re)começo, a 
todo o momento um início, uma novidade, uma descoberta que, não se 
esgotando, faz com que este tempo inicial esteja sempre a nascer...  
Faz-me pensar que poderá estar aqui o conceito de tempo em inventivi-
dade que, pensado desta forma, se transforma em tempo e lugar em si-
multâneo – um tempo que é lugar, mas que não é espaço. 
Neste sentido, uma vez que a criança, quando envolvida na sua inventi-
vidade, em tudo o que faz, brinca, constrói. O tempo para ou o tempo é 
um não tempo fora do tempo do mundo onde a criança está presente, 
permitindo-lhe demorar-se, decidir, seguir, recuar. Permitindo-lhe, 
mesmo que depois de terminar alguma coisa, ter vivido um tempo vir-
tual e um tempo real em simultâneo, um tempo subjetivo mesmo que 
dentro de algum tipo de objetividade, através da imaginação.  
Sobre o tempo, muita coisa há a dizer e, essencialmente nas teorias 
educacionais mais tradicionais, segundo Loponte (2008, pp. 115-116), 
o tempo urge e torna-se urgente incluir o impensado; um pensamento 
sobre o impensado da infância para que nos possamos atrever a pensar 
a infância como um acontecimento que, tal como a própria 

inventividade, é um acontecimento constante, a casa instante, em movi-
mento, que não é passível de discursos de poder que continuem a con-
trolar, prescrever e aprisionar a infância num tempo linear e progres-
sivo, engavetando-o, deste modo, em estádios e fases de desenvolvi-
mento que fazem cumprir com uma infância e uma criança com um 
perfil específico a atingir progressivamente e linearmente, sem fugir 
dos parâmetros pré-estabelecidos; para uma infância emancipatória 
onde as palavras-chave possam ser invenção, criação, ação, experimen-
tação, descontinuidade, subversão, expressão, emoção, sentido, ...  
 
 

“A criança não é nem antiga nem moderna, não está nem antes 
nem depois, mas agora, atual, presente. Seu tempo não é linear, 
nem evolutivo, nem genético, nem dialético, nem sequer narra-
tivo. A criança é um presente inatual, intempestivo, uma figura 
do acontecimento. E só a atenção ao acontecimento, como o in-
compreensível e o imprevisível, pode levar a pensar uma tempo-
ralidade descontínua” (Larrosa, 2001, p. 284, cit. por Loponte, 
idem). 

 
 
Haverá espaço para este tempo e lugar na infância da(s) criança(s)?  
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Neste sentido, Kohan (2012) refere-se ainda a Locke21, aquando de 
uma certa ideia de “privação da infância”. Uma ideia de privação que 
nega todos os modos de expressão, sentido e articulação como retorno 
do humano ao inumano; “não há vida só na infância. Mas tampouco 
há vida sem infância”, lembrando que “somos infância e quase nada 
mais” (idem, p. 225).  
Será então a infância um lugar e um tempo de inventividade? 
Um lugar onde imaginação, fantasia, criatividade, expressão, (...), são 
uma forma de conhecer o mundo, de se relacionar com o mundo, de 
inventar mundo? 
No que concerne à criatividade, Maffei (2018), na sua obra “elogio da 
lentidão”, refere-se a alguns autores que de alguma forma se aproxima-
ram e investigaram a(s) infância(s) e, neste sentido, evoca Freud 
aquando das relações que este estabeleceu entre imaginação e fantasia: 
“imaginação precisa da fantasia para sair das rotinas diárias, mas a fan-
tasia precisa da imaginação para ser fecunda”.  
Neste sentido, aproximando-se da infância, Freud acrescenta que; “se 
querem ser criativos, devem permanecer, em parte, crianças, com a cri-
atividade e a fantasia que as caracteriza, antes que sejam deformados 
pela sociedade dos adultos”. Será por isso que Picasso, aquando das 
suas representações gráficas e das crianças, refere que “aos quatro anos 
pintava como Rafael” e que depois demorou “uma vida para aprender 

                                                
21 Locke, K. (2012). Lyotard’s Infancy: A debt that persists. Postmodern Culture, v. 23, n. 1. In: Kohan, 
2012. 

a pintar como uma criança”? (idem, p. 118).  
O que quereria Picasso dizer com isto? Qual a relação que ele cria en-
tre as suas pinturas, as pinturas de Rafael e as pinturas das crianças?  
Ainda assim, Fiolhais (2013, p. 29), referindo-se a Picasso, conta-nos 
que a atitude conceptual do artista, principalmente na fase impressio-
nista, era muito diferente da dos pintores daquela época, uma vez que 
não representava a paisagem natural e humana de uma forma próxima 
da realidade sensível. Neste sentido, a afirmação de Picasso relativa-
mente ao “demorar uma vida inteira para aprender a pintar como uma 
criança”, poderá não se referir a esta “realidade sensível” que se associa 
às representações gráficas das crianças. Fiolhais refere que o artista di-
zia que pintava as formas como as pensava, e não como as sentia. Isto 
faz-me pensar que para Picasso, não era esta “questão do sensível” que 
ele procurava nas representações das crianças, mas sim a forma como 
as crianças pensam sobre as coisas. 
Segundo Fiolhais (idem), Picasso representava o que via, com os olhos 
na mente e não no rosto, embora os olhos do rosto e os da mente este-
jam em comunicação e constante relação; tal como acontecia com 
Einstein nas suas criações científicas.  
O autor refere ainda que, para Einstein, a relação entre ciência e arte é 
maior do que realmente se crê porque estão em perfeita sintonia e em 
constante relação, uma vez que tanto na arte como na ciência, 
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pensando-as como atividades científicas e atividades artísticas, a imagi-
nação humana desempenha uma função nuclear, apesar de se constatar 
que na ciência a imaginação é bastante menos livre por se ter a natu-
reza sempre como referente. Por isto, Einstein dizia que a imaginação 
é a fonte permanente do conhecimento. 
Ainda, segundo Maffei (2018) e Fiolhais (2013), é muito comum asso-
ciar-se a criatividade à fantasia da criança e, neste sentido, a partir de 
Einstein, quando questionado se “confiava mais na sua imaginação do 
que no seu conhecimento?” responde (nos) assertivamente que a fanta-
sia e a imaginação são mais importantes que o conhecimento, uma vez 
que “o conhecimento é limitado” enquanto que a “imaginação dá a 
volta ao mundo”, (Fiolhais, 2013, p. 27). 
Para explicar cientificamente esta relação entre imaginação, fantasia e 
infância, Maffei (2018), médico e cientista (neurociência e neurobiolo-
gia), refere-se a “propriedades cerebrais”, expondo que o cérebro da 
criança é caracterizado por uma grande plasticidade que lhe confere 
uma “extraordinária capacidade de mudar de função e também de es-
trutura em relação a estímulos que recebe do meio ambiente em que 
vive”, sendo a infância o período da vida humana em que possuímos 
uma grande capacidade de modificar o cérebro e contribuir para a sua 
construção; 

“dada a grande plasticidade cerebral, o tempo da primeira infân-
cia é chamado período crítico ou período sensitivo. As experiên-
cias da primeira infância são, portanto, particularmente 

significativas na preparação de um cérebro individual; genes e 
experiência, durante este período, constroem um potencial cére-
bro criativo, enquanto outros fatores, como a situação social e 
económica, permitem ou facilitam as suas manifestações. 
A criança, do ponto de vista cerebral, é potencialmente o mais 
criativo dos cientistas e artistas, só que as suas produções rara-
mente são apreciadas pela sociedade dos adultos, pois não apre-
sentam aquelas características da utilidade, de interesse e de em-
patia para a sociedade dos juízes que são os adultos. 
A caraterística da criança é a de ter um cérebro livre, limpo das 
rotinas ligadas á sobrevivência diária, e a atitude despreocupada 
do jogo que existe na criança, e por vezes também no adulto, é o 
alimento cerebral mais saudável e nutritivo” (idem, p. 118-119). 

 
Ainda sobre imaginação e sua relação forte com/na infância, Fiolhais 
(2008) refere também que, normalmente, a imaginação é também 
muito associada à arte, enquanto que o conhecimento é associado à ci-
ência, contrapondo aquilo que acabamos de escutar e imaginar sobre o 
pensamento de Einstein. Mas, segundo o autor, a imaginação é essen-
cial à ciência, uma vez que sem a imaginação não existe a mínima pos-
sibilidade de existir ciência e, para reforçar a sua ideia, volta a referir-se 
ao cientista físico Einstein, em defesa da imaginação; 

“quando me examino a mim mesmo e aos meus métodos de 
pensamento, chego quase à conclusão de que o dom da 
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imaginação teve para mim maior significado do que o talento 
para absorver o conhecimento absoluto” (idem). 

Sobre esta expressão de Einstein, Fiolhais (idem) refere-se à imagina-
ção como a capacidade que o espírito humano tem de formar imagens, 
mesmo que tenhamos de “sair” do mundo no qual habitamos porque é 
a imaginação que permite à mente humana viajar de forma totalmente, 
extraordinariamente e fantasticamente livre; “o conhecimento permite-
nos ir de A para B, mas a imaginação permite-nos ir a qualquer lado” 
(disse-o Einstein, in Fiolhais, 2008). 
O que sucede é que imaginação, fantasia, sonho, criatividade e inven-
ção podem não viver umas sem as outras, é certo, e, estando interliga-
das, quase como se de uma rede ou teia se tratasse, também elas não 
poderiam existir sem a criança que, através da sua implicação com o 
mundo, as convoca através do seu pensamento. 
Pensando com Munari (2007), quando diz que; 

“o produto da fantasia, tal como o da criatividade e da invenção, 
nasce de relações que o pensamento cria com o que conhece (...). 
É evidente que não pode criar relações entre coisas que não co-
nhece e nem sequer entre coisas que conhece e coisas que não 
conhece” (idem, p. 31), 

podemos constatar e encontrar no crescimento de qualquer criança, 
uma crescente complexidade do seu pensamento de acordo com o de-
senvolvimento das suas capacidades cognitivas e motoras, proporcio-
nadas pelas diversas oportunidades e possibilidades que a criança vai 

tendo ao longo dos seus dias e que a ajudam a potenciar e a desenvol-
ver as suas capacidades globais perante este constante conhecimento 
do mundo, que é o crescer de uma criança. 
Neste sentido, segundo Munari; 

“(...) o problema basilar para o desenvolvimento da fantasia é o 
aumento do conhecimento, de forma a permitir o maior número 
de relações possível entre o maior número de dados. Isto não 
significa, como é natural, que uma pessoa muito culta seja auto-
maticamente também uma pessoa com muita fantasia. (...). Há 
pessoas que memorizam uma quantidade enorme de dados e 
que, para os outros, passam por pessoas muito inteligentes, 
quando afinal se trata apensas de memória. Se estas pessoas não 
criarem relações entre as coisas que sabem, não usarem a fanta-
sia, não passarão de um maravilhoso armazém de dados inertes. 
Exatamente como um dicionário, que tem todas as palavras com 
as quais se constrói qualquer poesia, mas não tem sequer uma 
poesia. Um instrumento não utilizado” (idem, p. 37). 

Munari assume, de acordo com o que acabo de citar, que o aumento de 
conhecimento que advém da experiencia efetiva com as coisas é o fa-
tor chave para o desenvolvimento da fantasia quando, este mesmo co-
nhecimento que se vai adquirindo, não é guardado em gavetas fechadas 
sobre o conhecimento que se adquiriu, mas sai delas para se relacionar 
com outros conhecimentos que guardamos e que são dados sobre o 
mundo. 
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Agrada-me esta metáfora da gaveta, relacionada com o conhecimento. 
É certo que Munari tem razão quando diz que não havendo relação en-
tre os conhecimentos que se vão adquirindo, estes são um “instru-
mento não utilizado”, claro.  
A imagem que muitas vezes nos assola a memória que temos da escola 
e dos conhecimentos que ela nos transmite, é esta; a de armário cheio 
de gavetas onde, através da memorização, guardamos os dados, sedo 
que cada um, como não é relacionado com outro diferente, é guardado 
categoricamente e cuidadosamente em gavetas que apenas se abrem 
quando o assunto é o mesmo e necessita de se revisitado e/ou mais 
aprofundado/desenvolvido, não saindo, nem se relacionando, por-
tanto, com outros que não façam parte da mesma linha de conheci-
mento e pensamento.  
Interessa aqui dizer que, esta capacidade de pensamento que a criança 
tem, pensamento que se relaciona com tudo o que vai encontrando, é 
mais: “o que é que eu sou capaz de fazer com aquilo que sei” do que; 
“já sei, posso passar ao conhecimento seguinte”, porque tudo se relaci-
ona com tudo, ela não diferencia, não separa, relaciona, comunica, dia-
loga. 
Será por isso que a experiência efetiva de uma criança com o meio é 
tão importante. Por isso é que o seu envolvimento sensorial com as 
coisas faz tanto sentido. Por isso é que é fundamental permitirmos à 
criança descobrir-se e descobrir o mundo através do seu relaciona-
mento real com ele, e ele com ela.  

Se nós, adultos, continuarmos nesta linearidade proporcionada por 
propostas educativas completamente estruturadas e fechadas, sem es-
paço para os desequilíbrios provocados pelos questionamentos que ad-
vêm da singularidade de cada criança e da forma como ela interpreta e 
questiona o mundo (sendo o próprio mundo um espaço não linear), 
como podemos querer que estas gavetas se abram, se contaminem e 
provoquem novos pensamentos? 

 “A sociedade do futuro já se encontra entre nós, podemos vê-la 
nas crianças. Do modo como crescem e se desenvolvem as cri-
anças podemos pensar numa sociedade futura mais ou menos li-
vre e criativa. Devemos, por isso, libertar as crianças de todos os 
condicionamentos e ajudá-las a formarem-se. Desenvolver todas 
as personalidades de maneira a que possam contribuir para o 
progresso coletivo” (idem, p. 124).  

Um progresso coletivo que se espera que considere todos, e cada um 
em especial, porque só assim faz sentido.  
Muito se consomem os adultos com estas questões da sociedade do fu-
turo, da visão da criança como um ser em construção, da criança que 
se vai transformar em adulto, entre muitas outras que, nos condicio-
nam o olhar o presente. O facto é que se não olharmos o presente das 
crianças, poderemos não alcançar este tão esperado futuro.  
Pensemos naquilo que existe, e o que existe é o agora, hoje. E é assim 
que a criança vive cada dia.  
A criança vive o agora, sendo que este agora, é também a continuação 
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do ontem, bem como de todos os dias que já passavam.  
Se aquilo que a criança é hoje (assim como nós, adultos), é parte do 
que viveu ontem e em todos os dias pelos quais passou, esta ideia de 
construção global de nós mesmos como um ser em construção, faz 
sentido que seja uma viagem onde relações com sentido aconteçam, e 
não numa perspetiva de construir os adultos do futuro porque o futuro 
não se sabe qual é. 

“A fantasia, deste modo, será mais ao menos ativa consoante o 
individuo tenha mais ou menos possibilidade de criar relações. 
(...). Muita gente pensa que as crianças têm uma grande fantasia 
porque vê nos seus desenhos ou ouve nas suas conversas coisas 
fora da realidade. Ou então, acredita na grande fantasia das cri-
anças porque eles, os adultos, já estão de tal maneira condiciona-
dos e bloqueados que nunca poderiam pensar em coisas seme-
lhantes. Na realidade, (...) a criança faz uma operação muito sim-
ples: projeta tudo aquilo que sabe sobre tudo aquilo que não co-
nhece bem. A criança come, chora, dorme, fala com a mamã, faz 
cocó, anda, dorme. Para ela, que não conhece o mundo, toda e 
qualquer coisa terá as mesmas qualidades que são as suas: a bola 
grande é a mamã da bola pequena. Se a bola se sujar significa que 
fez cocó. A bola terá frio ou calor como ela e por aí a diante. 
Isto não é fantasia, mas a projeção do mundo que conhece sobre 
toda e qualquer coisa. 
Se queremos que uma criança se torne uma pessoa criativa, 

dotada de fantasia desenvolvida e não sufocada (como em mui-
tos adultos) temos, portanto, de fazer com que a criança memo-
rize o maior numero de dados possível, no limite das suas possi-
bilidades, para lhe dar a possibilidade de criar o maior numero de 
relações possível, para lhe dar a possibilidade de resolver os seus 
problemas de todas as vezes que se apresentarem” (idem, pp. 31-
32).  

Relativamente ao que Munari refere sobre “fazer com que a criança 
memorize o maior numero de dados possível” para lhe proporcionar a 
capacidade de os relacionar e utilizar na resolução de problemas, po-
dendo surgir aqui algum tipo de conflito com a essência desta tese, 
uma vez que se pode partir do principio que a inventividade pode pro-
porcionar uma aprendizagem pela experiência e não uma aprendiza-
gem pela memorização. Entendamos que aquilo que para aqui quero 
chamar, não se prende com a aprendizagem pela “memorização pas-
siva” e efémera que advém da transmissão de conhecimentos ou ins-
truções mecanicistas da aprendizagem e do conhecimento, mas, e ape-
sar da conotação mais negativa que a palavra “memorização” possa ter, 
entendo esta expressão de Munari como se tratando de uma memori-
zação sensorial, referente à memória dos sentidos que, ao contrário da 
“memorização passiva”, é uma memorização através da experiência, 
portanto, uma memória inesquecível. 
Neste sentido, Munari refere que; 

“o alargamento do conhecimento e a memorização dos dados 
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devem ser feitos (...) através do jogo. (...). O individuo forma-se 
nos primeiros anos de vida e assim permanecerá durante toda a 
sua vida. Depende dos educadores se esta pessoa, mais tarde, vai 
ser criativa ou apenas uma repetidora de códigos. Depende des-
tes primeiros anos, da experiência e da memorização dos dados, 
se o individuo vai ser livre ou condicionado. Os adultos deve-
riam tomar consciência desta grandíssima responsabilidade da 
qual depende o futuro da sociedade humana” (idem, p. 37).  

De acordo com o autor, torna-se importante que nós, adultos, tenha-
mos também esta capacidade de alargar os nossos conhecimentos, po-
dendo a imaginação e a fantasia torna-se, também para nós, um forte 
aliado para a invenção de novas e renovadas estratégias que respeitem 
e potenciem estas capacidades da criança.  
Se a imaginação e a fantasia são faculdades humanas que permitem 
pensar em coisas novas que não existiam antes; livres para pensar em 
coisas absolutamente inventadas, livres de pensar em qualquer tipo de 
novidade, sejamos, também nós, adultos, à semelhança da criança, li-
vres para inventar e apoiar as suas invenções e, se o ato mais elementar 
de fantasia e da imaginação é o de inverter uma situação, pensar no seu 
contrário, no seu oposto, ver o mundo às avessas, sejamos capazes de 
arriscar percorrer outros caminhos, outros derives (idem, pp. 35-36). 
Procuremos, particularmente na instituição escolar, virar o mundo e os 
currículos às avessas, lendo-os de outra forma, noutra perspetiva, vi-
rando às avessas, também, o próprio edifício escolar, pensar nele ao 

contrário – passando a ver o mundo como uma escola e a escola como 
um mundo. 
Se é através da imaginação que podermos começar a ver, como diz 
Munari (idem), então que seja através dela que transformamos o nosso 
olhar sobre a escola, para que a inventividade possa pensar num uso 
qualquer que seja adequado a esta nova visão, e que através dela possa-
mos descobrir como o fazer acontecer (idem, p. 31). 
Colocando desta maneira, como problemática urgente para a mudança 
dos paradigmas educativos convencionais e obsoletos, na busca de 
equilíbrios entre opostos, compreendamos a razão desta necessidade 
de inventar na infância e para a infância, reinventado novos meios de 
nos relacionarmos com a imaginação e a fantasia, surpreendendo-nos 
com o assumir de novos riscos e desvios como um desafio. 

“As técnicas da experimentação e da investigação sem finalidade 
definida ajudam ao desenvolvimento da criatividade. Estas duas 
atividades devem ser desenvolvidas de maneira sistemática, caso 
contrário obteremos apenas dados parciais e nunca se terá a cer-
teza de haver experimentado todas as possibilidades úteis” 
(idem, p. 123). 

Neste sentido, através de Munari, conseguimos perceber que é isto que 
faz a criança – experimenta e investiga – através do brincar, do impli-
car-se na experimentação de possibilidades úteis ou inúteis, depen-
dendo da sua própria experiência e uma vez que não tem intenção na 
utilidade do que faz, mas sim no prazer que lhe é provocado pela sua 



    
 

165 

curiosidade em ação.  
Como nos refere Ordine (2018, p. 157) aquando da “utilidade do inú-
til”; em toda a história da ciência, a maior parte das grandes descober-
tas que foram feitas por homens e mulheres e que se revelaram benéfi-
cas para a humanidade, não foram motivadas pelo desejo de serem 
uteis, nem pela obrigação de responderem a um problema ditado por 
alguma situação específica, mas foram, simplesmente, motivadas pelo 
desejo de satisfazer a sua curiosidade. Segundo Ordine, a curiosidade é 
o motor das grandes descobertas; através dela, pode resultar ou não em 
alguma coisa útil, referindo ainda que a curiosidade é a principal carac-
terística do pensamento. Informação que não é nova, uma vez que já 
Galileo, Bacon e Newton pensavam e agiam assim. 

“As instituições de ensino deviam dedicar-se à educação da curi-
osidade. Quanto menos se distraírem com considerações de apli-
cação imediata, maior será a probabilidade de contribuírem não 
só para o bem da humanidade, mas também para a igualmente 
importante satisfação do interesse intelectual, que se tornou, po-
dendo dizê-lo, a paixão dominante da vida intelectual nos tem-
pos modernos” (idem).  

Neste sentido, podemos pensar a inventividade como possibilidade de 
encontro com a utilidade do inútil, uma vez que parte da curiosidade 
das crianças, da sua imaginação, e de todas as características ou facul-
dades que comumente são “inúteis” porque não produzem nada “útil” 
e de valor utilitário para uma sociedade de consumo que procura o 

lucro em tempos de crise, e os saberes que levam a essa utilidade, 
mesmo que sem sentido para quem o produz.  
Segundo o autor, a utilidade do inútil de que fala tem que ver com a 
ideia de utilidade dos saberes cujo valor está livre de qualquer finali-
dade utilitária, em oposição aos que considera inúteis, porque produ-
zem lucro. Considera que os saberes absolutos são os de natureza gra-
tuita e desinteressada, os que estão longe de qualquer vínculo prático, 
objetivo e comercial, sendo estes, os “inúteis”, que de algum modo po-
dem ter um papel fundamental da educação do espírito e no desenvol-
vimento cívico, cultural e social da humanidade. Neste sentido, o autor 
considera útil, tudo aquilo que ajude o homem a tornar-se melhor 
(idem, p. 7-8). 
Será a inventividade na infância considerada inútil? Sem utilidade para o 
crescimento da criança? Para a aprendizagem da criança? Para a sua 
formação pessoal, social e cultural?  
Podemos constatar, a partir do pensamento inventivo de Munari, teste-
munhado não só nas suas palavras escritas como, particularmente, nas 
suas instalações artísticas para a infância, nos cenários de experimenta-
ção sensorial que inventava, que fantasia e invenção caminham de 
mãos dadas e fazem-no em perfeita harmonia, permitindo que a inventi-
vidade e criatividade entre em ação.  
O autor revela ainda que, para que exista pensamento inventivo e cria-
tivo – inventividade - o pensamento e a mente devem estar livres e flexí-
veis, não devendo guardar nenhum modelo predefinido ou preferido, 
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ideias preconcebidas ou estilos a perpetuar, fatores estes que podem 
travar a livre manifestação da inventividade e da criatividade.  
Neste sentido, para Munari, invenção, imaginação e fantasia entram no 
campo da criatividade, não como um meio para a atingir este fim, mas 
antes como o caminho a seguir para o pensamento criativo e para que 
a criatividade se revele em alguma coisa. Sendo que o ato de inventar, 
imaginar e fantasiar é por si só um ato de pensamento. 
Podemos então pensar em inventividade na infância como se de criativi-
dade se tratasse? 
Ser criativo é ser inventivo? Ou ser inventivo é ser criativo? 
Serão coisas distintas? Surgirá um primeiro que o outro, ou em simul-
tâneo? Um alimenta o outro ou contaminam-se entrei si? 
Ao ler Munari percebi que poderá existir um certo ruído, ou entropia, 
relativamente ao conceito de invenção, no que toca, especialmente, à 
problemática desta tese – inventividade na infância – dado que se encon-
tram nos seus escritos sobre esta temática – invenção -, como se se tra-
tasse do resultado de uma fórmula que terá que ser comprovada cienti-
ficamente e com patente, como o mesmo refere. Neste sentido, criati-
vidade é entendida como o ato de criar um “produto” acabado e com 
um fim específico. 
Neste caso, aquando da invenção de coisas que requerem dar resposta 
e/ou solucionar alguma problemática pré-estabelecida, Munari não não 
se está a referir a invenção na infância, mas sim a invenção na idade 
adulta, por pessoas que estudam e se dedicam a resolver e a 

descodificar esses mesmos problemas, das mais diversas áreas, e que 
têm de ser comprovados e testados cientificamente, através de formu-
las claras e objetivas para responder eficazmente a esse mesmo pro-
blema, tal como Ordine (2018) refere; cumprir com o útil que produz 
lucro. 
Poderá, também, estar longe do conceito de inventividade uma vez que a 
entendemos, como algo que está presente em todos os momentos da 
vida, e não apenas nos momentos aos quais se tem que responder a al-
guma coisa. 
No entanto, o autor fala-nos em criatividade, fantasia e imaginação – 
não se distanciando da ideia de invenção de sentido mais rigoroso e 
técnico que a inovação científica, testada e comprovada por grandes 
teóricos e investigadores científicos, podem trazer à evolução cientí-
fica. 
Terão, então, estes investigadores científicos, para responder à evolu-
ção e inovação dos tempos, que ser criativos. O que me leva a pensar 
que a invenção, o ato inventivo, para Munari, poderá ser o “términus” 
de um caminho percorrido pela imaginação, pela fantasia, pela criativi-
dade (?), ou, não existe esta separação, e terão que estar todas relacio-
nadas para que existam por si só e em correlação?  
Como forma de compreender como funcionam estas faculdades hu-
manas, o mais complexo do seu funcionamento pode ter que ver com 
as relações entre elas; “das relações entre relações” e do “focar possí-
veis exemplos elementares das combinações da fantasia, da invenção e 
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da criatividade” (idem, p. 119). Do pensamento que surge a partir da 
experiência e da possibilidade de problematizar essa mesma experiên-
cia.  

“A criatividade, como uso finalizado da fantasia e da invenção, 
forma-se e transforma-se continuamente. Exige uma inteligência 
rápida e flexível, uma mente livre de preconceitos de todo o gé-
nero, pronta a aprender o que lhe serve em cada ocasião e a mo-
dificar as suas opiniões quando se lhe apresenta outra mais justa. 
O individuo criativo está, pois, em continua evolução e as suas 
possibilidades criativas nascem da contínua evolução e do alarga-
mento do conhecimento em todos os campos do saber” (idem, 
p.123). 

Inquieta-me pensar nesta questão da “criatividade como uso finalizado 
da fantasia e da invenção” porque, no que diz respeito à infância, assu-
mirmos a criatividade como um uso finalizado destas duas outras fa-
culdades, é poder estar a ser incoerente no que se refere às relações que 
todas estas faculdades criam umas com as outras, bem como com a 
própria criança que, nos seus processos de representação, não olham 
ao meio como um fim, apesar deste poder vir a tornar-se um fim.  
Inquieta-me ainda mais quando, no decorrer da sua escrita, quase 
como de forma contraditória à “criatividade como uso finalizado” Mu-
nari refere que; 

“(...) não se pode estabelecer uma fronteira rígida entre a fanta-
sia, a invenção e a criatividade. (...). Na realidade, pode-se dizer 

que a atividade fantástica, inventiva e criativa é amiúde simultâ-
nea à imaginação. Pode mesmo dizer-se que não existe dimensão 
temporal no uso destas faculdades” (idem, p. 147),  

portanto, como poderemos pensar a criatividade como um uso finali-
zado da fantasia e da invenção? 
Podemos sim, entender a fantasia e a imaginação como faculdades ou 
ferramentas estruturantes do pensamento da criança que, a partir da 
sua utilização, as colocam em contacto com a criatividade e a invenção. 
Poderão as duas primeiras (fantasia e imaginação) serem do campo in-
terior, do invisível, dos conectores que atuam no pensamento através 
dos sentidos, e a criatividade e a invenção do campo exterior, da mate-
rialização sensível do que vem do interior e se revela a partir de dife-
rentes linguagens expressivas (?). 
Deverá a criatividade ser estimulada?  
Munari (idem) vem corroborar com esta tese, quando refere que só se 
entra em contacto e em relação efetiva com o mundo, quando a cri-
ança está envolvida efetivamente com ele a partir da sua própria expe-
riência, sem ser sufocada com imposições, ou constrangida com nor-
mas,  esquemas e enunciados que a obrigam a copiar modelos ou a se-
guir caminhos não pensados e planeados por ela própria. Neste sen-
tido, dá-nos alguns exemplos reais daquilo que muitas vezes acontece 
na escola e que impedem a criança de pensar; 

“um dos modos mais usuais para anular qualquer possível ato de 
criatividade consiste em levar as crianças a fazer por exemplo, 
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um desenho sobre determinado tema, igual para todos, a realizar 
com instrumentos iguais para todos, sejam canetas de feltro ou 
aguarelas. Nos jardins de infância e nas escolas básicas (...) pa-
rece que, para se exprimir através das artes visuais, uma pessoa 
não tem outros meios que não sejam a pintura ou a escultura. E 
deste modo são dadas à criança canetas de feltro e guaches ou 
barro e outros materiais plásticos para os trabalhos a três dimen-
sões. Amiúde não se dá qualquer explicação técnica, ficando as 
crianças abandonadas a si próprias e sem qualquer ajuda. Muitas 
professoras e educadoras de infância dizem: «Deixamos as crian-
ças completamente livres para fazerem o que quiserem, damos-
lhes os guaches e o barro e elas exprimem-se livremente». Mas se 
não se alargar os conhecimentos destas crianças através de jogos 
criativos, elas não poderão criar relações entre as coisas conheci-
das, ou só o farão de uma forma muito limitada, de modo que a 
sua fantasia não se desenvolverá. Quase todas as crianças de 
quase todo o mundo pintam as mesmas coisas. Pintam o que 
vêm, o que sabem, o que conhecem, ou seja, um prado, uma 
casa, montanhas, uma árvore e o sol. Muda, certamente, a forma 
da casa ou da árvore, mas os elementos são mais ou menos estes. 
E se não forem ajudadas e desenvolver-se, em adultos pintarão, 
como passatempo, as mesmas coisas, do mesmo modo. 
Por isso, a criatividade tem de ser estimulada” (idem, pp. 124-
125).  

Se Munari faz esta afirmação, “se a criatividade tem que ser estimu-
lada”, é como se ela existisse por si só, como uma faculdades do ser 
humano, no entanto, se “tem que ser estimulada”, significa que pode 
não se desenvolver, ficar adormecida, tendo que ser acordada, cuidada, 
alimentada. Se não se alimentar, não cresce e não se fortalece (idem). 
Mas, então, como podemos alimentar a criatividade?  
Penso que em praticamente todas as frases escritas até aqui, e a partir 
daqui, podemos encontrar diversos caminhos para esta questão, no en-
tanto, não posso deixar de referir Sérgio Niza quando nos diz que;  

“é perigoso falar em criatividade na educação se não soubermos 
que o conceito teórico (de criatividade) surgiu na América, com a 
intenção de acelerar o processo de produção, por se ter verifi-
cado em dada altura um certo esgotamento de ideias inovadoras, 
quer no campo da publicidade aos produtos, quer na criação dos 
produtos destinados a uma sociedade de consumo. Se, por ativi-
dade criadora no contexto da educação, se entender o trabalho 
criador, o sentido de criatividade é inteiramente diverso, porque 
esse só seria possível num contexto social muito menos alie-
nante” (Niza, 2012, p. 50). 

No entanto, demoro-me um pouco mais em Munari (2007), não po-
dendo deixar de enumerar alguns dos elementos e aspetos que ele de-
fine como fazendo parte da fantasia e que entram/colocam em relação 
questões estéticas: 
1º surpresa/ magia 
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2º relação possível das coisas por afinidades visuais ou de outra natu-
reza, onde os objetos perdem a sua função e significado real para assu-
mirem outros. “Este caso particular da fantasia leva-nos a ter em consi-
deração que todas as coisas podem ser vistas de outros modos” (idem, 
p. 66). 
3º mudança de cor   
4º mudança de matéria  
5º mudança de lugar  
6º mudança de função  
7º mudança de movimento  
8º mudança de dimensão  
9º fusão de elementos diferentes num único corpo – híbridos 
10º mudança de peso de um objeto 
 
A partir destes exemplos vemos que os casos elementares são a mu-
dança ou substituição de um elemento real por outro não real, estra-
nhos à “imagem original” das coisas (idem, p. 119) que, por este mo-
tivo, se tornam provocadoras de sensações que levam a algum tipo de 
questionamento.  
Neste sentido, o contacto com um certo tipo de “estranheza”, ativa re-
cetores sensoriais através destas variações e combinações permitidas 
pela experiência efetiva com o mundo.  
Se se apresentarem estas situações à criança sempre em forma de jogo 
e de forma a manter o pensamento flexível para que não se fixe em 

fórmulas estáticas, tal como, por exemplo, o caso de uma criança que  
enquanto desenha, “o significado está em constante mutação” (idem, 
p. 130), uma vez que a experiência vai proporcionando derives impre-
vistos.  
Apresentar situações que se possam desenvolver e processar à veloci-
dade do pensamento, que não demorem muito tempo a resultar, como 
é o caso do desenho que demora desde que se inicia até que a criança o 
termina, dando-se o caso, muitas vezes, de não o terminar, ou dizer 
que “já está” porque está a demorar demasiado e ela quer passar a ou-
tra coisa. 
Munari (idem) revela ainda um certo desconforto aquando de muitas 
propostas que não são pensadas e estruturadas de forma a acompanhar 
a curiosidade da criança, bem como a velocidade do seu pensamento; o 
que resulta, várias vezes, numa desmotivação que é geradora de agita-
ção, impaciência e sensação de confusão.  
Neste sentido, o autor refere que as propostas que não possuem a 
pressão de um resultado concreto, igual ou semelhante para todas as 
crianças do mesmo grupo, ou mesmo de forma individual, que assu-
mem antes um possível resultado casual e surpreendente, por exemplo, 
envolverá e cativará, certamente, mais a criança porque acompanha a 
sua curiosidade e motivação. Se se apresentar como jogo ou brinca-
deira, isso irá convidar a criança à experimentação e ao seu envolvi-
mento efetivo, dado que desta aforma não existem complexos de infe-
rioridade (que desaparecem caso existam), ou a pressão de agradar ao 
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adulto ou de chegar ao resultado padronizado que o adulto mostrou ou 
exemplificou.  
Munari incentiva os adultos a falar com as crianças estimulando per-
guntas e dando respostas mais técnicas, e deixar as conceptuais para se-
rem as crianças a descobrir.  
O facto de serem elas a descobrir, a surpreender-se com a sua própria 
descoberta, produz na criança uma maior vontade de explorar e inves-
tigar cada vez mais, aprender cada vez mais e ter vontade de saber cada 
vez mais sobre essas mesmas descobertas. 

“O conhecimento instrumental, técnico, é fundamental. Tal 
como para uma adequada comunicação verbal se deve conhecer 
o significado exato das palavras e as regras para as ligar no dis-
curso, o mesmo de deve passar com a comunicação visual. (...). 
Este conhecimento não destrói a personalidade” (idem, p. 145),  

Potencia-a ainda mais e nós, adultos, tendo este conhecimento, pode-
mos contribuir para esta potência. 

“Aquilo que especificamente é necessário já não é um vasto en-
sino estético, ou um maior número de manuais esotéricos sobre 
a educação artística, mas uma batalha convincente em favor do 
pensamento visual, desenvolvida numa base absolutamente geral. 
Se o tivermos compreendido em teoria, poderemos tentar col-
matar na prática a lacuna doentia que priva a educação da capaci-
dade de raciocínio” (Arnheim, R. O pensamento visual, Einaudi, 
Turim 1974, cit. por Munari, 1997). 

Para uma criança, milhares de combinações, muitas vezes surreais aos 
olhos do adulto, a partir apenas de um objeto, são possibilidades ver-
dadeiras. Por exemplo,  

“o desenho, ao invés, sobretudo para uma criança, é uma expres-
são de sensações globais e não só visuais; portanto, um gato 
pode ser representado como um novelo de pelo macio, mas com 
unhas. Com efeito, isto é o que a criança sentiu quando pegou 
num gato ao colo, e para ela um gato é tal como o descreveu” 
(idem, p. 165).  

O conhecimento que a criança vai adquirindo alarga-se, também ele, 
através da observação. Da observação dos acontecimentos e, principal-
mente, das suas mutações. O que interessa pode não ser o aconteci-
mento em si, mas sim o que o levou a acontecer ou o que a partir dele 
se despoletou. Se for uma observação que não lhe esteja a despertar 
curiosidade, no caso de um acontecimento sem ritmo, monocórdico, 
pode já não ter tanto interesse. 
Podemos encontrar em Munari, a ideia de que o adulto é ágil; não no 
pensamento, que muitas vezes se lhe broqueia, mas é ágil nas mãos, a 
executar (uma ordem, uma tarefa, por exemplo). 
A criança é ágil no pensamento, mas não tão ágil como o adulto na ca-
pacidade de executar com as mãos porque ainda não possui a mesma 
destreza. No entanto, a criança vai construindo a agilidade de movi-
mentos que conseguirá através do desenvolvimento da motricidade. 
Em contrapartida, a criança dá cartas aos adultos, na sua agilidade de 
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pensamento, ainda por contaminar e em construção. 
O que acontece é que, ao longo do nosso crescimento, esta agilidade 
do pensar se vai perdendo e dando lugar apenas à agilidade da execu-
ção. Quase como se o pensamento já não fosse no cérebro, ou no 
corpo todo, e passasse apenas a ser nas mãos e no olhar... 
 
Já Iturra (1997), refere-se à imaginação como uma forma afetiva que a 
criança utiliza para se relacionar com o mundo real, dando sentido às 
suas vivências, uma vez que através dela organiza o seu entendimento 
sobre o mundo, bem como a sua ação; 

“um acordar que prepare o dia com o apoio afetivo que não fere 
pelo barulho. Facto que permanece não apenas na memória, mas 
também no comportamento. A cultura manda, e a lei diz, nesta 
nossa fálica sociedade, que a criança deve ser um adulto muito 
cedo, e cedo entenda a interação, as hierarquias, as opções, o va-
lor do dinheiro, o valor de si próprio, para melhor se vender no 
mercado de trabalho. Mercado que faz do ser humano pessoas 
duras na voz, com sentimentos afastados, com um autoritarismo 
omnipotente; que faz acreditar que a criança nada sabe, nada en-
tende, nada faz se nada lhe é dito, gritado e respeitado com puni-
ções.  
E a criança, esse futuro adulto, procura o mimo, foge para den-
tro do imaginário com o qual apalpa o real. Um real que os adul-
tos atuais lhe oferecem dentro da fantasia de opções e 

alternativas com as quais procuram na vida o único bem-estar 
que, enquanto adultos, entendem ser o melhor para as crianças: 
disciplina, obediência, subordinação. A ética, o melhor legado 
que, na sua emotividade, entendem dever entregar. E o dinheiro 
definido desde o século XII como o melhor bem a possuir. Po-
rém, a criança usa o seu imaginário entre os que sabem da sua 
epistemologia e prazer” (idem, p. 11). 

Segundo o Iturra (idem), a infância trabalha com o real, mesmo que 
não entenda o seu contexto e o seu objetivo. Referindo-se a Durkheim 
(1912), o autor diz que a criança vê os resultados da ação, mesmo que 
não entenda o propósito nem a causa – nós, adultos, prevemos o resul-
tado.  
Ao explorar a afetividade em interação, onde uma parte dela procura 
alternativas na fantasia, a outra parte vive a realidade de explorar o 
mundo real, dentro de limites, procurando entender o imaginário do 
prazer. Iturra refere que estes; afetividade-fantasia e afetividade-reali-
dade, são dois mundos diferentes que se encontram em interação e 
que, de alguma forma, podem tornar difícil a comunicação conceptual. 
O autor refere ainda que o imaginário das crianças salta silêncios, in-
venta ideias e elabora-as significativamente, individualmente ou em re-
lação com os seus pares, transformando e organizando coisas segundo 
o que vai imaginando e inventando.  
Através da inventividade, as crianças são os seres mais capazes de mani-
pular livremente o mundo que conhecem e, cuidadosamente, o mundo 
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da descoberta que pouco a pouco fazem da vida.  
Sendo esta descoberta uma experiência que se vive numa idade em que 
a noção do tempo está a ser formada, este facto permite-nos ampliar o 
entendimento sobre o imaginário das crianças se não as substituirmos 
no que são capazes de realizar, “porque amar, é fazer com que o outro 
cresça” (idem, p. 52).  
Iturra refere ainda que o imaginário nasce do ver, do sentir, do com-
provar, do experimentar e de integrar o que se sabe, com o que se 
aprende no agir cultural, social, pessoal, emocional. 
Podemos assim entender que a aprendizagem está diretamente ligada a 
processos que excluem a passividade de ensinamentos que não envol-
vam a experiência e a relação direta da criança com a expressão e com 
a invenção – inventividade -  podendo observar-se nos processos de 
combinação de ideias com o que é real e imaginário porque “é aí que 
aprendem e é aí que se sabe o que aprendem” (idem, p. 110). A partir 
dos meios de expressão que possam ter ao seu dispor e que envolvam 
todos os seus sentidos, é através deles que a criança vai identificando, 
inventando e construindo memórias; sendo que é a experiências social 
que constrói a memória. 
Iturra refere ainda que é o presente que cativa o imaginário das crian-
ças; pelo que vê, ouve e sente, pelas relações que de tão intensas, ex-
cluem qualquer outra relação menos positiva ou que para aquele mo-
mento não interesse.  
 

Para Santos (2007, p. 287), a imaginação infantil é um mecanismo nor-
mal. Simples, assim. Podemos ver que as crianças substituem constan-
temente, de forma normal e simples, a realidade pela fantasia. Para os 
adultos, a fuga da realidade é necessária; para as crianças também, mas 
elas vivem de forma normal este processo, sem ainda terem noção 
dele, ao contrário de nós, adultos. 
A criança imagina coisas de forma espontânea conforme vive o seu dia 
a dia, joga com a fantasia, mesmo que sem nexo, assim como joga com 
as palavras, com as mãos, o corpo, os sentimentos, os objetos, (...). 
A criança deforma a realidade para agir sobre ela; brinca, inventa, idea-
liza e assim deforma a realidade. Ao contrário de nós, adultos, que pro-
jetamos a deformação no futuro, a criança altera o presente no mo-
mento exato em que vive as suas experiências de vida cotidiana e é 
desta forma que aprende a agir de forma prática e ativa sobre a reali-
dade, vive intensamente o presente (e só o presente) porque como cri-
ança que é, não concebe o futuro nem tão pouco se preocupa e vive 
em função dele.  
“Enquanto o adulto projeta a fantasia no futuro e lhe chama ideal, a 
criança projeta a fantasia no momento presente e a isso o adulto chama 
mentira, ou muitas vezes depreciativamente, fantasia” (idem). 
 
Para Malpique (1996), a eclosão do imaginário é um espaço esquecido 
na escola, bem como na formação de formadores, no que concerne, 



    
 

173 

especialmente às “imagens” desenhadas e desencadeadas pelo uso da 
imaginação.  
Malpique refere, a partir de Pierre Emmanuel (1971) que; “na escola o 
imaginário está colonizado pela razão” (idem, p. 7).  
Neste sentido, a autora evidencia a importância e a urgência de se que-
brar com esta “máquina” eminentemente racional, para que se descu-
bra o potencial criativo que garanta uma atitude de maior abertura, fle-
xibilidade e criatividade na relação educativa e na atitude reflexiva, a 
partir do espaço imaginário, podendo pensá-lo assim, como um espaço 
(re)ativo. 
Segundo a autora, o imaginário é capaz de (re)produzir, combinar, in-
ventar, fora de representações de momentos da realidade sensível, 
mantendo-se em ligação com o psiquismo individual e coletivo, afe-
tivo, cognitivo e motor, afirmando que a vida global das pessoas se re-
sume no imaginário, uma vez que é nele que se faz uma síntese – re-
produção e criação – que implica a pessoa como um todo.  
O imaginário, segundo Malpique, possui uma realidade dupla, à qual 
denomina de “realidade do imaginário” que poderá ser visível, ou não, 
e a “realidade do imaginante”, referindo que o imaginário define limi-
tes e tem intencionalidade(s). São condicionantes do imaginário, de 
forma estruturante; fatores biológicos, hereditários, sociais e culturais. 
Citando André Virel (1965, p. 273), Malpique (1996, p. 10), refere-se 
ao imaginário como o “mundo interior das imagens”, sendo “feito de 
tudo o que é pensado, de tudo o que é concretizado, de tudo o que foi 

encarado, de tudo aquilo em que se acreditou, de tudo o que foi experi-
mentado. Tanto integra os processos adivinhatórios como os últimos 
desenvolvimentos do pensamento físico-matemático”. 
As imagens a que Malpique se refere são vivências e afetos que estão 
ligados às imagens e em mutação constante através da experiência das 
vivências. Imagens que viajam no espaço e no tempo, que são transfor-
madoras e que se revelam pela criatividade. 
A partir da relação que a autora cria entre “mundo interior das ima-
gens”, “imagens vivências”, “imagens pensamento”, “imagens objeto”, 
“imagens narrativa”, (...), havendo na escola a possibilidade de desen-
volver a educação estética, a educação do olhar, de forma abrangente a 
todos os meios de expressão individual, uma vez que a educação esté-
tica é a educação dos sentidos, com vista a uma conquista integral da 
realidade. 
Neste sentido, é sobre os sentidos que se baseiam a consciência, a inte-
ligência e as ideias do homem, desenvolvendo-se assim uma relação 
natural e harmoniosa com o meio envolvente.  
Segundo a autora, “a arte faz parte do processo biológico do homem” 
e abrange dois princípios fundamentais: o de forma e o de criatividade. 
Forma é função da perceção e criatividade é função da imaginação – os 
dois, em jogo, envolvem a experiência estética (sensibilidade) e o bioló-
gico (corpo), bem como o social – a educação pela arte é o processo 
dinâmico destes dois conceitos: arte e educação (idem, p. 13),  
emancipando a importância de uma pedagogia do imaginário. 



    
 

174 

haja tempo livre para o LÚDICO, JOGO SIMBÓLICO E IMA-
GINÁRIO INFANTIL nas CULTURAS DA INFÂNCIA 
 

“O jogo é exterior à vida prática e nada tem a ver com a necessidade 
ou com a utilidade, com o dever ou com a verdade”  

(Huizinga, 2003, p. 181) 
 
Segundo Sarmento (2002; 2003), numa perspetiva socio-antropológica, 
do imaginário infantil faz parte a ludicidade e o jogo simbólico.  
Estes são dois elementos chave que contribuem para a construção das 
culturas da infância em alternativa/oposição à conceção psicologizante 
do imaginário infantil, muito enraizada na cultura escolar, que consi-
dera o jogo simbólico como expressão de um deficit a superar pela ma-
turação e desenvolvimento da criança, como se a criança não fosse um 
ser social pleno, com atitude, ação e culturalmente imaginativo e cria-
tivo.  
Neste sentido, segundo o autor, a alteração que a criança faz sobre o 
meio em que vive, através da imaginação e do jogo simbólico, não sig-
nifica que ela tenha um pensamento “ilógico”, antes pelo contrário; 
existe uma organização lógica que lhe permite navegar entre o mundo 
imaginário e o mundo real, explorando as suas contradições e possibili-
dades que, intervindo a partir e sobre elas, permite-lhes a apropriação e 
reinvenção de mundo. 
De acordo com Winnicott (1995, cit. por Sarmento, 2012, pp. 12-13), o 

jogo, através da sua ludicidade e interatividade, constrói os processos 
de formação cultural da infância, bem como da cultura em geral, ocu-
pando, o jogo simbólico, um lugar especial na mediação entre o espaço 
interior do individuo e o mundo objetivo que, em primeiro lugar, é 
praticado pelo bebé, depois pela criança e posteriormente pelo adulto, 
acompanhando assim o crescimento de qualquer ser humano na sua 
experiência e transição nas diversas fases da vida.  
Neste sentido, o brincar é entendido como próprio do homem e não 
só da criança, sendo uma das atividades sociais mais significativas que 
contribuem para a construção de memórias que perduram por toda a 
vida. No entanto, a diferença que existe entre a criança e o adulto, no 
que concerne ao brincar, é que a criança brinca continuamente e dedi-
cadamente, ao contrário dos adultos que ou brincam ou fazem coisas 
sérias, a criança não faz essa distinção. O brincar da criança é a coisa 
mais seria da sua vida. 
De acordo com o autor, o brincar é uma condição da aprendizagem e 
da aprendizagem da sociabilidade. E, no que toca à aprendizagem da 
sociabilidade, através do brincar ao faz de conta, a criança implica o 
que é verdade e o que é imaginário fazendo, só assim, que a brincadeira 
valha mesmo a pena. 
Sarmento (idem, p. 13), dá-nos ainda mais alguns contributos para pen-
sarmos a importância das relações existentes entre inventividade, imagi-
nação, lúdico e jogo simbólico, referindo dois outros autores que tam-
bém contribuíram para pensamos estas questões; Harris refere que as 
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crianças são competentes e capazes tanto de “imaginar a transforma-
ção do mundo físico de forma disciplinada e coerente”, como “imagi-
nar uma panóplia de sensações, necessidades e de emoções dissociadas 
da realidade envolvente”. Deste modo, a vida das crianças é uma can-
seira de inventividade (!) que as leva a “começar tudo de novo”, como re-
fere Benjamim, uma vez que o tempo da criança se desloca da reali-
dade cronológica para o tempo da imaginação, interrompendo a conti-
nuidade temporal; repetindo experiências, voltando a tentar, a reinven-
tar, até se sentir satisfeita e perceber que alcançou o domínio da situa-
ção onde se encontra.  
Segundo Sarmento (2002; 2003), o imaginário infantil é um elemento 
nuclear da compressão e significação do mundo pelas crianças, desen-
volvendo-a a partir do seu mundo real; do que observam, experimen-
tam, ouvem e interpretam das suas experiencias de vida, ao mesmo 
tempo que as situações que imaginam lhes permitem compreender o 
que observam, experimentam, sentem e ouvem, interpretando novas 
situações de forma fantástica, até incorporarem como experiência.  
 
Segundo Magalhães e Gomes (1974); 

“a tendência lúdica surge na criança como dominante. Quer 
cante, pinte ou mime, ela exprime-se pelo jogo. Desde bebé que 
brinca com os dedos, ao garoto que imita um coxo (...) – tudo na 
criança é jogo, naturalmente, instintivamente. A sua imaginação 
ilumina zonas muito íntimas ou muito contíguas: o sonho do 

amanhã (...) e a criança sonha. Sonha e logo dá vida ao sonho – 
mais pelo gosto do que pela palavra. Porque a criança nasce po-
eta e ator... 
Por um lado, o poeta cria a partir do mundo real, mas tomando-
se como bitola um mundo imaginário, pleno de simbolismo, em 
que gravita, comprazidamente, ingenuamente. Por outro lado, o 
ator redescobre as leis da arte dramática pura: a sua expressão é 
o reflexo espontâneo das suas sensações, sem camuflagem, sem 
batota – um jogo franco, inerente ao ciclo de descobertas em 
que vive. E emita pelo prazer de imitar, pelo ímpeto do instinto 
dramático latente nela, pelo desejo de mimeticamente proceder 
alargar de conhecimentos” (idem, pp. 9-10); 

Segundo os autores, se se reduzisse a atividade lúdica da criança através 
de uma seriedade comumente atribuída aos adultos, por exemplo, se se 
asfixiasse esta tendência, se “quando naquela mente, sedenta de saber e 
de verdade, se tiverem imposto as ideias do professor, a pequena ca-
beça humilhada pela sujeição parecerá sangrar debaixo de uma coroa 
de espinhos”, observa Maria Montessori. Ora, se a infância é encarada 
por Magalhães e Gomes (1974) como o tempo onde se constitui a base 
permanente da personalidade humana, aos adultos, impõe-se a missão 
de ajudar, potenciar e acompanhar a criança, na sua infância, de forma 
lúdica.  
Neste sentido, quanto mais jogo houver, quanto mais efetiva for a ludi-
cidade da criança, tanto mais ela estará pronta para uma ação educativa 
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que não se afasta da vida. 
A imaginação não apreenderá produtos de conceção espontânea, antes 
se apoiará na observação e na construção de memórias, para que a cri-
ança “voe no céu da sua poesia” e da sua representação, uma vez que 
poderá ser através da inventividade que a representa, tornando-se impor-
tante que a criança tenha, em primeiro lugar,  liberdade para que possa 
“satisfazer a sua necessidade de maravilhoso”, de sonho, de fantasia, 
de imaginação – necessidade que encontramos em qualquer domínio 
da arte, e que na educação e expressão artística com crianças, são fun-
damentais. 
Através deste processo, a criança observa, procura por si, na esteira da 
sua incansável curiosidade, enriquecendo a sua memória sensorial que 
depois se prepara para novos e altos voos proporcionados pelo seu in-
teresse (idem, pp. 11-14). 
 

“Afirmava algures Picasso que entre os 5 e os 7 anos estamos em 
plena forma; depois prolongamo-nos. Pretendia o artista denun-
ciar o momento máximo da capacidade criadora do seu humano. 
Ela atinge então o pleno rendimento, imune de limitações, de 
preconceitos, carburando tanto melhor quanto menos apoiada 
no adulto. Imaginação, imitação, observação, se florescem desde 
a infância, nem sempre se apresentam igualmente doseadas: a 
primeira está agora na sua maior carga. 

Desde cerca de 2 anos qua a criança faz teatro sozinha, brin-
cando com os dedos. E não mais parará...” (idem, p. 17). 

 
Num mundo adulto onde já tudo está completo e estabelecido, no 
mundo infantil impera a criatividade e a construção/criação. Um 
mundo onde a ação criativa, sem regras, permite inventar novos luga-
res em novas geografias de espaços brincáveis, imperando o direito a 
brincar, a sonhar, a imaginar, a inventar (Araújo et. al, 2019). 
Segundo Araújo (idem), é necessário, e urgente, repensar o conceito de 
“tempo livre” das crianças.  
Neste sentido, a autora refere que, no que concerne ao tempo livre das 
crianças, em Portugal, este tem sido concebido como um tempo desti-
nado ao desenvolvimento de atividades formativas; perspetiva supor-
tada pela Lei de Bases do Sistema Educativo DL nº 46/86 de 14 de ou-
tubro, artigo 3º, onde se refere que o tempo livre deve “contribuir para 
a realização pessoal e comunitária dos indivíduos (...), pela prática e 
aprendizagem da utilização criativa dos tempos livres”.  
De acordo com este cenário, Araújo explica que a pedagogia dos tem-
pos livres se rege por exigências politicas e educativas, permanecendo, 
deste modo, uma dúvida no que respeita às atividades que “melhor 
possibilitem o exercício da liberdade na ocupação deste tempo” que 
deveria ser efetivamente livre e respeitado enquanto “tempo livre” 
(idem, p. 29).  
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Neste sentido, que espaços existem onde as crianças possam ter os 
seus direitos cumpridos? 

“Uma prática educativa que se interesse por perceber os lazeres 
das crianças no tempo livre, o sentido da brincadeira, do jogo, 
do espaço público e do contacto com a natureza, necessita ter 
presente esta necessidade vital das crianças, o respeito aos espa-
ços em que elas vivem e onde constroem a sua identidade e nela 
são reconhecidas” (idem, p. 43).  

 
Podemos, a partir da voz destes autores, constatar que a criança 
quando imagina, fantasia, joga, brinca, cria, pensa; inventa – e todo este 
processo é um tempo de lugar de inventividade.  
Desta forma, atrevo-me  a dizer que todo o pensamento da criança é 
inventivo; está sempre a criar novas relações que se constroem a partir 
do que vive, através de um pensamento que se revela na ação e movi-
mento de todo o seu corpo sobre o mundo. 
Se está a pensar, está a inventar; se está a falar, está a pensar e a inven-
tar; se brinca, está a inventar; .... 
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I. 7 espaço(s). a invenção do(s)  

desenhar o espaço que convida;  
o espaço que comunica 
 
Desenhar espaços de/ou para a invenção, surgem como sementes lan-
çadas pelo vento num campo vazio. Semente aqui, semente acolá, na-
turalmente e ao sabor do vento, do sol, da chuva, vão crescendo cuida-
das por quem as vê brotar, crescendo também com elas.  
Desenhar espaços educativos a partir do conceito de inventividade é, por 
assim dizer, lançar sementes e deixá-las pousar pela viagem que fize-
ram através do vento. Nunca se sabe onde caem e onde vão germinar. 
Sendo que umas germinam, mas outras podem nunca chegar a crescer. 
Desenhar o espaço educativo em/de inventividade é também crescer 
com ele, fazer surgir com ele e a partir dele uma imensidão de lugares 
capazes de nos levar até onde a nossa imaginação parecer que já não 
tem lugar.  
Tentarei, neste lugar incógnito, de onde tudo ou nada pode nascer, lan-
çar algumas sementes relativas ao desenho e construção conceptual e 
metodológico de espaços de aprendizagem, como um dos objetos cen-
trais da escola e da inventividade na infância, a partir do seu potencial e 
capacidade de surgir (na escola) como um objeto autónomo, potencia-
dor da autonomia da criança, dos professores e do currículo.  

Correntemente, o currículo (e tudo o que a ele está associado) é enca-
rado como o bicho papão da escola. Não quero dizer com isto que não 
o seja, de todo, e esta seria uma longa conversa; no entanto, não pode-
mos ficar agarrados nem ao currículo, nem a metas curriculares, no 
sentido de nos cegarem e adormecerem o nosso espírito crítico e cria-
tivo, na leitura que possamos fazer deles e justificamos o não fazer ou 
o não arriscar de outra forma – da que está escrita e definida no currí-
culo – e mantemos apenas e só a leitura e interpretação mecanicista do 
que nos “pedem” para cumprir com as crianças, na escola. 
Teremos que convocar aqui, o professor errante, o viajante, o mestre 
inventor que está em cada professor (Kohan, 2013; Rancière, 2010a). 
Neste sentido, será importante olharmos para o currículo com um 
olhar que vê para além dele e potenciar aquilo que nele possamos iden-
tificar como estando a fazer falta.  
Segundo Pacheco (2012); 

“escola é construção social, currículo é construção histórica e re-
flete ideologia. Até há pouco tempo e excetuando algumas espar-
sas experiências, a Educação escolar era entendida apenas como 
treinamento no domínio cognitivo, sendo ostracizadas as dimen-
sões do afeto, da emoção (...). Ignorava-se que o currículo não é 
apenas conteúdo, mas também múltiplas experiências proporcio-
nadas ao aluno. Entre elas, a aprendizagem da autonomia. Então, 
adotemos o princípio Kantiano, que nos diz que o objetivo prin-
cipal da Educação é o de desenvolver em cada individuo toda a perfeição 
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de que ele seja capaz (idem, p. 16). 
Neste sentido, o autor evoca Fernando Pessoa; 

“Para ser grande, sê inteiro:  
nada teu exagera ou exclui.  
Sê todo em cada coisa.  
Põe quanto és no mínimo que fazes”  
(idem, p. 53). 

Todos nós podemos ser livres na leitura que fazemos das coisas, e é 
nesta leitura que cada um de nós pode fazer a diferença. E esta dife-
rença vem de dentro e está a fazer muita falta a cada criança que na 
instituição escolar está a crescer. Ainda há tempo. E, todos os dias, po-
dem ainda ser O dia.     
Porque continuarmos a ditar o que está escrito? Porque não problema-
tizar o que está escrito? Porque continuarmos a tomar como verdade 
absoluta o que está escrito nos currículos, e a ditá-los, quando a histó-
ria do dia de hoje já não é a mesma historia do dia de ontem? 
Isto não significa que a história do dia de ontem não seja importante 
para percebermos a história do dia de hoje, não... 
Podemos é olhar para a história do dia de ontem, como certa, sim, mas 
que é uma história que não fica por ali e eu, professor, educador, cui-
dador, posso ser um contador de mil histórias sem fim, onde a essência 
da história de uma determinada época pode estar lá, mas tenho o po-
der de a continuar, questionar, problematizar, interpretar, inventar a 
partir dela novas histórias...  

Sobre esta história que se constitui como uma herança que influencia 
fortemente a invenção do espaço escolar, bem como o espaço da cri-
ança, do professor, do currículo, dos manuais, das disciplinas, da edu-
cação (...); do próprio pensamento sobre as coisas, Ramos do Ó 
(2003), escreve uma tese com a “ambição crítica de pensar contra o pre-
sente” (idem, p. 15) onde a questão da temporalidade é por si só um es-
paço que nos une, ao mesmo tempo que nos separa, um lugar que é e 
não é; um lugar que se constrói através da sua própria desconstrução, 
do esmiuçar de uma história, de um objeto que, tal como acontece 
com um bebé que se começa a deslocar no espaço, a aventurar-se sozi-
nho, que age e reage a tudo quanto encontra, ainda sem conhecer a 
função real dos objetos que vai encontrando; o seu contacto com eles é 
primitivo, sensitivo, comunicativo porque reage de acordo com o que 
acontece na interação que faz com ele. Assim como uma criança que 
inventa naturalmente outras funções imaginadas para coisas que à par-
tida têm uma função especifica. 
Neste sentido, a leitura que faço das palavras de Ramos do Ó (idem), 
levam-me a questionar os espaços escolares nesta dimensão temporal 
entre histórias escritas que são memória de uma época, histórias que 
possuem uma carga temporal de um tempo que já passou, já aconte-
ceu, que servem para perceber o presente, que nos abrem caminhos e 
nos lançam na invenção de novas histórias que não se prendem a um 
passado não vivido por quem inventa as do presente, mas que servem 
para problematizar, levantando mais perguntas sobre esta fusão de 
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histórias que acaba por ser a própria invenção de mundo. Pensando 
que a invenção nasce sempre de alguma coisa... 
“De onde vêm as ideias, as formações sociais e institucionais que acei-
tamos como naturais” (idem, p. 12)? 
Ramos do Ó (idem) refere-se ao “conceito de genealogia” desenvol-
vido por Foucault a partir de Nietzsche, no qual se insere também o 
seu pensamento e as suas convicções;  

“para o genealogista não há essências fixas, leis incontornáveis, 
leis incontornáveis ou finalidades metafísicas; o seu objetivo não 
é ir às origens, mas antes tentar intersectar a proveniência da lin-
guagem de um problema ou de uma coisa; na assunção de que os 
factos não falam por si mesmos, tende a colocar a ênfase num 
tipo de sistematização e conceptualização que assuma continui-
dade interativa entre a elaboração das teorias e das hipóteses; em 
termos de trabalho empírico dá uma importância central às rela-
ções de poder, aos processos mudança” (idem, pp. 12-13).  

Através desta “genealogia da educação” e podendo referir-me a uma 
“genealogia do(s) espaço(s) educativo(s)”, o autor, aquando do seu tra-
balho de investigação, define-o como uma reunião de fragmentos do 
passado que estabelecem uma “composição discursiva que possa tor-
nar as nossas memórias coletivas aptas a novas averiguações e revi-
sões”, abrindo caminho para conversas diferentes sobre a instituição 
escolar e sobre “um ator social que já fomos, mas de cuja conformação 
histórica sabemos efetivamente muito pouco” (idem, p. 16). 

Ramos do Ó (idem) refere ainda que o problema central da escola tem 
que ver com a sua identidade; onde a palavra de ordem - “poder”, se 
escreve sobre outra palavra - “desejo”. Acrescentando o facto de exis-
tir uma certa ideia de “impossibilidade de pensar o passado”, naturali-
zando-o no presente. Neste sentido, sendo a escola sinónimo de vida, 
refere-se a Perrenouud quando este afirma que; 

“qualquer adulto se recorda que o que contava, durante a sua 
própria escolaridade, não era certamente a gramática ou a geo-
metria, mas a afirmação de uma liderança no grupo ou a compe-
tição desportiva, a aceitação pelos outros, as relações com o ou-
tro sexo, os momentos de jogo e de discussão em grupo, os mo-
mentos de angustia face à avaliação e às exigências do professor, 
as zaragatas e as punições eventuais, a comunicação com alguns 
adultos. Se é necessário repetir estas evidencias, é sem duvida 
porque, no debate pedagógico, a centração no programa, a avali-
ação, os métodos ou os meios de ensino ofuscam a realidade da 
vida quotidiana da escola, que é feita de tudo quanto interessa 
aos seres humanos: ser amado, aprovado, encontrar o seu lugar, 
exercer uma influência, arquitetar e realizar projetos, falar de si” 
(Perrenoud, 1995, p. 29, cit. por Ramos do Ó, 2003, p. 20). 

 
Neste sentido, podemos entender a escola como um espaço educativo 
abrangente, que não se restringe ao espaço físico, arquitetónico, por-
que ele é apenas um edifício que, tal como nos desenhos das crianças, 
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se deve humanizar.  
Desenhar espaços de inventividade é atribuir-lhes a função de espaço 
educativo onde estas histórias provocam a invenção de imagens imagi-
nárias, de cenários, de narrativas que cada um constrói através da sua 
inventividade e assim, continua a criar e a inventar novas histórias, a in-
ventar mundo. 
No âmbito das ciências da educação e das ciências sociais, o espaço 
poderia surgir como uma matéria a estudar e a aplicar, especialmente 
em espaços habitados por crianças. 
Partindo do princípio de que o espaço permite uma organização do 
pensamento, e que o pensamento provoca uma organização do espaço, 
seria muito interessante e desafiador pensarmos no espaço como um 
parceiro da educação e da aprendizagem. 
Na medida em que “o espaço pensado como representação e o espaço 
pensado como realidade material” (Silvano, 2010, p. 12), possa ser re-
ferência para refletir as diferentes dimensões que os espaços educativos 
podem possuir na interação com quem os habita, sendo o espaço uma 
realidade social, produto de um pensamento (coletivo). 
O espaço pode, assim, ser entendido como uma representação sensível 
de uma experiência de envolvência e consequente comunicação entre o 
habitante(s) e o habitável (a importância do corpo no espaço), sendo 
que é nesta relação que os dois existem e acontecem. 
 
 

ritmos entre o vazio e o caos.  
(re)pensar os espaços escolares a partir da perspetiva de José Gil 
(Gil, 2018) 
 
Todo e qualquer espaço é possível de atividade e exploração para a cri-
ança.  
Todo e qualquer espaço é um espaço educativo, um espaço de aprendi-
zagem.  
Todo e qualquer espaço é um espaço de/para inventividade. 
Todo e qualquer espaço é um espaço de relação entre a criança que 
cresce e descobre o mundo. Este mundo que é tudo o que está à sua 
volta. Tudo o que ele é, foi e será.   
É muito interessante constatar, através das várias investigações que 
existem neste domínio e de acordo com os autores que aqui tenho 
vindo a convocar, que os espaços de educação artística, são os que 
mais têm contribuído para o respeito, valorização, emancipação do po-
tencial da inventividade da criança, o pensamento inventivo, bem como 
esta ideia de mundo como cenário de aprendizagem, onde tudo se rela-
ciona com tudo; convidando a criança à descoberta, à problematização, 
experimentação, autonomia e responsabilização sobe as suas escolhas, 
sobre os seus atos e sobre a apropriação e respeito pelas relações hu-
manas e pelo mundo.  
Se nos posicionarmos nesta fase das nossas vidas, a infância, pela qual 
todos passamos, sem exceção, independentemente do contexto em que 
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vivemos; os primeiros anos das nossas vidas, incluindo o momento do 
nascimento - nosso primeiro contacto com o mundo -, saberemos 
olhar para o que vos escrevo a seguir, com a mesma, ou outra não me-
nos especial, intensidade e emoção da altura.  
Mesmo entendendo que o espaço possa não estar pensado e/ou prepa-
rado para tal, (pensamos nós), a criança, com a sua capacidade adapta-
tiva e imaginativa, observa, absorve e transforma, mesmo que mental-
mente, o espaço físico em espaço imaginado, e as coisas acontecem... 
É aqui, neste momento, que entra o adulto, o educador, o pai ou a mãe 
ou outro cuidador. A criança, sendo um ser em constante forma-
ção/crescimento tenta, a cada momento da sua vida, descobrir o 
mundo. Interpretar o mundo. Comunicar com o mundo. Estar em har-
monia com o mundo. E é este ser curioso que queremos que permaneça 
na criança e que leve consigo para que, a cada descoberta conquistada, 
seja invadida de emoções capazes de ativar todos os seus sentidos, para 
que assim permaneçam significativamente na sua memória sensorial.  
Sabemos que quanto mais e variadas forem as ferramentas à disposição 
da criança, o espaço que à partida é só um, tem um enorme potencial 
para a sua transformação em múltiplos espaços inventados, pensados. 
Espaços infinitos e lugares desconhecidos, que exploram até onde a 
imaginação os levar.  
A criança, necessita deste tempo e espaço para ser criança, para cons-
truir os seus conhecimentos, viajar e construir(se) (n)os seus horizon-
tes. E nós, crianças já adultas, que estamos com elas, temos que ter 

essa consciência e esta sensibilidade. É esse o nosso papel. Não é, por-
tanto, o fazer por ela, mas o fazer com ela e/ou para ela.  
A criação de espaços pode ser gerida a partir dos indicadores dados pe-
las próprias crianças, e nós, enquanto facilitadores, vamos munir-nos 
de recursos e ferramentas capazes de provocar, estimular e desenvolver 
instrumentos eficientes para a ajudar a experimentar e experienciar, 
descobrindo, junto com elas, diferentes caminhos que não os mesmos 
que sempre percorremos, ou que vemos os outros percorrer. Porque 
esses não são os nossos próprios caminhos. São os de alguém. Po-
dendo ser o de várias pessoas que, mesmo que juntas a percorrer o 
mesmo caminho, constroem o seu porque todos vemos e sentimos de 
formas diferentes. Não estamos sós. Estamos a aprender em rede, com 
tudo e com todos.  
Está em cada um de nós esta capacidade de seguir estes diferentes ca-
minhos. E é na nossa capacidade imaginativa, inventiva, que se concre-
tiza esta diferença e esta ação.  
Poderemos, a partir desta escuta do que é ou poderá ser o vasto “es-
paço construído” que, através de nós, na nossa infância já adulta, pode-
mos (re)interpretar e (re)desenhar os espaços, permitindo e potenci-
ando diferentes contaminações que possibilitam e criam o pensamento 
inventivo. 
Entender, assim, o espaço como potência de/em inventividade. 
Acontece com a fantasia. Com as fábulas. Com as histórias, .... Assim 
como tudo o que é surreal, nasceu do real. E é assim que se 
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transformam as coisas, a vida. 
Os espaços educativos dos jardins de infância e das escolas do 1.º ci-
clo, não podem continuar a estar fechados ao mundo, às pessoas, à co-
munidade, à sociedade, à cultura; à vida e, essencialmente, aos valores 
humanos e às emoções. 
Se resumirmos o espaço escolar aos espaços das salas de atividades e 
das salas de aulas que, de forma geral, estão organizadas de acordo 
com um determinado método, seja por áreas de interesse, como por 
exemplo a casinha, pintura, construções, oficina, etc. – jardim de infân-
cia; seja de forma a facilitar a transmissão expositiva dos conteúdos, - 
1.º Ciclo; cenários redutores e claustrofóbicos para a inventividade na in-
fância. 
Este (re)pensar o espaço escolar/educativo terá que permitir um novo 
posicionamento do nosso olhar.  
Acrescentando aos  factos mencionados anteriormente, a quantidade 
de mobiliário de arrumação de materiais e a quantidade imagens (carta-
zes e trabalhos pré feitos pelos adultos com a ajuda das crianças, e não 
pelas crianças com possibilidades de ajuda dos adultos), temos também 
a quantidade e qualidade dos próprios materiais didáticos, brinquedos, 
jogos, e o colorido que reveste praticamente todas as paredes do edifí-
cio, numa qualidade estética capaz de inibir ou reprimir a capacidade 
criadora da criança. Podemos chamar a isto poluição visual, caos, con-
flito? Como podemos, por exemplo, ter lugar para explorar conceitos 
relacionados com a cor, quando à volta, a criança tem todo um 

ambiente colorido? Como posso explorar a natureza quando ela está 
proibida de entrar na sala de atividades ou a criança impedida de se 
deslocar até ela? 
Se todos os espaços das escolas fossem, ou pudessem ser, lugares em 
constante transformação poderíamos coadjuvar, com sentido(s), na 
construção de uma aprendizagem mais efetiva. 
Esta transformação pode surgir da necessidade de encontrar respostas 
para a curiosidade, inquietações e perguntas das crianças, que nos in-
quietam também, articulando-se incessantemente em torno de um fim 
que deveria estar sempre aberto (o que acontece, é que um fim em 
aberto, faz-nos perder o “rumo”, o controlo...).  
Um espaço neutro, ou um espaço vazio, facilitador de movimento, de 
expressão, de construção, criação. Um espaço onde a criança possa tra-
balhar sozinha, em pequenos ou em grandes grupos, em espaços que 
permitam pensar e expressar-se através de diferentes linguagens.  
Partindo da premissa de que o espaço (meio envolvente) contamina o 
que a criança pensa e faz, cabe, assim, às equipas educativas, apetrechar 
o mais criativamente possível esse espaço, mostrando novos materiais, 
novos jogos e, acima de tudo, acompanhar a criança na sua curiosi-
dade, vontade de explorar, experimentar e inventar novas formas de se 
expressar, ambientando-se e sentindo-se segura nas suas escolhas. 
Sendo que é nas suas próprias ações que a criança aprende, neste sen-
tido, torna-se urgente e fundamental que o espaço esteja em harmonia 
para uma aprendizagem ativa e efetiva.  
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A organização do espaço, como se de um cenário se tratasse, trans-
forma-se num cenário de aprendizagem, permite à criança fazer as suas 
próprias escolhas e agir sobre elas.  
Residindo o interesse da criança no processo de construção, no apren-
der como funciona, e não propriamente no resultado dessa mesma ex-
perimentação, torna ainda mais evidente esta capacitação e potencia do 
espaço.  
É comum vermos crianças interessadíssimas e com um elevado nível 
de envolvimento na exploração dos materiais, muitas vezes focadas só, 
e apenas, no modo como eles se relacionam com o seu próprio pensa-
mento, corpo, movimentos ou com outros objetos e, quando sente que 
aquilo a satisfaz, termina. Terminando, simplesmente. 
No entanto, nesta simplicidade onde, à partida, aos olhos do adulto, 
nada aconteceu, apenas esteve ali, “entretida e sem fazer/produzir pro-
priamente nada”, não vendo o adulto ali um resultado “imediato”, 
objetual, palpável, visível aos olhos; ficamos incomodados.  
Incomodados não porque a criança “não foi capaz de mostrar a sua 
produção”, mas porque não fomos capazes de olhar para o sentido e 
profundidade deste momento de comunicação e expressão da criança 
com o meio que a envolve. Incomodados porque não fomos capazes 
de olhar para aquilo que ela sentiu e experienciou através do seu olhar, 
da sua experiência, dos seus sentidos e do seu pensamento indutivo e 
inventivo.  

Porque não somos capazes de nos posicionar no 
olhar da criança, para que possamos ver para além 
do nosso próprio olhar? 
É como se uma cegueira se apoderasse de nós e 
nos reduzisse, apenas e só, àquilo que esperamos 
que ela faça, não permitindo, portanto, que ela 
seja, acabando por a reduzir àquilo que “eu 
quero” que ela faça. Porque aquilo que ela é, ou 
será, aos meus olhos e aos olhos dos outros (adul-
tos, nunca por parte da criança), é aquilo que eu 
quero que esses mesmos outros vejam, sintam e 
avaliem do meu trabalho com ela. 
Lamentavelmente, através desta imagem, pode-
mos constatar que a criança, deste modo, pode 
não ser ela própria. A criança, na escola, se assim 
for, é outra coisa que não ela. Torna-se impor-
tante pensar, refletir e avaliar este lugar da criança 
na escola, e também fora dela. 
Podemos até sentir e achar que a estamos a escu-
tar, a respeitar, mas, se nos permitirmos tratar esta 
cegueira que nos reprime, veremos, certamente, 
que a escuta que fazemos da criança é sempre 
através da nossa própria escuta, da escuta dos ou-
tros, e de uma lente que espelha a minha própria infância na escola. 
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Se nos permitirmos relaxar e afastar desta pressão e desta imagem, 
conseguiremos ver a potencialidade destes momentos em que a criança 
está “entretida e sem fazer/produzir propriamente nada”.  Se nos per-
mitirmos fazer este exercício experimental, poderemos também perce-
ber que a criança, “entretida e sem fazer/produzir propriamente nada”, 
esteve a experimentar o conhecimento sobre as coisas e se não nos 
“mostra” de imediato essa aprendizagem, se for só mais tarde, é por-
que só nessa altura viu sentido em aplicar esse mesmo conhecimento  
num “resultado que satisfaz o adulto”, mas que acima de tudo, satisfaz 
a criança. 
Outra das questões que para aqui gostava de chamar, é o facto de se 
pensar o espaço escolar, educativo, apenas como um edifício, redu-
zindo o potencial de todo o espaço (interior, exterior, envolvente, etc.) 
apenas ao seu interior físico.  
Tal como Pacheco (2012; 2014) nos inspira a acreditar (mais) que a es-
cola não é o edifício, mas sim as pessoas que o habitam, constroem, 
ainda nos incentiva a acreditar mais na criança, porque se não acredi-
tarmos nelas, elas não acreditarão em nós. 
Neste sentido, é por acreditar nas crianças, na forma como aprendem e 
na forma como são, que a atitude de Pacheco face ao seu entendi-
mento e ação sobre o que é a escola, a educação e a aprendizagem das 
crianças, não é dar-lhes respostas, mas incentivá-las a levantar pergun-
tas que as envolvam na conquista das suas descobertas, numa relação 
próxima com toda a comunidade educativa (todos aprendem com 

todos), entendendo a escola como uma comunidade de aprendizagem 
que se abre ao mundo e não se fecha dentro do edifício escolar. 
Pacheco (2012) refere ainda que o contágio emocional que é provo-
cado por ações quotidianas, se traduzem em atitudes e valores assumi-
dos pelas equipas educativas, uma vez que esta transmissão se dá pela 
convivência, pelo exemplo; pelo contágio emocional. Neste sentido, o 
autor refere que no espaço educativo;  

“é importante a construção coletiva de uma matriz axiológica 
para uma (re)configuração da escola, porque muitos dos projetos 
politico-pedagógicos que vigoram, “padecem de um grave equí-
voco: são ricos em “diagnósticos” e “planos de ação”, mas omis-
sos ou muito frágeis na componente utópica, axiológica ou valo-
rativa” (idem, p. 7). 

 
inventividade, corpo e espaço 
 
Chamando agora para esta conversa as palavras desenhadas por José 
Gil (Gil, 2018), na sua obra “Caos e Ritmo”, onde encontro espaço 
para escutar a(s) voz(es) da(s) infância(s) a partir da voz do autor que, 
não dissociando o espaço do corpo, e vice-versa, bem como a relação 
de ambos enquanto provocadores de comunicação, linguagem e sen-
tido, se encontra um lugar de pensamento entre os movimentos ex-
pressivos criança-espaço e espaço-criança, fazendo-me parar. 
O meu corpo para e o meu pensamento dispara.  
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Faz-me parar para pensar, porque não há como não convocar para este 
momento da escrita esta elação corpo-espaço. O corpo no espaço. O 
corpo como espaço. O espaço que é corpo.  
Procuro aqui esta aproximação de relações que poderão existir entre 
invenção e espaço, entre o espaço da ou para a invenção, como se de 
uma fisicalidade de movimentos e relações interiores e exteriores se 
tratasse.  
Poderá, neste sentido, existir esta relação, se o corpo não entrar em es-
treita relação com o(s) espaço(s)? 
Mas que corpo é este que se relaciona com o espaço?  
Um corpo-pensamento que se torna ação e relação?  
Um corpo que reage e se transforma a partir do espaço, e/ou espaço 
que se transforma a partir do corpo?  
Falamos assim de comunicação. De relação. De imersão. De espaço e 
corpo em diálogo, em comunicação.  
A leitura que fiz de Gil (idem) fez-me parar durante longos dias, ao 
mesmo tempo que me empurrou para o caos que se tornou o meu 
pensamento. Parar no caos quando se procura uma escrita inventiva 
sobre inventividade foi uma experiência de constante inquietação.  
Este encontro, tornou-se para mim um desafio que me permitiu pensar 
nas questões da inventividade na infância a partir de uma escrita inven-
tiva para onde o que senti me levou. E faz sentido.  

                                                
22 Dolto, F. (1984). L’Image inconsciente du corps. Paris: Éd. Seuil.  

Pensar que não faz sentido que seja de outra maneira faz-me mergu-
lhar não numa, mas em muitas invenções. Tive que para por aqui. Fi-
car... 
 

Para que existem, então, os espaços?  
Para que existem, então, os corpos? 
Existe espaço sem corpo? E o corpo, poderia existir sem o es-
paço? 
Poderá o corpo ser um espaço? Mas, o corpo como espaço, po-
derá existir se não estiver num determinado espaço? 
Estes corpos, o que são? 
Estes espaços são, ou não são? 
 

a consciência e a inconsciência de [UM] corpo 
 
Podendo fazer agora uma aproximação daquilo que Gil (idem) refere 
na sua obra, referindo-se a Françoise Dolto22 - esquemas de consciên-
cia ou inconsciência do corpo de cada um, chamo para esta escrita es-
tas questões de consciência e inconsciência procurando uma aproxima-
ção do conceito de inventividade na infância com esta implicação identi-
tária e singular da criança, do corpo-criança, com a aproximação que 
tanto me faz sonhar - no ato inventivo na infância -  com um “estado” 
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de “inconsciência consciente”, se assim, e à luz da academia, o poderei 
pronunciar. Assumindo este risco e, estando a inventar [tudo me faz 

sonhar], continuo este caminho... 
 
Relativamente aos esquemas de consciência e/ou inconsciência que se 
tornam físicos a partir do corpo em relação com o espaço, Gil acres-
centa que; 

“faz parte do esquema corporal, o esqueleto que condiciona a 
nossa posição no espaço ou o sistema proprioceptivo que regula 
a orientação espacial do corpo. 
Para marcar a diferença entre esquema corporal e imagem in-
consciente do corpo, Dolto refere casos em que as lesões do es-
quema corporal não afetam a vida do desejo do indivíduo e a sua 
sanidade mental” (Gil, 2018, p. 14).  

Dolto, na obra sua obra, referida por Gil em “Caos e Ritmo”, expõe a 
importância de se construir a ideia de “imagem de corpo são”, dando o 
exemplo de crianças que nascem com deformações corporais ou que 
sofreram algum incidente que lhes causou alguma diferença na imagem 
e conceção de “corpo são” a que o senso comum está habituado.  
Contrariando esta conceção, Dolto acrescenta que se pode construir 
uma determinada ideia de corpo, mesmo sem a possuirmos, sendo que 
a consciência deste “corpo são”, mesmo que aos olhos ele cause estra-
nheza, pode ser (des)construída.  

Todos possuímos uma imagem inconsciente de corpo que se constrói 
através do processo ontológico de humanização que, por sua vez, só 
poderá acontecer pela via da comunicação afetiva e pela narcisização. 
E acrescenta que; “enquanto o esquema corporal é o mesmo para to-
dos os humanos, a imagem inconsciente do corpo difere segundo os 
indivíduos. É própria de cada um, porque cada individuo tem a sua 
história singular” (idem, p. 16).  
O bebé, por exemplo, não tendo consciência do seu próprio corpo, é 
através da comunicação afetiva, dos sentidos e dos seus instrumentos 
de comunicação básicos; o olhar, o chorar, o sorrir, o gesticular, que 
conecta todos os estímulos como um corpo absorvente que reage a 
partir do próprio corpo e do seus órgãos dos sentidos que guardam a 
informação que recebe da sua adaptação ao meio que o envolve. Aqui, 
nesta fase, todo ele é corpo.  
Corpo dos sentidos. Corpo da expressão. Corpo sensorial.  
Será esta a forma mais genuína de conceito e significação do que é co-
municar na infância? Do que é inventar?  
Será a inventividade um lugar privilegiado de comunicação do mais ín-
timo e mais natural que temos em nós?  
Será inventar um ato de comunicação que se conecta e articula com to-
dos os sentidos do corpo e do espaço? Do eu com o mundo? 

Tento compreender estas inquietações e continuo a sonhar [a inven-
tar]. 
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Será a partir desde corpo físico e da sua relação criada com os espaços 
e com as pessoas que o rodeiam, mesmo antes de conseguir comunicar 
com outros instrumentos, que poderei pensar a invenção na infância? 
Haverá relação? 
Ocorre-me aqui uma questão; muitas vezes, nós, crianças adultas, te-
mos dificuldade em descodificar estes códigos, especialmente nos be-
bés que não verbalizam o que sentem. A linguagem verbal todos nós 
entendemos, em contrapartida, a linguagem do corpo, dos gestos, dos 
sons, do olhar; estas, são difíceis de descodificar, de entender. E aqui, 
volto à “história singular de cada individuo”, à individualidade de cada 
ser humano.  
Cada um de nós nasce diferente, irrepetível, único. 
Respeitar esta individualidade, nos espaços educativos, torna-se difícil. 
Na comunicação oral, na linguagem verbal, à partida, todos nos enten-
demos; mas na linguagem dos sentidos, sendo tão variável a sua “inter-
pretação”, acabamos por nos resumir à palavra, mesmo que ela não ve-
nha dos nossos próprios sentidos.  
Poderei aqui, também, atrever-me no meu pensamento e arriscar-me 
inventar um lugar onde a singularidade de cada um de nós só se pode 
emancipar através dos sentidos. De uma linguagem dos sentidos que, 
por ser dos sentidos, não pode ter um manual de descodificação, mas 
que, através da expressão desses mesmos sentidos, poderá revelar essa 
mesma singularidade. 
O bebé, por exemplo, não tendo esta consciência de “imagem do 

corpo”, é través dos sentidos que começa a criar o caminho para esta 
imagem. Não só do seu próprio corpo, mas também do corpo dos ou-
tros. Sendo que a imagem de corpo pode entrar em processos diferen-
ciados de (re)desenho, de acordo com os diferentes espaços que habita, 
bem como dos diferentes relacionamentos que podem surgir ao longo 
da vida.  
É muito interessante constatar, por exemplo, que o bebé aprende a co-
nhecer-se a si próprio através do outro. Neste caso, primeiramente, 
através da mãe. Nos primeiros meses de vida existe apenas um só 
corpo, indissociável, o dele e o da mãe – o corpo “mãebebé”. Os nove 
meses de vida intrauterina propiciam este prolongar do corpo mãe fi-
lho como se se tratasse de um corpo só. Com o crescimento, e conse-
quente “afastamento” desta imagem sensorial, ele vai percebendo que 
existe “um” corpo, o da mãe, e é através dele que vai percecionando o 
corpo em si, as suas formas, as suas diferentes partes, o seu movi-
mento.  
Ainda que de forma inconsciente, nesta relação corpo, a criança identi-
fica primeiramente através do corpo do outro, o seu próprio corpo. E 
só mais tarde “volta” ao seu próprio corpo, reconhecendo-o como um 
corpo que outrora sabia que existia fora de si (Gil, 2018). 
“A imagem do corpo é “eminentemente inconsciente”, enquanto o es-
quema corporal é parcialmente inconsciente, pré-consciente e consci-
ente” (idem, p.16). Sendo a imagem do corpo algo inconsciente, como 
afirma Gil, é-o porque “condensa em si o desejo sempre simbolizado 
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em imagens ou palavras, e o processo de simbolização desloca a repre-
sentação direta” (idem). No entanto, existem ainda outras razões, mais 
complexas, para a tornarem inconscientes, sendo uma delas o desejo 
que se exprime através das experiências emocionais repetidamente vivi-
das através das sensações.  
Vejamos novamente, por exemplo, o bebé recém-nascido que, não se 
exprimindo verbalmente e não utilizando o seu corpo de forma consci-
ente para comunicar algo, se exprime através do choro e da sucção 
que, para Dolto é a “encarnação simbólica inconsciente do sujeito de-
sejante, antes mesmo de o sujeito ser capaz de designar a sua vontade e 
estando, portanto, a imagem do corpo a ser uma “memória inconsci-
ente de todo o vivido relacional” (idem, p. 17). 
Podendo entender na escrita de Gil, referindo-se ainda a Dolto, que 
esta ideia de imagem do corpo, consciente e inconsciente, em comuni-
cação com o mundo, que é;  

“graças à nossa imagem do corpo levada pelo – e cruzada com – 
o nosso esquema corporal que podemos entrar em comunicação 
com o outro. (...) porque é na imagem do corpo, (...) que o 
tempo se cruza com o espaço, que o passado inconsciente ressoa 
na relação presente” (idem, p. 18).  

Esta relação que se vai criando durante o crescimento da criança – 
corpo, espaço, consciência, inconsciência e comunicação, leva-me a 
pensar na linguagem verbal e não verbal, na linguagem dos sentidos e 

da consequente expressão da criança. 
Segundo Gil,  

“para Dolto, a linguagem não significa apenas linguagem verbal, 
nem sequer apenas um “significante”. Porque um movimento 
corporal não tem “significado” proposicional, mas um sentido 
que para a criança é completo e auto-suficiente. Por isso há di-
versos estados de complexidade na formação da linguagem das 
crianças” (idem, pp. 19-20).  

Um gesto, um olhar, um som, um fonema, podem ser signos que ex-
primem uma “linguagem” de relação entre os espaços e as pessoas que 
rodeiam a criança, sempre numa relação afetiva e onde as sensações do 
corpo se tornam, elas mesmas, “linguagens”.  
Neste sentido, segundo Gil,   

“a linguagem mediatiza a expressão do desejo, libertando a cri-
ança de uma relação corpo-a-corpo com a mãe. Linguagem que 
pode ser mimica, gestual, sonora, olfativa, visual, e que pode ma-
nifestar-se (e agora é a imagem inconsciente do corpo que se ex-
prime e se atualiza) num desenho, num boneco de plasticina, 
numa posição do corpo. Esta linguagem permite ao sujeito ex-
primir o desejo, fantasmando-o. “Fantasma significa aqui memo-
rização olfativa, auditiva, gustativa, visual, tátil, barestésica e ce-
nestésica de perceções subtis, fracas ou intensas, sentidas como 
linguagem do desejo do sujeito em relação ao outro, perceções 
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que acompanham as variações de tensões substanciais sentidas 
no corpo” (idem, p. 20). 

A imagem inconsciente do corpo na infância é, portanto, o resultado 
de um “mapeamento de corpo infantil na história das suas experiências 
libidinais de comunicação com os adultos, com a mãe e com as outras 
crianças” (idem). Desta forma, faz todo o sentido pensarmos que todas 
as experiências afetivas vividas pela criança, se de forma sentida no 
corpo, permanecem na sua memória sensorial e, mesmo que inconsci-
entes, permitem à criança exprimir-se através das suas linguagens, com 
sentido(s).  
Desta forma, todas as relações que a criança possa criar com o mundo, 
transportam consigo experiências afetivas que a linguagem pré-verbal 
ou verbal simbolizam ou “metaforizam”, uma vez que simbolização ou 
metaforização de experiências emocionais as tornam comunicáveis e, 
portanto, também experienciáveis. “A metaforização do corpo cria uma 
imagem inconsciente do corpo, que não é senão uma maneira de dizer 
as experiências corporais que resultam da comunicação com o outro” 
(idem, p. 21). 
Tendo encontrado na escrita desta tese sobre inventividade e de forma 
especial aqui, neste diálogo ente Gil e Doldo, um sentido mais consci-
ente para as “palavras inconscientes”, para a verbalização dos pensa-
mentos e das emoções através das palavras, palavas que também se po-
dem revelar em ações e movimentos conscientes e inconscientes do 
corpo que se expressa.  

Senti, ao ler “Caos e Ritmo”, que também a palavra – a linguagem oral 
– tem o seu sentido nas emoções. Neste sentido, a palavra é entendida 
como uma emoção que passa pelo corpo, por um corpo sensorial. Pa-
lavras provocadoras de emoções. A imagem de palavra que, antes de 
ser dita, ressoa nos sentidos e transporta com ela, no seu som, todo um 
sentido maior do que a própria palavra dita, escutada. Como se se re-
percutisse para além do seu som. Que fica. Permanece. Porque as pala-
vras também são imagem. Evocam imagens. Imagens inventadas. E é 
essa imagem que sobrevive, com sentido, na memória sensorial. 
Corpo-criança que se movimenta no(s) espaço(s), que se expressa e co-
munica como se de uma dança se tratasse. Uma musicalidade da pala-
vra que se pode contemplar num corpo que dança, num corpo que se 
torna imagem, numa imagem que nasce de um corpo que se relaciona e 
interage com o(s) espaço(s), consigo e com o(s) outro(s).  
Podemos fazer aqui uma ponte, relacionando a comunicação e a rela-
ção criada entre corpo-espaço e espaço-corpo que se relacionam, im-
plicando nesta mesma comunicação (comunicações) - a relação, os es-
quemas corporais que se criam, constroem e se cruzam através da ima-
gem do corpo, sendo que é através destes esquemas que podemos en-
trar em comunicação com os outros e com o espaço.  
O esquema corporal da criança, bem como da sua imagem do corpo,  
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“a menina dança?” (Maria, 21 meses, 15de outubro, 2013) 

 
cruzam-se com o agir, o interagir, com o fazer; que por sua vez se 
ruza com o espaço que a acolhe e onde o seu corpo se instala. 
O caminho para estes cruzamentos entre corpo e espaço pode ser uma 
forte provocação de sentidos e pensamentos que nascem e crescem 
para os lugares da invenção – para os tempos e lugares da inventividade. 
Adequar e fazer corresponder esta imagem relacional ao contexto es-
colar, faz-me questionar o centro desta investigação em educação artís-
tica na infância, através do conceito de inventividade associado aos 

espaços que a criança habita, bem como à forma que se relaciona com 
eles através do seu pensamento inventivo que transborda por todo o 
seu corpo em ação. 
 
Sendo a escola um dos espaços onde a criança passa grande parte do 
seu tempo, porquê priva-la de se relacionar com este espaço do seu 
mundo? 
 
Certo é que não é o único espaço e, tendencialmente, a ideia da “cri-
ança que descobre o mundo” e que parte para a sua descoberta, nunca 
é associada à escola, ao espaço escolar.  
Na escola ela aprende sobre o mundo, a partir de alguém que lhe en-
sina e lhe mostra o que é o mundo.  
Fora da escola ela pode descobrir, por si própria, o que é o mundo a 
partir do que lhe é ensinado, na escola. 
Este, é um contrassenso muito grande se pensarmos nele desta perspe-
tiva:  
 

Porque é que os espaços escolares não são, efetivamente, uma 
parte do mundo das crianças? 
Porque é que os espaços escolares se reduzem ao próprio edifí-
cio, sendo que o edifício está, à partida, subdividido em espaços 
com um determinado fim? Fechados em si mesmos e sem lugar 
para o mundo por vir, por descobrir? 
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 Recordo-me das escolas que frequentei, em especial a do 1.º Ciclo. 
Ainda hoje, passados mais de 30 anos, quando visito escolas, na sua 
grande maioria, ainda é isto que encontro: espaços escolares reduzidos 
aos bancos da própria escola. 
Se estamos a falar de comunicação, de diálogo, de relações entre corpo 
e espaço, e encontramos neste cenário escolar o espaço como um lugar 
vazio, como um lugar comum, dos que apenas servem para receber, 
acolher, como podemos convidar a criança a relacionar-se e a (in-
ter)agir?   
Todo o mundo e tudo o que dele faz parte, é um espaço de aprendiza-
gem. É uma escola, portanto. É o cenário de aprendizagem mais natu-
ral que existe. 
E esta escola mundo, só o é, ou poderá ser, se entrarmos nesta estreita 
relação com ele.  
Não existindo relação, não pode existir uma conquista, uma aprendiza-
gem que parta das emoções, das sensações, dos sentidos, para que a 
criança possa e consiga conhecer o mundo e criar mundo. 
Na escola, esta relação acaba por resumir-se à relação professor-aluno, 
aluno-aluno(s), auxiliares de ação educativa-professor-aluno. O espaço 
acolhe estas relações, mas não está convocado, nem convidando, ao di-
álogo com os intervenientes que o habitam. 
Será por isto, também, que o papel do professor é tão importante nas 
escolas. Será também por isto que existem tantas dificuldades por parte 
dos professores em estarem com um grupo grande de crianças (hoje 

em dia, entre 20 e 30 crianças por sala, com um educador ou um pro-
fessor apenas – no caso dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo).  
Neste sentido, Niza (2012, p. 53) refere que; 

“quem suportaria o desafio de 40 ou mais indivíduos numa rela-
ção estável dentro de quatro paredes, se não atuando ao nível do 
policiamento das atitudes e dos comportamentos (...)? Ao nível 
das instituições, mais ao menos hierarquizadas, ainda hoje, infe-
lizmente, as relações mais suportáveis, mas, apesar disso, tam-
bém inquietantes, são as da família, do clã, da tribo, ou da 
equipa.” 

E ainda acrescenta que; 
“a passagem da escola, como instrutora, para a escola como rea-
lidade educativa, é ainda, em muitos sítios, uma miragem. Ne-
nhum pai suportaria o desafio e conflito permanente de educa-
ção de quarenta filhos, por hipótese. Como podemos esperar tal 
tarefa em profundidade por parte dos professores? É certo que a 
autêntica educação se processa através das relações grupais, mas 
o número de elementos do grupo tem de ser reduzido para ser 
possível e eficaz” (idem, p. 54). 

Será também por estes factos que a autonomia das crianças nas escolas 
as desresponsabiliza da sua individualidade, singularidade, bem como 
das suas ações e atitudes na escola(?). 
Sendo o espaço um forte aliado das escolas, dos professores, das crian-
ças e de toda a comunidade educativa, porque não olhar para ele como 
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um parceiro?  
Se olharmos para o espaço como um educador (o terceiro educador) e 
investirmos no seu envolvimento, na sua organização, teremos um 
forte aliado contra as questões de impotência dos professores sobre os 
grandes grupos, influenciando, ainda, o nível de autonomia e responsa-
bilidade da criança face a esta relação com o meio e com o grupo. 
O espaço fala. O espaço comunica. 
Um espaço (re)pensado, desenhado e organizado em função da obser-
vação das crianças e da sua própria intervenção sobre o mesmo, as-
sume a criança como foco principal na sua busca de conhecimento so-
bre o mundo, interferindo na sua aprendizagem e autonomia, respon-
sabilidade, desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural, tor-
nando-se assim um agente direto da aprendizagem, bem como um es-
paço privilegiado para as relações e interações sociais.  
Sendo a relação que se cria com o meio um dos fortes influenciadores 
na construção do conhecimento, o desenho destes espaços pode ser 
olhado de duas formas; por parte do adulto a partir da observação dos 
interesses da criança, individualmente e/ou em grupos; e de um espaço 
neutro que pode ser desenhado pelas crianças a partir dos seus interes-
ses e motivações. Ambos podem ser ricos em potencial, mas o se-
gundo será o mais rico em termos de significação e emancipação do 
Ser criança, no que toca, em especial, à temática central desta investiga-
ção – inventividade.  
No entanto, mesmo neste caso, terá que existir por parte do adulto, 

sensibilidade e respeito pelos pensamentos e escolhas das crianças na 
transformação do espaço, nunca saindo de cena e apoiando estas mes-
mas escolhas, bem como tendo a capacidade de potenciar outras possi-
bilidades que prolonguem o pensamento e o ato criador que ali se de-
senvolve. 
 
linguagens do corpo – autónomo - que se relaciona com o es-
paço 
 
A partir da “teoria da linguagem” de Dolto (Gil, 2018, p. 21); “há uma 
história da formação da linguagem individual que se enraíza no corpo”. 
Neste sentido, se a formação da linguagem individual se enraíza no 
corpo, a partir das histórias vividas pela criança – da sua própria histó-
ria -, para mim faz muito sentido relacionar esta ideia com a inventivi-
dade na infância. 
Segundo Gil (idem, pp. 22-23), se a teoria de Dolto dá uma atenção 
particular às forças do corpo que, de forma autónoma, reagem aos estí-
mulos naturais do mundo, os “conflitos” que daqui podem advir, po-
dem ser compreendidos segundo esta noção de imagem inconsciente 
de corpo. 
Neste sentido, esta teoria não reduz o corpo a uma representação, a 
um emissor-recetor, a resposta-reação, deixando uma grande margem 
para a inovação, improvisação e experimentação de diferentes meios 
de expressão. Assim, segundo o autor, o corpo é remetido para uma 
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autonomia das suas forças que pedem que o corpo entre em ação, den-
tro das condições nas quais se encontra. Neste sentido, estas ações 
nunca são iguais, são sempre variáveis.  
Desta forma, Gil (idem), diz-nos que a realidade da linguagem das cri-
anças não forma um conjunto de signos discretos, mas de signos-ações 
ou signos-forças, dando o exemplo de propostas feitas por adultos, a 
crianças, aquando de representações gráficas;  

“desenhos e moldagens não são propostas [à criança] para a fa-
zer falar do seu pai, da sua mãe... São como os sonhos e fantas-
mas dos adultos, testemunhos do inconsciente. Todo o desenho, 
toda a representação do mundo é já uma expressão, uma comu-
nicação muda, um dizer para si ou um dizer ao outro. [Quando, 
em análise, a criança fala do seu pai e da sua mãe ou dos seus ir-
mãos] não fala destas pessoas na sua realidade, mas daquele pai 
nela, daquela mãe nela, daqueles irmãos nela” (idem, p. 22). 

Neste sentido, podemos encontrar em Gil, a partir da escrita do autor, 
as palavras de Gérard Guillerault, aquando desta ideia de palavra-força 
que se revela em palavra-ação-corpo-espaço;  

“palavra não foi, pois, sempre esse elemento intemporal, impes-
soal – universal – da troca. Será corporalmente e emocional-
mente sobredeterminada e marcada. O que significa que antes da 
palavra-palavra, há a palavra-oralidade, a palavra-analidade, etc...; 
há as pré-formas corporais da palavra, que lhe dão a sua materia-
lidade. (...) segundo a observação de Dolto: “as palavras são os 
testemunhos de emoções não ultrapassadas, consecutivas a expe-
riências vividas” (idem). 

Segundo o autor, para a criança, as palavras têm a força da emoção que 
lhe está subjacente e que a contamina; assim, a palavra é força e é essa 
força que lhe dá sentido.  
Neste sentido, Gil refere que é necessário pensar na importância da pa-
lavra-emoção, na perspetiva de a podermos pensar, no que concerne 
aos espaços de inventividade na infância, como lugar de união e fusão en-
tre a força da palavra com outras linguagens expressivas; mímica, plás-
tica, dramática, olfativa, tátil, entre outras que envolvem efetivamente a 
criança com o  espaço físico, com o seu próprio espaço e com o es-
paço dos outros.  
De acordo com este cenário, o autor alerta que não é necessária uma 
hermenêutica ou um sistema de códigos para interpretar signos-repre-
sentações, uma vez que este é um lugar de subjetividade(s). 

“família” (Carlota, 3 anos, 23 de julho, 2018) 
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Eis, talvez, o aspeto mais importante e original do trabalho de 
Dolto: “considerar a força inconsciente que acompanha a fala ou 
a linguagem não-verbal (e todo e qualquer movimento da cri-
ança). Os desenhos traduzem conflitos de forças que a criança 
neles projeta – neste caso, o desenho resulta de um gesto-força 
condensando toda a energia inconsciente da ação necessária para 
o fazer. Não há diferença entre signo e coisa ou significante e 
significado: deve-se admitir que os movimentos dos jogos de 
força são traduzidos graficamente (“projetados”), porque pos-
suem uma espécie de ritmo, ou seja, traduzem-se os movimentos 
de sensações por ritmos de figuras ou de moldagens” (idem, pp. 
22-23). 

Se dermos à criança a possibilidade de 
“fantasmar”, de fantasiar, imaginar e in-
ventar, potenciando cada vez mais a sua 
imaginação através do que lhes dizemos e 
do que fazemos quando brincamos com 
elas, para a criança, as palavras passam a 
ser palavras-ação e palavras-força. Neste 
sentido, não lhes estamos a comunicar 
uma mensagem com um fim fechado, 
concreto, mas sim uma “fala” que lhe 
permite aderir totalmente como se 

vivesse realmente aquela fantasia que se está a provocar.  
“A mãe faz-lhe assim nascer as sensações e forças reais no seu corpo que 
lhe permitem imaginar-viver com o seu corpo a ação de voar” (idem, 
p. 23); e se eu fosse um pássaro? E se eu fosse um cão? Se eu fosse na-
quele avião! Gosto de ti até á lua! Certo dia... Há muitos anos atrás... 
Parece que estou a voar! – estas e muitas outras expressões, são “pala-
vras-força” que nos fazem voar, imaginar, sonhar, sentir, criar, inven-
tar... 
A criança, adere assim às palavras, de tal maneira que elas não comuni-
cam apenas uma mensagem, mas fazem nascer movimentos de forças 
corporais que lhe permitem o início de um processo de devir pássaro, 
ou outra coisa qualquer (idem), através, também, da emoção que lhe é 
transmitida por quem a comunica. 
 

 
“conversas” (Carlota, 5 meses, 10 de abril, 2015) 

 
Segundo Gil (2018), a comunicação com um bebé pode surgir como 
palavra que se transforma em sensações transmitidas por gestos e sons 

“conversas” (Carlota, 2 meses, 19 
de janeiro, 2015) 
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que, por sua vez, provocam emoções e levam a esta comunicação-ação 
de signos. As palavras que ainda não são entendidas pelas crianças, já 
tem aqui um significado maior mesmo antes da própria significação da 
palavra. “Isto implica não só que a proferição da palavra é ação, mas 
que a palavra está envolta numa série de sensações-fonemas que são 
autênticas forças transmitidas pelo inconsciente, e de inconsciente a in-
consciente” (idem, p. 24), neste sentido, o autor acrescenta; 

“(...) a língua vem dar valor simbólico às experiências de corpo, 
desde que sejam emotivamente relacionais, e querendo que a 
emoção seja sempre comunicante. Mas também permite dizer 
que a língua tira a sua simbolicidade, o seu poder metafísico, do 
facto de se extrair do corpo, e de valer como metáfora corporal. 
(...) Não esquecer que a “comunicação de inconscientes” na cri-
ança é imediata, porque para ela não existe distinção entre corpo 
e espírito, ou entre corpo e linguagem, ou entre sentido e coisa 
designada. Estes polos não se separam, mas são uma só dimen-
são no plano de imanência corpo-espírito. 
Olhar assim o corpo é, para a criança, recusar ver nela um 
corpo-sujeito ou um Cogito corporal, (...). 
A clara orientação ontológica dos conceitos de Dolto leva-nos, 
curiosamente, a fazer a economia do estatuto que a sua doutrina 
atribui às “imagens” e à linguagem: o “simbólico”, por exemplo, 
é, para nós, o real das forças; e, se a criança desenha, o resultado 
não é para interpretar como sentido de um signo, mas como um 

signo-ação. Se, como diz Guillerault, o próprio sentido da lingua-
gem é uma metaforização do corpo, o “símbolo”, a “imagem”, a 
“representação” e o próprio corpo pedem outras definições. Há 
uma “literalidade” do símbolo que se deve pôr na conta do sen-
tido próprio do corpo – o que implica um entendimento muito 
diferente daquele que se dá à Metapsicologia psicanalítica” (idem, 
pp. 24-25).  

Entrando assim, a partir da escrita de Gil, no campo do simbólico que 
para a criança, e para nós adultos aqui posicionados como interlocuto-
res, se pode traduzir neste contexto de perceção do(s) espaço(s) esco-
lar(es), ou não escolar(es), formais e não formais de educação, numa 
perspetiva de nos (re)posicionar no espaço como um meio de estudo, 
de investigação e provocação para a inventividade na infância.  
Todas as características, episódios e factos trazidos pela escrita de Gil, 
em “Caos e Ritmo”, a partir dos autores convocados pelo mesmo para 
esta obra, permitem-me pensar, através dos seus diálogos, nas questões 
que levanto aquando desta temática, levando-me, assim, a querer per-
ceber estas relações que existem entre o espaço, a criança e a invenção. 
E, neste exercício de escrita experimental – inventiva - a que me pro-
pus, muitas são as dificuldades com que me vou deparando, no que 
toca, principalmente, à capacidade de focar mais objetivamente aquilo 
que me interessa para aqui...   
Apesar de sentir que me possa ter alongado neste ponto e de, a deter-
minado momento, ter vontade de me desviar para outros, tanta é a 
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informação e os interesses que se podem cruzar apenas numa situação 
ou problemática, leva-me também a refletir sobre esta questão de “cru-
zamento”, de ponto de contacto, união, mesmo que à partida possa-
mos pensar que estamos a falar de situações diferentes; tudo aqui se 
tem contaminado.  
Este facto, faz pensar ainda mais num conceito de inventividade como 
um lugar de “contaminação”, de encruzilhada, lugar que se transforma 
em muitos lugares que se relacionam; onde existe sempre algo que os 
une e que também os separa. Faz ficar, demorar. 
Para mim, é muito interessante constatar isso a cada momento deste 
trabalho, ou mesmo a cada momento da minha vida – esta relação en-
tre coisas que à partida não têm relação. E é nos pequenos pormeno-
res, nos que são mais simples, que estas contaminações se tornam difu-
sores de sentidos. 
Por exemplo, comecei esta parte da escrita decidida a falar sobre o es-
paço, de forma direta e objetiva, mas o espaço levou-me para todos os 
lugares que não o espaço e depois devolveu-me a ele. E é aqui que me 
encontro. 
Ora, se quero pensar sobre o espaço - na escola ou fora dela - não o 
poderia fazer se não pensasse primeiramente, ou em simultâneo, de 
acordo com o contexto deste trabalho, na importância deste espaço 
para quem o habita. Ou sobre a relação que poderá existir entre o es-
paço habitável e o habitante desse espaço. Sendo que o habitante se re-
laciona com o habitável e vice-versa, bem como o espaço só existe se 

nos relacionarmos com ele. O habitante, neste caso, é a criança. Mas a 
criança, para habitar o espaço, pode não o habitar sozinha, existe sem-
pre algum cuidador que está com ela.  
Por isso tornou-se muito importante conhecer e descobrir, em pri-
meiro lugar, e já que o espaço me levou a isso, o Habitante. 
Arrisco-me a dizer que o espaço só o é se existir esta verdadeira ocupa-
ção-relação-diálogo do mesmo por parte de alguém. Neste caso, a cri-
ança e o adulto. 
Neste sentido, foi tão importante ler Gil, que me mostrou Dolto e as-
sim sucessivamente. Pensar no espaço como um lugar que convida a 
habitar e a se relacionar. Como se o espaço, também ele, tivesse vida 
própria.  
Esta noção de espaço, muitas vezes inconscientemente, afasta-nos 
desta relação. E é nesta “inconsciência de” que também identifico esta 
escrita com a ideia de “corpo inconsciente”, de imagem de corpo, de 
corpo que comunica, de expressão do corpo antes de ter consciência 
desse mesmo corpo, desse mesmo gesto. A relação corpo-espaço 
como um gesto. Do gesto que, ainda que inconsciente, comunica e re-
age aos espaços, às pessoas, aos ambientes, aos sons, às texturas, às 
temperaturas, aos cheiros, ... 
Gestos que são linguagens. Gestos que comunicam. Gestos que se 
transformam em imagens. Gestos que são provocações. Gestos senti-
dos... 
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provocador de sentidos. o espaço no corpo (sensorial) 
 
Foi importante perceber, através da leitura que fiz de Gil (2018), que 
esta relação que existe entre o bebé que nasce e cresce, que é criança, e 
cresce, trás consigo algo que para aqui faz tanto sentido - os sentidos.  
São os sentidos que nos podem criar desvios, que por sua vez nos po-
dem colocar em contacto com o ato inventivo, uma vez que, se tudo 
for linear, se não existir a possibilidade de problematizar, podemos não 
entrar em contacto com o pensamento inventivo. 
Poder pensar que é através dos sentidos, como recetores sensoriais, 
que se tornam emoções e que nos fazem pensar, agir, arriscar. Tudo o 
que não passa por aqui, torna-se monótono e não cria desvios.  
Se a criança, sendo um ser curioso, está constantemente à procura da 
emoção, não perde tempo com coisas supérfluas que não lhe diz nada, 
que não lhe provoca nada. No entanto, nós, adultos, já perdemos esta 
capacidade e não conseguimos ser tão sinceros e genuínos como as cri-
anças.  
Se não acompanha a sua curiosidade, se não a faz sentir bem, a criança 
não se demora. 
 
Reportando esta ideia de criança como um ser sensorial que se implica 
a cada segundo da sua vida com o mundo envolvente, entrando numa 
relação afetiva com o mesmo, interessa-me, especialmente, esta ideia 
de ser sensorial e de relação afetiva. 

A afetividade, apresentada aqui como relação, apenas se consegue se 
este ser sensorial for capaz de ativar os conectores dos sentidos. E, 
nesta perspetiva, encontro aqui um sentido muito claro destas duas 
premissas na relação que aqui quero fazer com o espaço para a inventivi-
dade na infância.  
Pode o ato inventivo - inventividade -, estar associado e intimamente re-
lacionado com a singularidade da criança que, por sua vez, só o estará, 
se estiverem implicados todos os seus sentidos? 
Se considerarmos o espaço como um dos provocadores de inventividade 
na infância, não se poderá dissociar ou afastar a linguagem simbólica 
da criança, a afetividade e o ser sensorial. 
Neste sentido, a criança, como ser autónomo que movimenta o seu 
corpo e o convoca a relacionar-se e a interagir com o espaço que ha-
bita, encontra a cada passo uma relação, experimentando e ensaiando o 
seu pensamento e os símbolos da linguagem simbólica que têm “a pro-
priedade de atrair outros símbolos e entrar em múltiplas conexões 
significativas, (...) porque entre os símbolos e as forças se estabelecem 
relações particularmente estreitas” (Gil, 2018, p. 47). 
Nesta continua e transformadora relação que se pode criar entre o(s) 
espaço(s) e a criança, ambos entram conjuntamente numa harmonia de 
pensamento que vai “buscar à irracionalidade do corpo, do inconsci-
ente e do desconhecido a intensidade do sentido que torna inteligível 
um acontecimento, um comportamento, uma ideia” (idem, p. 50).  
Pensar torna-se assim um ato/ação e intervenção incessante. Se 
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permitirmos esta autonomia e este responsabilizar-se pelos seus pró-
prios pensamentos, que se transformam em ações, pensar, para a cri-
ança é; 
“pensar excessivamente, intensamente. Só quando se constituem siste-
mas excessivos de sentido, (...) se começa a pensar” (idem). 
Neste sentido, sendo nestes sistemas excessivos de sentido que acon-
tece o pensar, a criança consegue esta relação onde “os movimentos 
do corpo são transpostos para o pensamento enquanto movimento de 
pensamento” (idem, p. 250). 
 
espaço É pensamento; 
espaço de envolvência/ espaço envolvente;  
espaço de pensamento/ espaço pensamento.  
 
 “O espaço envolvente pertence ao inconsciente do corpo. Faz parte 
daquele conjunto de elementos que estão na génese das condições de 
possibilidades da vida do corpo” (Gil, 2018, p. 250). 
Podendo pensar no espaço como um provocador de pensamento(s) ou 
no espaço, através de uma transformação do mesmo – espaço como 
pensamento – estamos no caminho certo para pensar os espaço escola-
res como educadores e onde acontecem pensamentos e aprendizagens 
que se materializam fisicamente a partir do corpo, a partir do corpo no 
espaço e a partir do espaço como corpo. 

Como nos refere Gil (idem, pp. 251-252), é “graças à transformação 
dos movimentos físicos que surgem os movimentos de pensamento.” 
Esta transformação, ocorrendo ao mesmo tempo que se forma o es-
paço envolvente, é claramente nomeado como “espaço de segurança”, 
de autonomia, ‘eu sozinho’, ‘eu, tu não’; onde a criança assume a sua li-
berdade e responsabilidade para criar, inventar, tornando-se sujeito e 
não “objeto parcial retido na dependência da instância tutelar, subme-
tido à sua possessividade e à sua vigilância total”.  
Neste sentido, sem esta possibilidade de deslocamento autónomo e de 
poder sobre as suas decisões neste confronto de pensamentos e apren-
dizagem sobre o mundo que a rodeia; a criança, é entendida como su-
jeito singular, tornando-se assim autónoma e significativamente autora 
do seu pensamento que, sendo significativo, se apropria dele e lhe con-
fere responsabilidade e vontade de continuar. 
Se acordo com Gil; 

“a génese do espaço envolvente, enquanto espaço do corpo, cor-
responde à abertura do campo de pensamento. 
O “campo” de pensamento constitui-se do mesmo modo que o 
espaço de envolvência do corpo (practognósias). Neste sentido, 
o pensamento funciona como um “corpo de pensamento”, com 
limites e associações internas sem mediações ou articulações. 
Uma das propriedades do espaço envolvente é a de filtrar e sub-
trair, pela sua textura espacial, aqueles traços que permitem o 
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funcionamento do pensamento em condições normais. (...) o es-
paço envolvente condiciona o pensamento” (idem, p. 252).  

Assim, se o espaço envolvente condiciona o pensamento, para a cri-
ança, na escola e/ou fora dela, torna-se de extrema importância que 
o(s) espaço(s) seja(m) (re)pensado(s) de forma a ir de encontro à sua 
emancipação e não o contrário.  
Neste sentido, teremos que ser nós, adultos que um dia já fomos crian-
ças, a pensar na infância das crianças, também, a partir de um revisitar 
das nossas próprias infâncias. Poderá ser a partir deste caminho que se 
conseguirá ciar um sentido que também seja para nós provocador de 
afetos e sentidos para um devir criança em cada um de nós, bem 
como, para cada criança que connosco se cruza. 
Se nos permitirmos e propusermos a olhar cada criança como um ser 
sensível que “pensa sempre entre as coisas e os seres no espaço, rela-
ções precisas impregnadas de afeto (que lhes confere sentido). O tecer 
do espaço de segurança da criança fez-se na sua interação com os adul-
tos tutelares e leva naturalmente à contenção e à limitação desse es-
paço. Neste aspeto, os limites são ditados à criança pela própria dinâ-
mica dos afetos” (idem, p. 253), podendo aproximar-nos cada vez mais 
do sentido dos gestos e dos discursos das infâncias na inventividade, pro-
curando e preparando espaços para isso. E em inventividade, todos os 
espaços são possíveis. 
 
 

será a liberdade um espaço? (de segurança?)  
 
Indo ao encontro das questões que se prendem com uma certa ideia de 
espaço infinito, espaço vazio, espaço aberto, sem fim ou limite - para a 
criança – que espaço(s) potencia(m) a liberdade criadora da criança? 
Confrontada com algumas premissas que me levam a pensar esta ques-
tão do espaço de liberdade, como um espaço finito ou infinito, pode a 
liberdade ser um espaço de segurança? E para ser seguro, terá que exis-
tir limites? Como se relaciona, então, liberdade com limite? 
  
Segundo Gil (2018, p. 253); 

“a “simbolização” pela linguagem e outras trocas funcionais e lú-
dicas implica a delimitação – um espaço infinito ou a deslizar 
para ele não permite a formação de símbolos. Resumindo, a 
transposição dos movimentos físicos faz-se pela subtração e 
transformação, mantendo a consciência do movimento, de certos traços 
tais como o peso, o atrito, a opacidade da matéria, a extensão do 
espaço e a limitação da velocidade no tempo. O que se move já 
não é uma coisa, um corpo ou bólide, mas o pensamento. E é a 
limitação do espaço que oferece a consistência, sem peso nem 
atrito, ao movimento.”   

Faz-me assim pensar, e problematizar o meu pensamento, relativa-
mente ao que considero ser um espaço promissor para que a criança 
explore e tenha a oportunidade de explorar diferentes linguagens para 
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se expressar – um espaço infinito – referindo-me a “infinito de possibi-
lidades”. Neste sentido, não me refiro ao infinito físico do espaço, ou 
dos materiais que o constituem, falo antes da poética dos espaços; da 
sua matéria “inconsciente” e “invisível” que lhe confere infinitas possi-
bilidades de imaginação e invenção por parte das crianças.   
Ocorre-me, neste momento, o exemplo da pedagogia de Maria Mon-
tessori (Montessori, s/d), aquando do seu método de organização do 
espaço educativo, onde os materiais disponibilizados são cuidadosa-
mente organizados por áreas, onde predominam os materiais naturais – 
madeira – pela sua aproximação à natureza, espaços desenhados para 
auxiliarem as atividades das crianças; atividades preparadas pelo profes-
sor e escolhida pela criança. A educação dos sentidos nas escolas mon-
tessorianas têm em consideração esta questão não tanto de um “espaço 
limitado”, mas como espaço pensado e preparado para a autonomia da 
criança e sua autodisciplina.  
Na pedagogia Montessori, esta questão da apresentação dos materiais 
sensoriais e sua manipulação/utilização, descoberta e trabalho sobre e 
a partir deles por parte da criança, é feita sobre um suporte ou base 
neutra que pode passar por tabuleiros de madeira, tapetes, tecidos ou 
mesas para que, de certa fora, se desenhe o espaço de atuação/explora-
ção da criança, não no sentido de limitar ou reprimir o seu pensa-
mento, mas como forma de lhe permitir concentração e foco no que 
está a fazer, evitando assim distrações. Em Montessori, o ambiente é 
preparado de forma muito organizada e metódica, tendo em conta 

fatores estéticos que permitam um ambiente calmo, harmonioso e que 
permita a autonomia da criança na aprendizagem. 
No que toca à educação artística, particularmente no que se refere ao 
“desenho e arte representativa”, podemos encontrar em Montessori 
(idem, pp. 267-271) um conceito de “desenho livre” que a própria re-
fere não fazer parte do seu método e que nos pode levar a questionar a 
liberdade expressiva da criança;  

“as nossas crianças desenham motivos ornamentais e figuras 
muito mais nítidos e harmónicos do que aqueles rabiscos estra-
nhos do chamado “desenho livre”, em que a criança explica o 
que pretende representar com as suas tentativas incompreensí-
veis. Nós não damos lições de desenho nem de modelagem, po-
rém muitas das nossas crianças sabem desenhar flores, pássaros, 
paisagens e até desenhos imaginários, duma maneira invejável. 
Muito frequentemente reparamos que as nossas crianças enfei-
tam com desenhos também as suas páginas de escrita e aritmé-
tica, às vezes fazendo numa página de operações numéricas o de-
senho de fantasia. Até os desenhos geométricos se tornam mui-
tas vezes molduras dos desenhos, ou o contorno duma figura ge-
ométrica é guarnecido com motivos ornamentais” (idem, pp. 
267-268). 

Neste sentido, podemos constatar, através desta expressão de Montes-
sori, o lugar da expressão livre, particularmente do desenho, na sua pe-
dagogia.  
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No entanto, tentemos perceber a sua perspetiva. Ora, na pedagogia de 
Montessori, a escrita e a aritmética são duas das áreas fortes e, no que 
diz respeito à expressão plástica da criança, especialmente no desenho, 
era dado muito enfase à forma (contornos) e à cor, identificando a pri-
meira como um dos meios de exercitar a mão para o treinamento da 
escrita.  
Neste sentido, o desenho tinha um grande peso no desenvolvimento 
da motricidade fina, não tanto como forma de a criança se exprimir 
através deste meio, mas como forma de exercitar os movimentos da 
sua mão para depois desenhar as letras mais facilmente. 
Neste sentido; “a preparação da mão e dos sentidos fornece uma ajuda 
natural, não só à escrita, mas também ao desenho de expressão”, di-
zendo ainda que nas suas escolas “não se ensina a desenhar, dese-
nhando”, acrescentando, para que possamos entender a sua perspetiva, 
que o desenho livre se desenvolve num espaço devidamente prepa-
rado, onde a criança tem a oportunidade de poder preparar os instru-
mentos de expressão, conferindo-lhe, assim, autonomia e o consecu-
tivo estímulo para a criança continuar (idem, p. 268). 
Ocorre-me, então, pensar que Montessori seria “contra” o “desenho li-
vre” que não é propriamente livre, mas sim condicionado por formas 
de ensinar as crianças a desenhar e onde os materiais não são os que 
melhor se adequam ao que que exprimir, mas sim os que lhe impõem 
como meio e técnica de expressão. 

Se assim for, podemos estar de acordo que a liberdade e a autonomia 
proporcionadas nos espaços que são preparados segundo o conceito 
de inventividade que aqui se quer desenhar, coadunam com a ideia de 
que se aprende a desenhar, desenhando, experimentando, em oposição 
à ideia de se aprender a desenhar, ensinando. 
No entanto, Montessori refere ainda que; 

“a melhor maneira de exercer influência no desenho, não é 
deixá-lo livre, mas é preparar os meios naturais para o produzir, 
ou seja, educar a mão. O verdadeiro talento manifestar-se-á es-
pontaneamente, e o desenho não o ajudará; pelo contrário, as 
más lições de desenho poderiam até sufocar o interesse natural, 
mas a renuncia aos esforços evidentes da criança para se expri-
mir com a mão é um obstáculo ao livre desenvolvimento do de-
senho. Para evitar este mal, devemos enriquecer o ambiente com 
meios de expressão e preparar indiretamente a mão para cumprir 
a sua função o melhor possível.” (idem, pp. 270-271). 

Aquilo que retiro desta expressão de Montessori, é a importância da 
preparação de meios naturais que permitam a liberdade expressiva da 
criança, seja pelo desenho ou por qualquer outra forma de expressão, 
para que a inventividade da criança seja efetivamente livre e autónoma.  
A autora refere ainda que o seu método não procura reprimir o dese-
nho livre; procura antes que a criança encontre nele o máximo de pra-
zer possível, através do seu desenvolvimento livre (desenho), onde a 
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mão e o olhar se exercitam em dialogo com as cores, as formas e os re-
cursos materiais que do espaço fazem parte (idem).  
Para Montessori, a mão não é um órgão da mente, é antes o instru-
mento que exprime a inteligência humana e, neste sentido, considera a 
educação da mão especialmente importante, uma vez que possui uma 
sensibilidade tátil, de movimento, que permite à inteligência humana 
exprimir-se e agir sobre o mundo; “a mão é o órgão da expressão e até 
ocupa virtualmente o primeiro lugar no mundo da imaginação. Na pri-
meira infância, a mão ajuda o desenvolvimento da inteligência e no ho-
mem maduro ela é o instrumento que controla o seu destino sobre a 
terra” (idem, p. 271). 
De forma a concluir esta relação entre corpo e espaços de inventividade 
como lugares infinitos de imaginação e de liberdade, Gil (2018) refere 
que; 

“Compreende-se então porque o espaço envolvente deva ser fi-
nito. É, aliás, o que nos diz o desenvolvimento genético da per-
ceção que a criança tem do corpo próprio: o sentimento de auto-
nomia do corpo próprio. É porque vive o seu corpo como inde-
pendente do corpo da mãe que a criança o sente prolongar-se no 
espaço exterior. 
Compreende-se também que o campo de pensamento equiva-
lente a este tenha as suas fronteiras e que estas sejam inconscien-
tes. Sem atrito, o pensamento não se move aleatoriamente e a 
uma velocidade infinita, segue rotas e sofre entraves de que se 

não pode aperceber. “Ágil” se sem cadeias move-se por si pró-
prio para “simbolizar” de modo preciso. É livre, na medida em que 
percorre trajetos determinados.  
Diz-se então que o pensamento circula num espaço finito, por-
que o espaço envolvente também é finito. De certo modo, o 
campo (ou o corpo) de pensamento compõe o espaço de envol-
vência do pensamento” (idem, pp. 253-254). 

Neste sentido, os espaços educativos, entendidos como espaços físicos 
e objetivos, são finitos. No entanto, os espaços de inventividade, sendo 
também espaços educativos, aqui entendido como espaços simbólicos, 
onde a imaginação é matéria prima para o pensamento inventivo, é in-
finito e subjetivo. 
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os mecanismos da invenção matemática de Poincaré.  
que aproximações com os mecanismos da invenção na infân-
cia?23 
 
José Gil (Gil, 2018), ainda aquando da sua obra “Caos e Ritmo”, tendo 
sido este o principal motivo que me levou até ele (na página 338), faz 
referência a: “Poincaré e a invenção matemática” – (A.). 
Neste sentido, tento estabelecer com estes dois autores um diálogo que 
nos possa aproximar daquilo que busco nesta tese sobre inventividade na 
infância.  
Poderá, então, o mecanismo da invenção de uma disciplina como a 
matemática, relacionar-se com os mesmo mecanismos da invenção na 
infância da criança?  
Terá a inventividade mecanismos que a defina? 
Gil (idem) chama Poincaré para a sua escrita, uma vez que no decorrer 
da mesma, encontramos um paralelismo entre ambos no que concerne, 
especialmente, ao papel do inconsciente na criação, citando-o aquando 
da sua definição de “invenção matemática”.  
Neste sentido, segundo Gil (idem, p. 338), para Poincaré, inventar  

“consiste precisamente em não construir combinações inúteis, 
mas em construir as que são úteis e que não são senão uma 

                                                
23 A partir Henri Poincaré, um dos matemáticos mais inovadores do século XX, numa conferência no 
Institut de Psychologie de Paris, em 1908, onde descreve os mecanismos da “invenção matemática” (Gil, 
2018, p.338).   

ínfima minoria. Inventar é discernir, é escolher. O que são as 
“combinações úteis”? São as combinações de ideias “que, pela 
sua analogia com outros factos, são suscetíveis de nos conduzir 
ao conhecimento de uma lei matemática, da mesma maneira que 
os factos experimentais nos conduzem ao conhecimento de uma 
lei física. São eles que nos revelam parentescos insuspeitados en-
tre factos, conhecidos há muito tempo, mas que se julgavam, in-
justamente, serem estranhos uns aos outros.” 

A partir daqui o meu pensamento voa alto...  
Toda a vida da criança, na sua infância, é inventar... 
E isto faz-me pensar que todos os mecanismos da invenção, seja em 
que idade for atuando em qualquer área ou domínio do conhecimento; 
são mecanismos que existem de forma natural em cada criança, em 
cada ser humano. Uma vez que o ser humano se distingue dos outros 
seres pela sua capacidade de inventar – criar.  
Como podemos não valorizar e potenciar este estado natural, especial-
mente na infância?  
Como podemos continuar a querer que as crianças sejam seres pensan-
tes, críticos, criadores, criativos, inventivos; quando na fase mais espe-
cial e natural para isto acontecer, lhes quebramos e não lhes permiti-
mos Serem (crianças), com estas mesmas ferramentas, querendo, mais 
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tarde, que se tornem adultos munidos delas mesmas?  
A criança é criança no seu próprio tempo de infância. 
A criança não é criança no seu próprio tempo de devir adulto.  
O ser criança é agora, não o que se vai tornar em adulto, depois da sua 
infância. 
A criança, na sua infância, está no seu mais completo estado de eman-
cipação criadora. Porque permitimos que vá perdendo esta essência en-
quanto ser único? Porque achamos que só quando chegamos a adultos 
é que somos um ser completo e, aí, esquecemos tudo o que fomos?  
A infância é um poema.  
A infância é um poema capaz de nos elevar o olhar. A infância é agora 
e este poema não para de se desenhar... 
 
Segundo Gil (idem, p. 339), para Poincaré, a invenção vem da própria 
experiência, que funde a descrição dos processos de experimentação à 
precisão com que esta relata os mecanismos psicológicos.  
Através das descrições que o autor faz de situações e episódios comuns 
da vida cotidiana de Poincaré, leva-me novamente a associar o “estado 
- andar com a cabeça nas nuvens” a um “estado propício” à invenção; 
passando a explicar esta minha inquietação; se Poincaré encontra em 
situações passadas no seu dia a dia, do seu cotidiano, tais como; estar 
em casa, ir tomar um café, dar um passeio numa falésia, viajar, andar 
de autocarro, ter uma insónia – momentos que lhe despertam o pensar 
a partir de situações que à partida não associaríamos ao trabalho 

científico da sua área de estudo, a matemática, como podemos ignorar 
os momentos livres da criança e as suas experiencias de vida, as suas 
brincadeiras? 
E descreve-nos um exemplo; 

“(...) era então muito ignorante; sentava-me todos os dias à mesa 
de trabalho, ficava uma hora ou duas, tentava um grande número 
de combinações e não chegava a nenhum resultado. Uma noite, 
tomei café, contrariamente aos meus hábitos; não pude dormir; 
as ideias surgiam em chusma (...); senti-as como se chocassem, 
até que duas delas se engatassem (...). De manhã, tinha estabele-
cido a existência de uma classe de funções fuchianas” (idem). 

 
Esta, é uma situação que frequentemente observamos nas crianças - a 
persistência e teimosia para estar constantemente e repetidamente a 
tentar, a experimentar e a testar a mesma brincadeira, ou outra situação 
que lhe desperta a curiosidade, até a esgotar e, quando satisfeita, passa 
a outro desafio. Encontro, claramente, semelhanças entre o inventar, 
brincando com as coisas, deste matemático, com a invenção na infân-
cia. 
Pode ser a partir destes ruídos/desvios de um cotidiano marcado por 
rotinas muito concretas e fechadas, sem espaço para derivações, que a 
criança se volta a encontrar consigo própria e se distancia do preconce-
bido para ela e pode, aí, encontrar o seu espaço para ser, pensar, criar, 
inventar, como um situação natural na infância.  
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Também Poincaré, através de uma insónia provocada por um café, se 
desviou da sua rotina e conseguiu enxergar o que não conseguiria se 
não se tivesse desviado do seu espaço e tempo de estudo.  
Situações que partem e resultam do trabalho do inconsciente, do que 
não estamos à espera, do acaso e, especialmente, de situações que 
acontecem no dia a dia, principalmente se forem situações que nos 
provocam um desvio na rotina diária. 
Neste sentido, Gil (idem) continua a contar-nos a história passada com 
Poincaré;  

“uma vez chegados a Coutances, subimos para um autocarro 
para não sei que passeio; no momento em que punha o pé no 
degrau (...), veio-me a ideia, sem que nenhum dos meus pensa-
mentos anteriores parecesse ter-me preparado para tal, de que as 
transformações de que tinha feito uso para definir as funções fu-
chianas eram idênticas às da Geometria não-ecludiana. Não fiz a 
verificação; não teria tido tempo para tal, (...). De regresso a casa, 
verifiquei o resultado por descargo de consciência, com a cabeça 
repousada”.  

 
E ainda nos acrescenta outra história da vida cotidiana que contribuiu 
para a invenção; 

“um dia, ao passear numa falésia, veio-me a ideia, sempre com 
os mesmos traços de brevidade, de instantaneidade e de certeza 
imediata, de que as transformações aritméticas das formas 

quadráticas ternárias indefinidas são idênticas às da Geometria 
não euclidiana” (idem). 

Neste sentido, Gil, a partir destas situações passadas com Poincaré, le-
vanta algumas questões que muito têm que ver com a atuação dos me-
canismos do consciente e inconsciente no que concerne ao ato inven-
tivo na infância, “sobretudo à volta de dois aspetos: os mecanismos do 
funcionamento do inconsciente com o fim de resolver um problema 
consciente; as relações de consciência e inconsciente que interferem 
nesse funcionamento” (idem, p. 339).  
De acordo com o autor, será, então, para a criança, tal como nas situa-
ções descritas acima, o ato inventivo um mecanismo para resolver al-
gum problema consciente, ou será o ato inventivo, para a criança, um 
mecanismo do inconsciente que as pode indiciar a problematizar situa-
ções do consciente que, por sua vez, a faz envolver consigo mesma, a 
partir das suas próprias ferramentas e das que tem ao dispor no seu es-
paço de atuação?   
Neste sentido, volto a acentuar a relevância de pensarmos o espaço 
educativo como um espaço pensado e preparado para que este incons-
ciente e consciente se articulem em espaços com sentido e para fazer 
sentido. 
Para Poincaré, segundo Gil (idem, pp. 339-340); 

“o meio em que nasce a “invenção”, a descoberta da “combina-
ção útil”, compõe-se de uma multidão de ideias soltas, que circu-
lam caoticamente. Neste caos, a velocidade das ideias é intensa, 
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tornando-se possível um encontro e uma conjugação (accrochage) 
entre duas ideias e a formação de uma combinação inédita. É 
verdade que o meio caótico é aleatório; mas a propulsão e a ace-
leração aumentam as probabilidades de encontro, atração e cone-
xão entre as ideias. Interessa, pois, antes de mais, que se combi-
nem duas ideias heterogéneas, “estrangeiras” uma à outra, daí 
virá a novidade da combinação, que está na origem da nova “lei 
matemática”. 

Através desta narrativa sobre invenção, sendo a infância um tempo 
onde predomina a descoberta, o sempre novo, onde a cada instante se 
descobre uma novidade que instaura o primeiro olhar sobre o desco-
nhecido - que é o mundo inteiro por descobrir –, evoca na criança o 
seu poder curioso e instigador de comunicação com o mundo, a partir 
das diferentes linguagens expressivas de que vai dispondo para a cons-
trução da sua própria “mala de ferramentas”. 
É muito interessante constatar, através das leituras que vou fazendo, 
que muito temos a aprender e a inspira-nos com as crianças.  
Partindo do princípio de que os mecanismos da invenção de Poincaré  
são os mesmos que se encontram no ato inventivo da criança, seja em 
que contexto for, na sua atividade e relação com o mundo, podemos 
perceber que estas características se podem manter ativas pela vida 
fora.  
Sendo que, se pensarmos que na infância, é através do brincar simbó-
lico que se entra em contacto com a invenção, estado que, 

hipoteticamente, e segundo Poincaré, pode ser o inconsciente da cri-
ança a revelar-se em mecanismos que se desenvolvem para uma cons-
ciência do que é o mundo, das pessoas e de tudo o que a envolve.  
É muito interessante, ainda, perceber a partir de Gil, a ligação entre 
Poincaré e a invenção matemática, com a invenção na infância. Muitas 
são as características em comum.  
Por exemplo, para este matemático, que está em constante busca da 
“combinação útil”, a partir de uma multidão de ideias que se transfor-
mam em caos, podermos observar quando uma criança brinca, tudo se 
começar a transformar, nesse espaço de brincadeira, num caos (aos 
olhos do adulto. Será que aos olhos da criança, essa consciência de 
caos é significativa?).  
Encontramos desta forma, na transformação do espaço e das coisas, 
por parte da criança, e consecutivamente, a cada movimento do seu 
pensamento, um caos que se transforma e torna narrativa, mesmo que 
inconsciente, extravasando através das conexões de ideias que vão sur-
gindo no brincar e a partir das suas experiencias/ações, em novas nar-
rativas inventadas, e assim sucessivamente.  
Neste sentido, este testar de combinações úteis, várias, desta experiên-
cia efetiva, afetiva e sensorial com os materiais e com os espaços, que o 
caos se transforma em potencial de organizador de pensamentos, esco-
lhas, questionamentos e ações críticas e com sentido(s) sobre a perce-
ção e consequente diálogo com o mundo que a criança habita.  
Será, portanto, através desta imersão no caos, referindo-me aos 
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espaços escolares e não escolares, que a criança encontra um ritmo 
harmonioso entre o seu corpo, o seu pensamento e o seu espaço-
corpo? 
Haverá na escola lugar para se instaurar este caos? 
 
 

Des.Abafo 
 

[Durante este exercício experimental, gostando de o assumir 
como uma experiência, um experimento de escrita inventiva; 
muitos foram os momentos em que me senti entrar no caos. 
Num caos que acabou por me levar a uma certa (des)ordem. No 
entanto, se não tivesse passado por ele – caos caótico – muitas 
vezes desesperador, não conseguiria encontrar uma ordem que 
para mim fizesse sentido nesta escrita inquieta do meu pensa-
mento.  
Se não passasse por este caos que me agitou durante todos estes 
anos, não teria a capacidade de questionar nada porque assumiria 
a normalidade das coisas, e não me sentiria desconfortável.  
Será que é através deste “desconforto” que, mergulhar no caos 
nos desperta para as nossas capacidades criadoras, inventivas?  
A criança a quem não é permitida esta entrada, dado que tudo já 
esta devidamente organizado pelos adultos, poderá não entrar 

em contacto com esta premissa da sua singularidade?] 

Segundo Benjamin (2012, pp. 143-147), e podendo relacionar o seu 
pensamento sobre o papel do brinquedo e do jogo no brincar da cri-
ança, associando-os à inventividade; o autor refere que “o interesse pelo 
brinquedo genuíno desperta em toda a parte e por muitos bons moti-
vos”, uma vez que este é um mundo interminável de fantasia, imagina-
ção e invenção.  
O jogo entendido como um brinquedo onde a criança entra em con-
tacto com o mundo percetível, das relações sociais e culturais, onde en-
tra em confronto com o mundo dos adultos, e vice-versa. Neste sen-
tido, tendo vindo a ser construída uma história sobre a sua evolução ao 
longo dos tempos, acompanhando, essencialmente, conceções sobre a 
criança através da psicologia e do esteticismo, rompidos posterior-
mente por novos entendimentos que, propiciados pela arte popular, in-
troduzem uma nova visão infantil do mundo que começou a ser enten-
dida como produto coletivo. 
Segundo o autor, não são as necessidades das crianças que transfor-
mam tudo em brinquedo, a maior parte das vezes, são as necessidades 
dos adultos que as transformam, de forma a cumprir algum fim que ele 
considera importante.  
Neste sentido, refere-se a “ritmos primitivos do brincar” que, contra-
pondo-se a ritmos hostis impostos, se manifestam nas usas formas 
mais simples, através dos jogos com “coisas inanimadas” e “é precisa-
mente através destes ritmos (primitivos) que nos tornamos senhores de 
nós próprios” (idem, p. 146).   
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Segundo o autor, a lei que rege o grande mundo do brinquedo é a lei 
da repetição, referindo que “ela é para a criança a alma do jogo; que 
nada a torna mais feliz do que «outra vez»” (idem) que é tão comum 
escutarmos nas crianças, aquando de alguma coisa que lhe dá prazer e 
bem estar, e a faz feliz. Neste sentido, as experiências mais profundas, 
as que nos tocam e motivam, são as que se querem repetir, as que an-
seiam por repetição e retorno.  
“«Tudo seria perfeito se o homem pudesse fazer as coisas duas vezes» - 
é de acordo com este pequeno ditado de Goethe que a criança age. Só 
que a criança não quer apenas duas vezes, mas sempre mais, centenas, 
milhares de vezes”, significando que para a criança, este “outra vez”  
quer dizer que é o “caminho para experimentarem cada vez mais inten-
samente, triunfos e vitórias” (idem).  
A criança não tem medo de recomeçar tudo de novo, uma vez que 
para ela é fazer sempre de novo, mesmo que se repita, ela encontra 
sempre uma coisa nova, transformando a experiência em hábito, atra-
vés da emoção, da sensação, sendo esta, também, a essência do jogo. 
O jogo, não é mais do que a origem de todos os hábitos, como nos re-
fere Benjamin. E esta ideia de hábito, já referida também por Kastrup 
(2001), é explicada por Benjamin (2012, p. 147), dando o exemplo de 
algumas ações cotidianas, tal como; dormir, comer, vestir, lavar os den-
tes, etc, que muitas vezes são apresentadas às crianças em forma de 
jogo, de brincadeira, entrando assim o hábito na vida da criança que, 
mesmo nas suas formas mais rígidas, conservam esta ideia de jogo - 

jogando, muitas vezes, sem saber que está a jogar. 
 
“Há para cada um de nós uma imagem que nos faz esquecer tudo o 
resto, para quantos não surgirá ela de uma velha caixa de brinquedos?” 
(idem). 
 
Poderá ser através destes ritmos que a criança se vai tornando ela pró-
pria? Se a criança, no seu dia a dia, se mantém sempre no mesmo 
ritmo, sem este jogar, isso causa uma monotonia contraproducente do 
Ser criança. Não cresce, não evolui. Criança não para. Criança está 
sempre a pensar, sempre a desafiar-se, a renovar-se.  
Se pensarmos numa música, ou numa melodia, por exemplo, aquilo 
que nos poderá prender a ela é o ritmo.  
O ritmo entra aqui não como uma representação de alguma coisa, mas 
como um provocador de sensações e emoções que nos prendem a 
atenção e nos convidam à contemplação. Convidam-nos a ficar, mas 
também a seguir, a descobrir, inventado.  
Acontece o mesmo com a criança que se desafia, a cada instante, a en-
contrar esta mesma emoção no seu dia a dia. Não havendo este ritmo 
que se pode transformar em ruido, capaz de a acompanhar, não lhe 
restará outro caminho senão o de se retirar, tendo essa possibilidade 
para o fazer. Desviar-se e voltar a embrenhar-se em algo novo, e assim 
sucessivamente. 
Neste sentido, o espaço habitado pela criança, deve ser como ela 
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própria – desafiador, provocador. Capaz de (se) (re)inventar a cada ins-
tante.  
Esta busca do sempre novo, por parte da criança, interliga-se com esta 
capacidade poética de ser capaz de olhar sempre com o primeiro olhar, 
e as crianças são mestres (inventores) nisso.  
Esta capacidade de trazer sempre algo novo traz consigo, também, a 
capacidade inovadora do pensamento. Estando a criança constante-
mente a conhecer o mundo e a aprender com ele, transporta consigo 
esta capacidade de inovação, da novidade “porvir” (do ovo redondi-
nho que tem lé dentro o passarinho novo), que surge de dentro dela 
própria e ainda sem grandes contaminações ou grandes objetivos, pla-
nos definidos ou metas a atingir, porque ela, nestas idades, ainda não 
possui essa consciência.  
Torna-se, assim, o contrário do matemático que busca cumprir um 
objetivo já pré-estabelecido e esboçado, respondendo a um problema. 
No entanto têm em comum o facto de passar pelo mesmo processo de 
pensamento inventivo, “porque o trabalho da invenção vem do in-
consciente” que depois se transforma em consciente.  
Este “pensamento inconsciente” de que nos fala Gil (2018), através de 
Poincaré, torna-se aqui bastante importante, na medida em que é dele 
que surge a “capacidade inovadora” da invenção (idem, p. 341).  
Ora, se para o matemático “o sentimento de certeza é consciente, ape-
sar de o trabalho de invenção se dever ao inconsciente” (idem), para a 
criança, o trabalho da invenção, na sua inconsciência, poderá levá-la, 

através das suas experiências, a sentimentos de certeza, uma vez que 
dela fez parte todo o processo de envolvência afetiva na experimenta-
ção e exploração do seu próprio pensar inventivo.  
Poder-se-á refletir sobre esta questão da aquisição de um pensamento 
consciente a partir de movimentações/ações/intervenções do corpo 
que é pensamento e vice-versa. É na experiência efetiva e afetiva do 
brincar com os materiais e com os recursos que a criança tem ao seu 
dispor  que experimentando, testando, errando, desistindo, voltando a 
tentar, repetindo, mesmo que nós, adultos, não vejamos qualquer sen-
tido neste cenário imersivo e caótico – a criança testa os seu limites em 
momentos em que, à partida, nada estão a fazer. 
Mas as crianças estão a fazer muitas coisas. E, para legitimar o meu 
pensamento, poderei transcrever-vos aquilo que Gil refere de Poincaré 
no seu processo de invenção matemática;  

“Nunca [...] essas inspirações súbitas ocorrem absolutamente in-
frutíferos e em que se julgou nada fazer de útil, em que parece 
que se andou totalmente transviado. Esses esforços [...] puseram 
em marcha a máquina inconsciente que, sem eles, não teria fun-
cionado e nada teria produzido.” (...) estímulo que provoca na 
“máquina inconsciente”, acordando-a, por assim dizer” (idem, 
pp. 341-342).  

Acordar a “máquina inconsciente” é, neste sentido, entrar no mundo 
dos sonhos, não dos que temos quando estamos a dormir, mas sim, e 
especialmente, dos sonhos que sonhamos quando estamos acordados. 
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É também nisto que toda a criança é especial. É também nisto que 
cada um de nós é especial. Nesta capacidade de sonhar.  
No entanto, o que nos difere grandemente da criança, é que ela não es-
pera e não complica. Ela é sonho e é-o aqui, agora, no seu real. É um 
sonho real, de tão verdadeiro que é.  
E voltando a repetir as palavras de Manoel de Barros (Barros, 1996) 
“tudo o que não invento é falso”, estes sonhos, são verdadeiros, por-
que inventados.  
Para nós, muitas vezes, os sonhos são uma imagem imaginária daquilo 
que gostaríamos de viver, fazer, dizer. No entanto, este sonhar acor-
dado faz-nos sentir bem. Com esperança.  
Mas a criança não sente e não pensa assim.  
Estes momentos “infrutíferos e em que se julgou nada fazer de útil”, 
estes momentos em que a criança está com a cabeça na lua, no ar, nas 
nuvens, são momentos verdadeiros. E todas as histórias por elas inven-
tadas são, também elas, verdadeiras.  
Nada é falso para a criança.  
Tudo o que ela vive é de extrema verdade.  
Tudo aquilo que nós lhes podemos proporcionar, é esta verdade, 
sendo também nós, verdadeiros. 
Se um matemático busca na verdade as combinações úteis para a reso-
lução de problemas comuns a todos nós, também a criança, através das 
suas combinações, vai encontrando problemas, e não o contrário – na 
medida em que não parte dos problemas (pré-definidos) para as 

combinações, a partir da mesma sensibilidade que leva o matemático a 
escolher a “cominação certa”, os problemas, na inventividade da criança, 
surgem através da sua implicação na experiência, alimentando-se de 
novas problematizações. 
Inventar, seja em que contexto for, parte deste lado sensível e de uma 
espécie de emoção estética “cujos elementos estão harmoniosamente 
dispostos, de maneira que o espírito possa sem esforço abraçar o con-
junto ao mesmo tempo que penetra nos detalhes” e onde as combina-
ções úteis são precisamente as mais belas, as que podem melhor encan-
tar essa sensibilidade especial (Gil, 2018, p. 342).  
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I. 8 cenografias de inventividade;  
cenários de aprendizagem   
(re) pensar os tempos e os espaços educativos a partir do con-
ceito de inventividade 
 
materiais e recursos para a inventividade – 
Reggio Emilia e do conceito de “materiais de fim aberto” ou 
“materiais inteligentes” 
 
Tendo encontrado na filosofia das escolas de Reggio Emilia a aproxi-
mação mais efetiva do conceito de inventividade na infância que aqui 
procuro desenhar; sinto que esta investigação em educação artística, 
tem falado mais de educação do que de arte, levando-me a pensar na 
própria “definição” de educação artística, do lugar que ocupa no nosso 
pensamento, na nossa vida e nas nossas escolas. Considero ter falado 
em todos os momentos, de educação artística, mesmo sem a ter deno-
minado. 
Neste sentido, poderá esta parte da tese clarificar a relação da educação 
artística, no dia a dia das crianças nas nossas escolas, uma vez que a in-
ventividade, neste momento colocada em diálogo com a filosofia de Reg-
gio Emilia, nos coloca em confronto com as relações que existem e se 
contaminam nestes domínios da educação e do conhecimento. 

Neste sentido, Rinaldi (2012, p. 193) refere que, no que diz respeito à 
arte, esta é muitas vezes separada da vida e, tal como na criatividade, 
não é reconhecida como “um direito cotidiano, como qualidade de 
vida”, uma vez que o desenvolvimento disciplinar das ciências trouxe 
consigo muitos benefícios, também trouxe consigo a separação do co-
nhecimento por áreas de especialização que levou ao afastamento e im-
possibilidade/dificuldade de se criarem relações entre as áreas do co-
nhecimento.  
Segundo a autora, o que vemos acontecer com frequência é; 

“ensinam a separar aquilo que é conectado, a dividir em vez de 
reunir as disciplinas, a eliminar tudo que poderia levar à desor-
dem. Por essa razão, é absolutamente indispensável reconsiderar 
a nossa relação com a arte como uma dimensão essencial do 
pensamento humano. A arte da vida diária e a criatividade da 
vida diária devem ser direitos de todos. A arte, então, faz parte 
das nossas vidas, de nossos esforços para aprender e saber” 

Neste sentido, podemos constar que, no que toca à educação artística e 
expressões artísticas na infância, o espaço e tempo que lhe é reservado, 
é muitas vezes desvalorizado e consequentemente lançado para perío-
dos do dia em que supostamente as crianças já estão mais “cansadas”, 
“desconcentradas”, “agitadas” e então, através da “arte”, entendida 
como atividade de ocupação do “tempo livre”, onde não se precisa 
“pensar” e onde não se “aprendem os conhecimentos que se devem 
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ter para a vida”. Este é, ainda em muitos lugares, o lugar de alguma 
coisa que não educação artística.  
Pensar a educação artística a partir do conceito de inventividade, é poder-
mos cultivar uma revolução do pensamento, cultivando nas escolas o 
desenvolvimento da sensibilidade natural das crianças, apreciando, de-
senvolvendo e compartilhando as ideias de todas as crianças, conside-
rando e tornando possível o processo de aprendizagem um processo 
criativo e inventivo, possuidor da capacidade de construir novas cone-
xões entre pensamentos e objetos que promovem inovação e mudança 
a partir do que se tem e conhece, mas onde se criam novas conexões 
(idem, 192). 
 
a filosofia das escolas de Reggio Emilia  
 
Loris Malaguzzi, filósofo e fundador das escolas de Reggio Emilia, em 
Itália, deixou uma inspiradora herança a todos os adultos que (con)vi-
vem no seu dia a dia com crianças; sejam pais, educadores, professores, 
artistas, enfim, a todas as pessoas que, apaixonadas pela infância, não 
esqueceram ou fazem questão de não esquecer a sua própria infância. 
As suas memórias, lutas diárias, têm perdurado com toda a força e pro-
metem, através do trabalho diário de muitos educadores, professores e 
comunidade envolvente, empenhadamente, continuar a trabalhar para 
que a sua abordagem educativa continue a crescer. Podemos encontrar, 
através de vários autores, o seu pensamento que é de uma linguagem 

rica, complexa e densa, uma vez que se encontram nele muitas cama-
das de significado. Talvez seja isso que o tenha unido tão fortemente 
na luta que travou para que as crianças pudessem ser respeitadas e es-
cutadas nas suas diferentes linguagens e nas imensas camadas de signi-
ficado que atribuem às suas vivências.  
Reggio Emilia é uma filosofia.  
Uma filosofia que se foi construindo e que continua ainda em constru-
ção, evoluindo e acompanhando a evolução dos tempos - a escuta é 
fundamental nas escolas de Reggio Emilia.  
Malaguzzi lutou pelas crianças, pelo direito que têm a uma escola mais 
consciente e focalizada, formada por professores profissionais que, 
também eles, na época, vinham a ser humilhados pela política e pelas 
escolas preparatórias, investindo na sua formação especializada e traba-
lhando com eles o seu desenvolvimento profissional. 
A formação nesta abordagem, inspira-nos a não separar linguagens ex-
pressivas, bem como a não separar aprendizagens, tanto no que con-
cerne ao que acontece no atelier, nas salas, ou na vida, tudo nas escolas 
de Reggio Emilia se conecta na variedade dos projetos, nos seus diver-
sos temas e experiências.  
O seu dia a dia é marcador pela discussão dos ambientes e dos materi-
ais desses ambientes, de forma a que se criem inventários de forma mi-
nuciosa, a documentação pedagógica, a discução das questões do 
tempo e espaço. Neste processo, toda a comunidade educativa é envol-
vida na discussão das melhores estratégias para o bem-estar das 
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crianças e da sua aprendizagem.  
Em Reggio Emilia a documentação de todos os processos desenvolvi-
dos pelas crianças é um marco importante, não só para o registo da 
voz da criança, como para a análise, discussão, reflexão e apoio ao seu 
processo de aprendizagem. 
Na filosofia de Reggio Emilia, a abordagem que é feita à aprendizagem 
das crianças, considera que o ambiente fomenta a criatividade e, neste 
sentido, podemos encontrar no design dos seus espaços uma estética e 
uma poesia encontradas nas formas e nos materiais que se disponibili-
zam à criança. O espaço é considerado o terceiro educador e os materi-
ais de fim aberto, ou inteligentes, como lhes denominam, possuem um 
carater aberto e de boa qualidade, onde as crianças podem encontrar 
infinitas formas diferentes, inventivas, de os usar para imaginar e in-
ventar soluções e estratégias inteligentes para o seu pensamento inven-
tivo (Gandini et al, 2012; Edward set al, 1999). 
 
Loris Malaguzzi (Schwall, 2012, p. 46) refere que as crianças são os me-
lhores avaliadores e os juízes mais sensíveis dos valores e da utilidade 
da criatividade, uma vez que analisam e mudam os seus pontos de vista 
com mais facilidade do que os adultos porque os atos criativos fazem 
parte do dia a dia da criança. Neste sentido, os adultos que as acompa-
nham, possuem a tarefa de ajudar a criança a “escalar as suas monta-
nhas o mais alto possível”, criando ambientes com esta intencionali-
dade.  

Estes cenários de educação, baseados na inventividade, criam paisagens 
que permanecem na memória essencial e duradoura que as crianças le-
varão consigo pela vida, uma vez que são memórias sensoriais que são 
possibilitadas pela sua própria experiência com as coisas, a partir de 
tudo o que fazem. 
 
o atelier em Reggio Emilia;  
escola, um atelier... 
 
“Loris Malaguzzi concebeu a ideia de ateliê com a intenção de gerar 
uma revolução no ensino e na aprendizagem em escolas para crianças 
pequenas” (Gandini et al, 2012, p. 21). 
O atelier invade a escola, é como se pensássemos a escola como um 
atelier de inventividade.  
Este conceito foi fundado em 1963 nas escolas pré-escolares de Reggio 
Emilia e em 1970 nas creches que faziam parte da sua rede.  
O atelier sempre esteve integrado e combinado dentro das estratégias 
de ensino e aprendizagem destas escolas, desde a sua origem, e teve 
um papel importantíssimo para reverter o papel “marginal e subsidiá-
rio” atribuído normalmente à expressão e educação artística, rom-
pendo, assim, com o conceito de educação de crianças pequenas base-
ada essencialmente na “palavra e em rituais medíocres” e insignifican-
tes para as crianças – recuperando-se, através deste espaço, a imagem 
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que se tinha da criança e da infância, encarada desde então como inte-
racionista e construtivista. 
O atelier é parte de um projeto que investiga, a cada passo, pelas pró-
prias mãos e pela própria mente de quem trabalha nele, pela prática das 
artes visuais. 
É um lugar onde se valoriza, respeita e sensibiliza o gosto, o sentido 
estético, através de explorações individuais de projetos que se conec-
tam com experiências planeadas nas diferentes salas de aula da escola. 
É um lugar para investigar as motivações e as teorias das crianças a 
partir das suas produções plásticas; um lugar onde se exploram varia-
dos instrumentos, técnicas e materiais que são usados para trabalhar.  
O atelier é um local de provocação, um espaço onde as mãos ativas e a 
mente inventiva das crianças se unem e criam o caos que transborda 
uma alegria intensa e libertadora, ordenada pela sua biologia e para a 
sua evolução (Malaguzzi, in Edward set al., 1999). 
“O atelier é uma oficina para as ideias das crianças, que se manifestam 
pelo uso de muitos materiais” (Schwall, in Gandini, 2012, p. 32). 
Neste sentido, é um lugar que favorece os caminhos lógicos e criativos 
das crianças; onde se familiarizam com semelhanças, diferenças, entre 
linguagens verbais e não verbais. 
O atelier surge como sujeito e intermediário de práticas multifacetadas 
que provocam situações específicas que se conectam e possibilitam 
transferir o conhecimento adquirido pela experiência e experimentação 
de materiais sobre a forma de conteúdo da experiência de educação 

artística no dia a dia das crianças. 
As experiências proporcionadas no/pelo atelier proporcionam ainda o 
arriscar-se em experiências mais complexas, mais ricas e rigorosas, com 
tempo que, no campo da educação artística, se conduzem para a inven-
ção de novos caminhos antropológicos, culturais, estéticos, artísticos e 
inventivos (idem, p. 22). 
Uma escola atelier, ou um atelier na escola, deve oferecer às crianças, 
aos professores, educadores e artistas, espaço para ampliar e apoiar 
projetos e experiências que combinam diferentes materiais, instrumen-
tos e técnicas, evidenciando o enorme potencial pedagógico do ambi-
ente. 
Pelo atelier entra a vida cotidiana da criança, não só a da escola, mas 
toda a vida que ela traz consigo. A criança encontra neste espaço um 
tempo que não tem pressa, deixando que os acontecimentos e situa-
ções que lá ocorrem, influenciem a forma como estes espaços são usa-
dos pelas crianças e pelos adultos que desta equipa fazem parte. 
As crianças vivem o atelier e, neste sentido, apropriam-se dele e encon-
tram o seu lugar através da relação que criam entre o espaço e o tempo 
proporcionados pelos ritmos da vida cotidiana. No atelier, todos os 
dias nascem novos lugares (idem, pp. 31-32). 
A criação do ateliê, na sua génese, torna-se num espaço que promove 
um novo projeto educacional que é sistémico, laico e progressista; en-
contrando, no decorrer da sua própria evolução, a sua própria natureza 
e os seus próprios objetivos a partir do seu desenvolvimento por meio 
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de crises, resultados, de reformulação de teorias e práticas que se co-
nectam com a mudança social e as situações históricas – a única carac-
terística estável, é o respeito pela pluralidade e pelas conexões das lin-
guagens expressivas das crianças. 
Em Reggio Emília, verificou-se (e verifica-se) a necessidade de comba-
ter sistematicamente uma certa “cultura de anónimos” que estabelece 
opostos e classifica por ordem hierárquica as disciplinas, os comporta-
mentos, a inteligência, a moralidade, a razão, a fantasia, a imaginação, a 
criança, o social, a expressividade, a inventividade e a cognição (idem, pp. 
22-24). 
No que concerne à evolução dos tempos, com a evolução tecnológica, 
o atelier também evoluiu e ampliou as suas possibilidades técnicas, ex-
ploratórias e de investigação por parte das crianças, adotando novos 
instrumentos que aumentam as possibilidades de expressão, represen-
tação e comunicação; computador, máquinas de fotografar e filmar, 
gravadores, projetores, retroprojetores, fotocopiadoras, entre outros 
recursos e ferramentas que acompanham a evolução e a representação. 
Gandini (2012), refere ainda que não existem fórmulas nesta aborda-
gem, existem sim estratégias possíveis e no atelier, é importante que as 
crianças se familiarizem com imagens e que saibam como mantê-las vi-
vas, aprendendo o prazer de reativa-las, regenera-las e multiplica-las 
através da sua intervenção pessoal e criativa, inventiva. Imagens que 
sejam de qualidade e significativas para as crianças, porque só assim, 

através deste requisito essencial, este brincar com as imagens se tornam 
signos que possuem significados. 
Mara Davoli, uma das primeiras atelieristas das escolas de Reggio Emi-
lia (1973), refere que existiram muitas mudanças ao longo do tempo e 
que, quando iniciou o seu trabalho, o atelier era o único espaço onde 
as crianças experimentavam certas linguagens.  
Inicialmente, Mara começou a trabalhar por projetos e as crianças iam 
ao atelier em grupos para trabalhar com materiais e posteriormente 
através de uma organização mais complexa que ajudava a conectar o 
espaço atelier com o resto dos espaços da escola, onde trabalhava com 
as crianças várias linguagens expressivas.  
Neste caso referido pela atelierista, o atelier era entendido como o es-
paço central da escola, e não como um espaço secundário, referindo 
que ter um atelier na escola, naquela época, era um luxo, mas Mala-
guzzi acreditava vigorosamente e lutava a cada dia por quilo que consi-
derava ser um dever da escola para com a formação das crianças. 
Para além dos ateliês, existem também os miniatelies que consistem em 
espaços mais pequenos, usados diariamente com um adulto ou sem 
adulto, espaços criados nas próprias salas ou ao lado destas, depen-
dendo do espaço disponível nas escolas (idem, pp. 24-27).  
Estamos em 2019, esta era uma realidade em 1973. Ainda demora 
muito?  
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Quanto à organização do espaço do atelier, esta deve ser cuidada, orga-
nizada e detalhada, juntamente com inventários de materiais, bem 
como a documentação da sua transformação pelas mãos das crianças 
de forma construtiva, reflexiva e cada vez mais inventiva.  
“O ambiente do ateliê pode facilitar novos entendimentos sobre os 
processos cognitivos e expressivos das crianças” (Schwall, in Gandini, 
2012, p. 32). 
O espaço do atelier não é um lugar isolado onde coisas artísticas acon-
tecem; é um laboratório, uma oficina, um cenário fantástico de experi-
ências estéticas, de investigação, do pensamento (Topal e Gandini, 
1999, p. 24, cit. por Burrington, in Gandini, 2012).  
Neste sentido, o atelier de Reggio Emilia dá-nos muitas ferramentas in-
ventivas para pensar e refletir a urgência e a importância se se torna-
rem reais os espaços de educação artística que servem de matéria prima 
para o pensamento inventivo, para ser criança naturalmente... 
 
inventividade no espaço de Reggio Emilia  
  
Precisando a escola sempre de novas ferramentas, o espaço em Reggio 
Emília é entendido como um educador. Neste sentido, existe uma pre-
ocupação efetiva não só nos recursos materiais, como também nos físi-
cos, principalmente no que toca à arquitetura do próprio edifício esco-
lar. Dando particular importância aos espaços amplos, com muita luz e 
sem luz. 

O espaço é considerado como ambiente, não só o espaço físico que ele 
é, mas o ambiente que se pode criar nele, entendendo os espaços, de 
forma abrangente, como educadores. 
“O ambiente é visto como algo que educa a criança; na verdade, ele é 
considerado o “terceiro educador”, juntamente com a equipe de dois 
professores” (Edwards et al, 1999, p. 157). 
Neste sentido, o ambiente precisa ser flexível para que possa ser inter-
vencionado pelas crianças e pelos adultos de forma a atualizar-se per-
manentemente, sensível às necessidades das crianças de forma a serem 
protagonistas na construção do seu conhecimento (idem). 
Torna-se importante o nosso pensamento crítico para que se reinven-
tem os espaços, a partir da observação crítica das nossas próprias salas 
de aula, imaginando novas possibilidades para que se tornem mais fun-
cionais, enaltecendo, assim, o valor da mudança. Sonhar com intenções 
maiores. Onde existam espaços com muita luz, abertos, e outros que 
permitam escurecer totalmente.  
A partir da filosofia de Reggio Emilia, percebemos a importância do(s) 
espaço(s) para a construção de diversificadas identidades, propósitos e 
possibilidades que sejam estimulantes, convidativas e comunicativas. 
Espaço(s) amigável(is), harmonioso(s). Espaços multissensoriais que 
convidam a interações que envolvam a mente, as mãos, o corpo, os 
sentidos, a imaginação, conferindo dignidade e respeito às experiências 
das crianças, uma vez que desempenham um papel essencial na sua 
educação. Espaços que permitam a evolução, nunca estático.  
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Possibilitar a transformação dos espaços em lugares, criando ambientes 
de design e esteticamente agradáveis, de bem-estar e segurança para as 
crianças, acreditando que o espaço deve ser uma espécie de aquário 
que mostre ideias, posturas e as culturas das pessoas que os habitam 
(Malaguzzi, cit. por Gandini, 1998, p. 177, cit. por BaKer et al., in Gan-
dini, 2012, pp. 123-124). 
Resumindo; espaços participativos que sejam lugares de encontro e de 
habitar, para ser e estar, pertencer e participar, experienciar e comuni-
car, criar e narrar, lugar que acolhe diferentes ritmos, pausas, identida-
des e culturas, de escuta, serenidade, caos, amizade, de territórios feitos 
de muitos territórios, de autonomia, inventividade; “onde vale a pena 
perder tempo... é que a pressa das aprendizagens transmissivas trans-
formam-se em esquecimento precoce” (Oloveira-Formosinho, 2011, 
pp. 11-25), já o afirmava, também, Rancière (2010).   
 
o atelierista  
 
Com a invenção do ateliê, surgiu também a invenção do “atelierista”. 
O atelierista é um professor com formação em educação artística, que 
tem um papel fundamental neste espaço, bem como na evolução do 
pensamento sobre este território, através de pesquisas diárias proporci-
onadas pelas vivências das crianças neste espaço onde observa, parti-
cipa e documenta, juntamente com as crianças, tudo aquilo que no ate-
lier acontece. 

O atelierista é um organizador, interprete, coorganizador e colaborador 
que tem um papel preponderante na criação de uma rotura intencional 
nos modelos tradicionais de escola infantil, na sua estrutura funcional e 
conceitual.  
Em Reggio Emília, existe uma diferença significativa no que concerne 
ao contexto educativo português, uma vez que para atém destes ele-
mentos novos na escola – o atelier e o atelierista - cada grupo de crian-
ças é acompanhado por dois professores, em vez de um como acon-
tece nas nossas escolas, para além dos grupos serem mais pequenos do 
que aquilo que também se pratica em Portugal.  
O atelierista para além de trabalhar com as crianças, trabalha de forma 
muito próxima com os professores, com os pais e com toda a comuni-
dade educativa, dando um sentido mais amplo e significativo à apren-
dizagem das crianças. 
Para Giovanni Piazza, atelierista de Reggio Emilia (Gandini, 2012, pp. 
27-30), o papel do atelierista é observar e, através da observação da cri-
ança, apoiar o significado de cada experiência. Neste sentido, refere-se 
à importância dos primeiros encontros das crianças com os materiais 
para os explorar e agir sobre eles, uma vez que nestes encontros, atra-
vés da exploração, as crianças constroem uma perceção do que pode 
acontecer com os materiais. 
Através desta observação, cabe ao atelierista preparar o espaço do ate-
lier com intencionalidade, para apoiar os projetos e as descobertas das 
crianças, dando-lhes liberdade e autonomia para a concretização do seu 
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pensamento inventivo, bem como para os desvios, o incógnito, a sur-
presa para a manifestação de diferentes linguagens expressivas através 
da livre relação que vai fazendo com os materiais. 
 
os materiais como linguagem(s) 
 
Benjamin (1985, pp. 246-247, cit. por Schlesener, 2009 p. 153) refere 
que podemos pensar a inventividade dos materiais a partir da forma mi-
mética com que a criança os utiliza, através de brincadeiras de jogo 
simbólico e imitação que não são mera cópia ou reprodução de situa-
ções, mas um processo de conhecimento, criação e invenção porque; 

“nada é mais próprio da criança que combinar imparcialmente 
nas suas construções as substâncias mais heterogéneas, onde a 
partir de todos os resíduos que caem nas suas mãos recebem 
uma nova significação; ninguém é mais sóbrio com relação aos 
materiais que a criança”.  

Neste sentido, seja madeira, papel, pedra, barro, tecido, paus; todos os 
detritos recolhidos “reúnem na solidez e na simplicidade de sua maté-
ria, toda uma plenitude das figuras mais diversas” (idem). Podemos ob-
servar isto em situações inesperadas, do acaso, provocados pelas expe-
riências em que se envolvem. Quando rasgam alguma coisa, inventa-se 
um novo significado, quando se parte outra coisa, o que era antes 
passa a ser outra coisa e assim sucessivamente. 
As crianças têm esta capacidade de criar e recriar relações, de 

configurar, redefinir, repovoar espaços, conforme a sua imaginação e 
desejos. 
 
Já Schwall (Gandini, 2012, p. 32) refere que no trabalho que se desen-
volve no atelier, os materiais são usados como linguagens.  
Neste sentido, os materiais que possamos usar em educação artística 
com as crianças, tornam-se materiais de inventividade, uma vez que se 
tornam veículos para expressar e comunicar através das experiências e 
processos de aprendizagem das crianças, não fazendo sentido que se-
jam separados.  
“As crianças apresentam uma recetividade inata às possibilidades que 
os materiais oferecem e interagem com eles para criar significados e re-
lações, explorar e comunicar” (idem). 
No que diz respeito aos espaços de educação artística, particularmente 
no âmbito desta investigação sobre inventividade na infância, podemos 
encontrar nesta relação com os materiais, as formas como as crianças 
inventam quando têm liberdade e possibilidades ilimitadas de um am-
biente preparado, para se surpreenderem com o inesperado nesta des-
coberta e ação sobre eles.  
A transformação dos materiais por parte das crianças, ou a forma 
como os usam ou as opções que tomam sobre eles, são entendidas 
como forma de expressar os seus pensamentos. 
A criança, desde cedo, se em contacto com este tipo de dinâmicas, 
com o tempo vai acrescentado, solidificando e inventando sempre 
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mais, aprofundando desta forma as suas competências de relação com 
o mundo, bem como alargando os seus conhecimentos.  
Apesar dos materiais serem “estáticos”, eles podem sugerir e inspirar 
ideias, no entanto, todos os materiais têm características e propriedades 
que lhes conferem potencialidades.  
Quando se apresenta ou disponibiliza um material à criança e ela o co-
meça a explorar, é por meios destas interações que pode surgir um “al-
fabeto das linguagens expressivas”, tanto das da criança, como das do 
próprio material – estes alfabetos são sempre diferentes, uma vez que 
os materiais também o são, bem como as crianças que os manipulam. 
Entenda-se alfabeto, como combinação das características de uma de-
terminado material, juntamente com a relação que surge da interação 
entre a criança e o material, sendo durante esta relação, construída pelo 
envolvimento na experiência, que as possibilidades de modificação, 
transformação e estruturação do material se apresentam, transfor-
mando-se assim o material em meio de expressão, comunicando senti-
mentos, emoções, pensamentos e problematizações das crianças. Diga-
mos que é através das relações que se transformam as coisas e que se 
dialoga e comunica por diferentes linguagens (Gandini, 2012, pp. 21-
30) 
Segundo Piazza, atelierista de uma escola Reggio Emilia; “quando as 
crianças usam suas mentes e mãos para agir sobre um material usando 
gestos e instrumentos e começam a adquirir habilidades, experiencia, 
estratégias e regras surgem estruturas dentro da criança, que podem ser 

consideradas como uma forma de alfabeto ou gramática” (idem, p. 28), 
neste sentido, Piazza (idem) refere ainda que estas gramáticas e alfabe-
tos do uso dos materiais devem ser descobertos pelas crianças, no en-
tanto, os adultos trabalham em parceria com a criança, evitando inter-
vir ao ponto de quebrar a aquisição de competências que não conse-
guiriam se fosse o adulto a descobrir por elas. As crianças é que desco-
bre e inventam as suas próprias formas de usar os materiais através do 
seu próprio processo de exploração e observação da forma como ou-
tras crianças o possam estar a fazer.  
Aquilo que as crianças fazem no atelier com os materiais é investigação 
e descoberta sobre eles, apreendendo, desta forma, uma aprendizagem 
sobre conceitos de forma, textura, configuração, cor, aparência, tama-
nho, temperatura, densidade, etc., e aprendendo que pode usa-los de 
muitas maneiras diferentes porque são materiais de fim aberto. 
Na educação de infância os materiais são considerados como o se-
gundo educador porque são eles que medeiam a intervenção do adulto, 
fazendo parte integrante do método da pedagogia-em-participação, 
uma vez que não são neutros, possuem ideologia, servem as cem lin-
guagens, as inteligências múltiplas, sentidos plurais, as diversidades 
pessoais, sociais e culturais (Oliveira-Formosinho, 2011, p. 112). 
 
Segundo Gonçalves (1991, p. 31), “o que é preciso é dar livre curso à 
imaginação, face aos objetos mais inesperados, associados e observa-
dos de um novo ângulo”. 
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Neste sentido, a criança, ao envolver-se na construção de coisas imagi-
nadas, explora sensorialmente as possibilidades físicas dos materiais, 
adquirindo um conhecimento global sobre eles que motiva e enriquece 
a expressão pessoal que se revela em tudo o que experimenta e que faz;  

“ao aprender-fazendo, com as suas próprias mãos, evita-se o ex-
cesso de teorização, desligada da prática, uma vez que explora as 
relações lógicas de causa e efeito, de forma e função, como tam-
bém explora as relações ilógicas ou absurdas do campo incomen-
surável do imaginário, onde não existem impossíveis, inclusive a 
alteração das relações habituais e comuns (Gonçalves, 1991, p. 
31). 

 
que tempo(s), espaço(s) e material(ais) de/para a inventividade? 
 
Miel (1972) vai de encontro aos pressupostos desta tese, uma vez que 
se refere à inventividade como lugar onde o tempo, o espaço e os materi-
ais, são parceiros deste conceito no domínio da educação artística na 
infância. 
Na sua obra podemos encontrar não só a ideia de tempo, espaço e ma-
teriais para a inventividade, mas também a ideia de tempo, espaço e ma-
teriais que contêm, eles próprios, inventividade e que, neste sentido, alar-
gam as possibilidades de podermos pensar esta relação, como parte de 
uma rede de comunicação entre as crianças e estes três componentes 
dos cenários de inventividade propostos nesta tese.  

Neste sentido, estamos no caminho certo para dialogar com esta au-
tora, uma vez que aquilo que esta tese defende que o lugar da inventivi-
dade na infância é um lugar privilegiado para a criança, dado que lhe 
proporciona um ambiente desenhado e preparado segundo estes três 
fatores estruturantes dos territórios de educação artística.  
Outro fator importante e também ele referido por Miel, tem que ver 
com o papel dos adultos que trabalham com crianças, uma vez que é 
através deles que têm acesso a ambientes e experiências estimulantes 
de aprendizagem, com base no conceito de inventividade.  
Neste sentido, cabe-nos essa responsabilidade, planeando, inventando 
e organizando oportunidades que possibilitem experiências baseadas 
neste conceito, através do uso dos nossos recursos enquanto pessoas 
(sentimentos, imaginação e pensamento), bem como o uso de recursos 
ambientais de tempo, espaço e materiais, da forma mais natural possí-
vel, e com recursos que permitam um maior contacto por parte das cri-
anças com o mundo real e imaginário que habitam no seu dia a dia. 
A ideia de criar cenografias de inventividade, como cenários de aprendi-
zagem, requerem um trabalho particular, em simultâneo global, no que 
concerne às vivencias de cada criança, ou do grupo, uma vez que é im-
portante que estes ambientes resgatem, aceitem e valorizem as experi-
ências de vida que as crianças trazem consigo (idem). 
Deste modo, estas cenografias podem fornecer materiais e situações 
que se relacionam com as crianças e que, a partir delas, tenham liber-
dade e autonomia para relacionar com outras coisas inesperadas e 
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subjetivas que se constroem a partir da própria implicação na vivência 
dos espaços e materiais disponíveis, com tempo, sem pressas.  
Entendemos, assim, que a educação artística com crianças (0-7 anos) 
requer que os recursos utilizados tenham um forte potencial de explo-
ração sensorial, que proporcione a manipulação, transformação e in-
venção através de um completo envolvimento de todos os sentidos da 
criança, e que sejam abertos a diferentes formas e meios de expressão. 
Para que estes espaços, preparados pelos adultos, possam ter a maior 
recetividade por parte da criança, é importante ter em consideração o 
número de crianças que se tem, as suas idades, os espaços que se têm e 
que não se têm mas que reinventados se tornam possíveis. 
Os materiais que nunca imaginámos usar, com uma abertura efetiva a 
novos modos de ver o tempo de experimentação das crianças, bem 
como as possibilidade do que nos rodeia, abrindo portas, janelas, 
saindo para a rua, para a floresta, para a cidade, para o mundo e tra-
zendo, também, o mundo para dentro dos espaços que julgávamos não 
ser possível caber.  
Muitas vezes achamos que são necessárias grandes verbas para a inven-
ção destes espaços, principalmente nos espaços formais de educação, 
no entanto, a falta de recursos é um fator atractor da inventividade, uma 
vez que somos obrigados a olhar com outros olhos, com um novo 
olhar para as coisas que nos rodeiam e inventar a partir delas; que é o 
que fazem as crianças, de forma tão simples e natural.  
Podemos constatar isto em situações comuns do dia a dia; os bebés, 

por exemplo, brincam com os dedos, levando-os à boca, observando-
os, mexendo-os, ou com qualquer pedaço de tecido que encontram, 
amassando, abrindo, tapando-se. Acontece o mesmo com as chaves de 
casa ou do carro (verdadeiras), com umas chaves brinquedo, onde pre-
ferem sempre as primeiras; com os brinquedos ou com os utensílios de 
cozinha que descobrem numa gaveta, preferem sempre o que não é 
um brinquedo de criança, comprado pelos pais. O mesmo se passa 
quando as crianças têm muitos brinquedos e acabam por brincar sem-
pre com os mesmos, ou quando vamos dar um passeio no campo e 
vêm para casa com as mãos ou os bolsos cheios de paus, pedras, folhas 
e todos os tesouros que encontram e com os quais inventam brincadei-
ras.  
São situações comuns do dia a dia que nos levam e refletir sobre o 
consumismo e sobre as necessidades reais das crianças que nos ensi-
nam, todos os dias, que não são precisos grandes recursos, são precisos 
sim; tempo, presença e contacto com o espaço e com os materiais que 
do espaço fazem parte, independentemente do lugar onde possam es-
tar; o brincar e o inventar vem a partir daqui – deste estar. 
Neste sentido, torna-se importante que façamos como elas; olhemos à 
nossa volta, seja na escola, fora dela, em casa, na rua, na natureza, ou 
em qualquer outro espaço, e olhemos para as coisas que muitas vezes 
passam despercebidas e que entendemos apenas como “embalagens”, 
ou como coisas que não servem para nada, porque são essas que po-
dem ser importantes para aqui: materiais não estruturados, porque são 
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estes, por não serem “concretos”, fechados, que são potenciais para se-
rem manipulados, transformados, e nascerem deles outras coisas – em 
educação artística, todos os materiais são possíveis; TODOS – não há 
limitações.  
Podemos trabalhar com água, terra, paus, pedras, tintas, cartão, livros, 
folhas, barro, carvão, tecidos, linhas, materiais naturais, na rua, dentro 
da sala, no museu, com máquinas, projetores, retroprojetores, compu-
tadores, no chão, nas mesas, nas paredes, no teto, com tudo e em to-
dos os lugares ... 
Procura-se assim a criação de atmosferas onde as crianças sejam convi-
dadas a expressar as suas ideias, onde o(s) adulto(s) esteja(m) completa-
mente disponível para estar, participar, observar, cujo prazer seja parti-
lhar com a criança a admiração, o encanto, a surpresa, o maravilhoso e 
o fantástico das descobertas que acontecem na infância.  
Uma atmosfera na qual tenham liberdade para explorar os meios e os 
processos de inventividade através do brincar, do jogar, do lúdico, do so-
nho, da imaginação, onde se comunica através da expressão, com for-
mas, palavras, sons, figuras, movimentos, gestos e acontecimentos que 
revelam os seus entendimentos e questionamentos sobre o mundo, a 
forma e aquilo que manifestam antes de aprenderem a falar através da 
palavra, antes de aprender a andar; o que pensam, o que dizem, as his-
tórias que contam, o que inventam a cada segundo das suas vidas é um 
privilégio para qualquer adulto presenciar. 
Neste sentido, haja tempo para andar com a cabeça nas nuvens e 

inventar, inventar... 
 
tempo(s) da/para inventividade  
 
Segundo Miel (1972) e Araújo (2009), a preocupação dos adultos com 
o tempo torna a vida numa série de experiências separadas em secções 
mensuráveis; segundos, minutos, horas, dias e noites, são destinados a 
uma variedade imensa de deveres e responsabilidades que fazem com 
que se viva a vida em numerosas dimensões das quais fazem parte o 
trabalho/emprego, escola, lazer, serviço doméstico, cuidar de si e da 
família, participar na comunidade. No que toca à vida das crianças, o 
seu tempo gere-se em função do tempo dos adultos, institucionali-
zando-se e instrumentalizando-se.  
Neste sentido, Miel (idem) refere-se à escola; onde o tempo está orga-
nizado por horários que criam a rotina escolar, não só em termos de 
gestão de recursos humanos, como também em relação às horas espe-
cíficas para as matérias que são trabalhadas de forma isolada, o que faz 
com que muitos dos projetos das crianças sejam interrompidos porque 
se tem que passar para outra área curricular quando ainda estão envol-
vidos na anterior.  
“Isto é uma séria ameaça à totalidade de experiências e raramente dá às 
crianças a oportunidade de explorar ou manipular ideias” (idem, p. 
165), referindo ainda que a distribuição do tempo, desta forma, são 
“forças de linha de montagem” para a produção em massa que 
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ambiciona tornar possível a elevação e evolução dos padrões de vida, 
mas que não são, no que toca à escola e à vida das crianças, propícias à 
criatividade e a um crescimento respeitador do tempo de infância das 
crianças. 
A criatividade, neste sentido, também ela tão importante para a produ-
tividade, resulta de tempo não estruturado, não comprometido, um 
tempo de infância livre de imposições que venham de fora da própria 
crianças – brincar, jogar com ideias ou coisas, considerar o erro, a ex-
perimentação, as combinações do que é velho e do passado e sentir 
novas relações, através da vivência de ambientes lúdicos, de lazer e sem 
pressas. 
Neste sentido, o tempo na inventividade torna-se o tempo da envolvên-
cia com as coisas, tornando-se fundamental um tempo para a “incuba-
ção” de ideias livres, flutuantes, que buscam novas relações através de 
processos individuais ou em grupo (idem). 
Podemos observar, por exemplo, numa criança que está envolvida 
numa brincadeira, uma certa “solidão”, quase como meditação ou abs-
tração completa do mundo, porque está completamente envolvida nos 
seus pensamentos que brotam daquela experiência. Neste sentido,  
Miel refere ainda a importância do adulto não interferir nestes momen-
tos, não perguntar, não interromper, uma vez que é o tempo da criança 
– o direito à sua vida privada mesmo que esteja inserida num grupo, o 
direito ao tempo para pensar, criar e inventar, sem ter que interromper 
para explicar o que está a fazer, tento assim tempo para aprofundar até 

sentir que esgotou e satisfez toda a sua curiosidade. Se precisar de 
apoio, o adulto sentirá ou a criança lhe comunicará de alguma forma. 
Assim, podemos refletir se a organização do tempo escolar interrompe 
o tempo de inventividade (?). 

“É bem possível que, se a criatividade no ensino se tornar predo-
minante, a escola venha a ser um lugar onde cada pessoa será ca-
paz de aprender por sua própria conta e ficar com um problema 
o tempo suficiente para resolvê-lo ou com um interesse o tempo 
suficiente para aprofundá-lo e fazer dele uma pate de si própria” 
(idem, p. 166). 

Neste sentido, a inventividade no uso do tempo, bem como o tempo no 
uso da inventividade, proporcionaria uma aprendizagem dos conheci-
mentos, sua compreensão, através da variedade de experiências onde a 
prática assegura a realidade, o intelectual a significação e o emocional o 
sentimento que faz tudo fazer sentido com tudo (Dewey, 2008; Lar-
rosa, 2002; Miel, 1972). 
O tempo em inventividade torna-se, assim, talvez o recurso mais difícil 
de gerir porque para além de “fugir” rapidamente, todas as crianças 
têm ritmos diferentes e olhar a estas individualidades torna-se difícil, 
ainda para mais quando o seu tempo de escola está todo organizado 
por conteúdos disciplinares ainda muito engavetados e separados. 
Aquilo que Miel propõe e se cruza perfeitamente com Freinet (1974) e 
o Movimento da Escola Moderna, tem que ver com a cooperação na 
organização do tempo, bem como do espaço; crianças e adultos 
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envolvem-se na planificação dos dias, das semanas, por projetos, onde 
as crianças criam o seu plano individual de trabalho, facilitando, desta 
forma, muitas das fragilidades aqui apresentadas.  
 
espaço(s) da/para inventividade 
 
“A inventividade no uso do espaço começa, como toda a inventividade, 
como uma ideia. No ensino, começa com o reconhecimento de que 
cada pessoa tem um “espaço vital” próprio que só ela pode ampliar” 
(Miel, 1972, p. 184). 
A conceção de espaço de inventividade pode ser aqui considerada não 
como um espaço fechado, podendo também ser, mas como um espaço 
aberto, no sentido de que pode ser em qualquer lugar. 
Neste sentido, podemos pensa-lo como espaço físico, bem como es-
paço simbólico e/ou emocional, espaço interior e exterior, natural e ar-
tificial, espaço virtual ou espaço concreto, espaço fechado e aberto, es-
paço vazio, espaço caos, espaço híbrido, efémero, polivalente, flexível, 
(...). Espaço que se transforma em outros espaços, lugares, territórios, 
ambientes, atmosferas, (...). Espaços possuidores de recursos para o 
pensamento, sentimento e ação, que são espaços de oficina, laboratório 
de investigação. Espaços de inventividade. 
Neste sentido, o espaço fala, comunica, dialoga e promove o diálogo 
entre a criança e o espaço e entre o espaço e a criança; requerendo uma 
organização cuidada que potencie a autonomia da criança sobre as suas 

intervenções e ações sobre o espaço, bem como sobre os objetos e ma-
teriais que dele fazem parte.  
Estes espaços podem contemplar vários lugares que, com sentido, são 
usados e manipulados pelas crianças nos seus projetos, nas suas brinca-
deiras e invenções.  
A flexibilidade do espaço, bem como dos recursos que ele possui, de-
vem, neste sentido, acompanhar e auxiliar a criança estando, portanto, 
abertos a novas (re)invenções.  
Neste sentido, Miel, no que concerne aos espaços escolares, refere que; 

“a importância da experiência direta para possibilitar um currí-
culo no qual o pensamento seja apoiado, estimulado e aumen-
tado pelos atos de sentir e fazer. Os laboratórios ainda são ne-
cessários. 
Inventividade com espaço além das paredes da escola exige imagi-
nação e coragem” (idem, p. 185). 

 
Já Teixeira Lopes (2019), refere-se a uma teoria da estruturação do es-
paço que é a produção e reprodução de práticas sociais no espaço-
tempo, onde a consciência prática é de extrema importância para o co-
nhecimento de orientação na vida quotidiana, onde o caráter espácio-
temporal é situado na ação humana.  
Neste sentido, segundo o autor, as crianças são agentes e sujeitos soci-
ais, fazedores de relações e culturas, que não podem ser reduzidas a se-
res passivos, inertes, nem marionetas que se manipulam porque sabem 
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prosseguir sem indicações e prescrições que fujam às culturas de infân-
cia, uma vez que são elas próprias que contribuem para a construção 
de uma sociedade infantil.  
Neste sentido, o autor refere ainda que é de extrema importância que 
se pensem e considerem os espaços públicos das e com as crianças 
como “terceiro espaço” (Soja, 2000, cit. por Teixeira Lopes, in Araújo 
et. al, 2019) uma vez que não só este, mas todos os espaços habitados e 
vividos pelas crianças, são espaços reais e imaginados, atuais e virtuais. 
Pensar os espaços como lugares onde se estrutura a experiência indivi-
dual e coletiva, bem como os modos de ralação do espaço com a cri-
ança (idem, p. 14), referindo ainda a importância, por parte dos “faze-
dores de espaços”, de os pensarem enquanto lugares de apropriação 
por parte da criança; apropriação esta que só é possível se forem tidas 
em consideração as ideias de vivência efetiva com e nos espaços, atra-
vés da experiência, onde o espaço simbólico deve ter uma construção 
privilegiada que não domestiquem os tempos livres das crianças por-
que “se a criança não escolhe a sua brincadeira, já não é ela que brinca” 
(Araújo, 2009, p. 15).  
Teixeira Lopes (idem) refere-se a uma abertura “nómada” aos espaços 
públicos das cidades para que sejam espaços com criança e não para 
agir sobre as crianças, implicando-as desde o seu planeamento, que po-
tenciem a diferença e que contenham o apelo à participação e à criativi-
dade – espaços abertos, incompletos, à espera de serem feitos, “espa-
ços permanentemente em emergência”, que projetem e protejam a 

autonomia das crianças, a sua integridade e segurança, onde existe es-
paço para “geografias imaginárias”, onde existe o espaço vivido e o es-
paço imaginado, em constante invenção, imaginar em si, fora de si e no 
mundo – cenário que é abrangente a qualquer outro espaço vivido pela 
criança (idem, pp. 9-20). 
 
materiais da/para a inventividade 
 
Os materiais que possam fazer parte destas oficinas/ateliers de inventivi-
dade, segundo Miel (idem), exigem a invenção de ambientes/cenários 
de liberdade e expressão que acompanhem o crescimento da criança.  
Materiais que possam ser sentidos, observados, escutados, cheirados, 
tocados, amassados, rasgados, recortados, colados, furados, aumenta-
dos, decompostos, pintados, destruídos, reinventados, inventados, exa-
minados, rejeitados, aceites, usados, dispensados, recuperados, recria-
dos, vistos de novo, usados de novo; que sejam abertos a uma liber-
dade de intervenção por parte da criança, de acordo com aquilo que 
sentem, pensam e imaginam. 
Materiais, portanto, abertos a novas simbologias.  
Materiais uteis e inúteis que, através da sua inutilidade, introduzem no-
vas ideias e relações através dos sentidos, onde há lugar para a desco-
berta e expressão, o risco e o improviso. 
Através de um efetivo tempo, espaço e lugar da educação artística nos 
espaços educativos, os materiais extravasam o valor da arte para o 
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valor do artístico, uma vez que se desloca de um entendimento sobre 
as técnicas e os recursos materiais da arte para que, na educação artís-
tica com crianças, os materiais possam ser ainda mais amplos porque 
não se prendem à reprodução de técnicas mas à exploração efetiva dos 
materiais em estreita relação com os espaços, onde não existem erros 
técnicos, e é através da experiência e contacto com problemas que pos-
sam surgir que a curiosidade provoca cada vez mais a investigação. 
Neste sentido, dependendo da experiência de cada criança, assim ela se 
demorará mais, ou menos, no brincar, no inventar, no jogar e no expe-
rimentar os materiais que destes espaços de inventividade possam vir a 
fazer parte.  

I. 9 criação artística COM e PARA a  

infância  
 
as instalações artísticas como ferramentas pedagógicas de inven-
tividade  
 
pertinência das residências artísticas em escolas  
  
Esta investigação em educação artística efetiva-se em lugares de residência. 
A criação de residências artísticas em jardins de infância e em escolas 
do 1.º ciclo do ensino básico surge, assim, como estratégia de recolha 
de dados para fundamentar e refletir as problemáticas levantadas nesta 
investigação.  
As residências artísticas com crianças, bem como a criação artística 
com e para a infância é, portanto, um espaço de investigação em edu-
cação artística, bem como um espaço de inventividade. 
O(s) lugar(es) de residência têm aqui um carácter laboratorial, de experi-
mentação e expressão, proporcionando à criança e às equipas educati-
vas um leque de vivências e experiências artísticas que contemplam fa-
culdades sensoriais e expressivas, capazes de favorecer e auxiliar a sua 
capacidade inventiva, como via de acesso à construção da sua identidade 
e conhecimento do mundo.  
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Contemplando diferentes domínios artísticos: expressão dramática, 
corpo e movimento, expressão musical e artes plásticas, são espaços 
que acolhem, unem, relacionam e convidam a ficar, contemplar, so-
nhar, imaginar, perguntar, experimentar, descobrir, brincar, ... 
Cada domínio pode intervir de forma isolada e em momentos distin-
tos, assim como se cruzarem e fundirem em projetos comuns de edu-
cação artística, fornecendo recursos e materiais artísticos que auxiliam 
todos os envolvidos no desenvolvimento, utilização e partilha de expe-
riências ricas em conteúdo artístico. 
Quanto à “temática” de cada dinâmica de projeto artístico, nasce da 
voz das crianças, das suas propostas, às quais as residências atribuem o 
papel principal.  
Segundo Katz (et al, 1989) o trabalho de projeto na primeira infância, 
promove o desenvolvimento intelectual das crianças através do envol-
vimento das suas mentes e de todo o seu corpo em ação, incentivando-
as a aplicar as suas capacidades emergentes em atividades informais e 
abertas que são destinadas a melhorar a sua compreensão do mundo 
em que vivem. 
A ideia de criar residências artísticas regulares, se não permanentes, 
com espaço e tempo definidos, nos espaços formais e não formais de 
educação, surge da necessidade de incluir na escola, e fora dela, espa-
ços alternativos que propiciem às crianças e equipas educativas um 
contacto mais efetivo com a educação e expressão artística, nestes con-
textos. 

O número de crianças por sala, em média 20 a 25 crianças, a quanti-
dade de espaços e áreas de interesse num só espaço, os materiais e o 
mobiliário, bem como a estrutura escolar, as metodologias e pedago-
gias praticadas, tornam o espaço de ação fechado e redutor.  
Neste sentido, sendo necessário repensar os espaços escolares, as resi-
dências artísticas pretendem, para além de se organizarem como uma 
extensão do espaço sala de atividades/aula, funcionar como um diposi-
tivo aberto (de fim aberto), de provocação que instiga a pesquisa e des-
coberta de novos espaços onde arte e educação tenham um encontro 
pleno de emoção e se fundam em espaços multidisciplinares e multi-
performativos sem fim. 
De acordo com o Artist-in-Residence Guide for teachers & Artists, as 
crianças que participam em residências artísticas, devem estar direta-
mente envolvidas no processo criativo e não serem meros espectado-
res. Neste sentido, juntamente com o artista que lhes proporciona e 
convida a imergir em experiências únicas de envolvimento ativo e efe-
tivo como forma de expressão artística, e lhes fornece uma abordagem 
inovadora para a solução de problemas, alcançar objetivos, aprender a 
trabalhar com uma equipa, sozinha e em grupo; as crianças imaginam, 
criam, pensam, investigam, inventam e efetivam a sua imaginação e 
pensamento inventivos, em projetos de bordagem abordagem artística. 
Devendo existir uma cuidada colaboração entre as equipas educativas, 
artistas e outros educadores envolvidos no projeto, nas residências 
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artísticas tudo cresce para uma alta qualidade imaginativa do trabalho e 
das propostas das crianças. 
Estes lugares de residência artística procuraram ser uma poderosa fer-
ramenta para transformar a escola, onde as crianças têm um papel 
ativo, fazerem intervenções no(s) espaço(s), evidenciando que, acima 
de tudo, a mudança deve ocorrer ao nível pessoal, pois como partici-
pantes ativos, adquirem uma maior autoestima e confiança por fazerem 
parte de uma criação.  
Outro fator importante a referir e a refletir, é que o acolhimento de 
uma residência artística poderá ser uma oportunidade de desenvolvi-
mento pessoal, profissional, cultural e social para educadores, profes-
sores e artistas, na medida em que colaboram com o conhecimento 
que cada um tem da sua área de intervenção. 
 
Segundo Caldas (1999, pp. 8-9); 

“uma educação que apenas pretenda transmitir significados que 
estão distantes da vida concreta dos educandos, não produz 
aprendizagem nenhuma. É necessário que os conceitos estejam 
em conexão com as experiências dos indivíduos. Como dizia 
Paulo Freire, aprende-se a escrever quando as palavras se refe-
rem às experiências concretamente vividas. 
Aprender é, talvez, um processo que mobiliza tanto os significa-
dos, quanto os sentimentos e as experiências a que eles se refe-
rem. No entanto, a escola atual é mais para o adestramento do 

que para a aprendizagem.”  
E continua... 

“A escola, portanto, separando razão e sentimentos, inicia-nos 
desde cedo nas técnicas do esquartejamento mental. Isto é com-
preensível segundo a lógica que rege a moderna sociedade indus-
trial onde os indivíduos devem produzir, num esquema raciona-
lista, sem deixar as emoções e valores pessoais interferirem no 
processo, não interessando a existência de pessoas com uma vi-
são geral do todo da vida, interessando antes os indivíduos com 
uma visão cada vez mais sectorizada e especializada do mundo. 
Neste sentido, a escola surge para produzir mão de obra para um 
mundo moderno fracionado, portanto, educa-se fracionada-
mente, encaminhando-se as crianças para uma visão parcial da 
realidade.” (idem). 

  
Neste sentido, através deste cenário apresentado por Caldas, o autor 
refere ainda que os projetos que alguns artistas desenvolvem nas esco-
las tornam-se, assim, um trabalho “marginal”, no que concerne a estas 
exigências sociais, uma vez que os artistas que trabalham com escolas 
centram o seu trabalho no ser humano, na criança como individuo 
único e indivisível, na sua maneira de ser, sentir, pensar e se expressar. 
O trabalho artístico com crianças, não olhando tanto aos fins mas sim 
aos meios e à experiencia dos processos, rompe com as normas do 
tempo segmentado por temas e disciplinas específicas, uma vez que 
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entende o conhecimento como um todo que se relaciona e dá sentido a 
cada parte, em vez de parcelado e distante de cada parte. 
O trabalho de criação artística em educação artística na infância, mos-
tram-nos, através da prática e a partir da voz das crianças, que o traba-
lho com crianças deve passar obrigatoriamente pela articulação do in-
dividual com o coletivo traduzindo-se, depois, em diferentes modos de 
ver e de se expressar através da construção de subjetividade(s), onde 
existe espaço para o conflito, para a problematização, para o erro e 
para o confronto com ele, criando assim matérias que contrariam as 
práticas escolarizadas. 
Neste espaço que podemos considerar e entender como um laborató-
rio de investigação e criação em educação artística, podem iniciar-se 
processos que muitas vezes remam contra a corrente, onde é muito di-
fícil desestruturar e arriscar fazer, sentir e pensar de outros modos por 
“propor despir-se da máscara estereotipada e defensiva, cristalizada du-
rante os anos do jogo social escolar, permitindo-lhe um retorno à es-
pontaneidade” (idem, p. 9) perdida e/ou esquecida e que se refere ape-
nas a cada criança que se relaciona com o(s) outro(s) e com o mundo. 
Desta forma, neste lugar especial, tudo é possível quando se emancipa 
a potência do imaginário e a possibilidade de expressão através do ca-
rater lúdico e criativo da inventividade que nos coloca em confronto com 
as incertezas do desconhecido, uma vez que não se sabe o que vai 
acontecer e que resultado se vai obter. O que interessa não é o resul-
tado como resposta verdadeira ou falsa, fechada, e sem espaço para a 

problematização, porque esta é a lei da reprodução do conhecimento, 
interessando antes o pensar para além desse campo e atrever-se a ques-
tiona-lo e a inventar sobre e a partir dele.   
Uma educação artística que rompe com a monotonia do tempo e lugar,  
propondo outras possibilidades de tempo e lugar para experimentar 
outras “máscaras” e papeis que busquem, essencialmente, a vivência da 
totalidade cognitiva de cada criança, possibilitando-lhe uma maior plas-
ticidade no que se refere às relações humanas, nas relações consigo 
próprias, bem como nas relações com as coisas e com o mundo. 
Neste sentido, a partir da invenção destes espaços de residência e cria-
ção artística com/para a infância, com as crianças, entra-se em con-
fronto com oportunidades de escolher por opção pensada e experien-
ciada, experimentada, e não por obrigatoriedade, tornando-se assim 
mais autónoma e responsável pelas suas escolhas uma vez que têm 
mais sentido para si. 
A proposta de criação de espaços de inventividade que aqui tem vindo a 
ser discutida, apresenta-se, assim, como possibilidade de criação/cons-
trução de cenários que se inventam e reinventam a cada momento, 
proporcionam às crianças de um grupo, de forma individual, em pe-
quenos ou em grandes grupos, a construção de relações que se vão edi-
ficando de forma mais dinâmica e espontânea, segundo as necessidades 
das suas experiências. 
Caldas (idem) refere ainda que, na educação e expressão artística com 
crianças, sobe a forma de residências artísticas ou de criações artísticas, 
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o papel do artista não abdica do seu estatuto de criador, bem como da 
sua identidade estética, onde, através da sua própria identidade em rela-
ção com a(s) identidade(s) da(s) criança(s) consegue, através de um tra-
balho efetivamente colaborativo, a emancipação das vozes e do pensa-
mento inventivo das crianças, estabelecendo uma relação de pesquisa 
que contribui para práticas artísticas adequadas a todos e a cada um, 
num coletivo espontâneo de criação. 
Segundo o autor, não devem existir “regras gramaticais” que ditem leis 
de combinação de elementos estéticos, “não se escravizando” a códi-
gos de época ou estilos artísticos, uma vez que também as experiências 
artísticas que conhecemos da história da arte, tiveram os seus próprios 
estilos em determinado contexto. Neste sentido, é importante que se 
respeitem os contextos onde se atua, uma vez que todos eles são dife-
rentes, para além de que a expressão é subjetiva. 

“A arte, em todas as suas manifestações, é, portanto, uma tenta-
tiva de nos colocar frente a formas que concretizem aspetos do 
sentir humano. Uma tentativa de nos mostrar aquilo que é inefá-
vel, isto é, aquilo que permanece inacessível às redes conceptuais 
da nossa linguagem” (idem, p. 10). 

Caldas apresenta-nos ainda a importância de se abrirem as práticas ar-
tísticas à comunidade, principalmente aquelas que requerem uma parti-
lha de saberes e de experiências e que fazem sentido que isso aconteça. 
Neste sentido, as dinâmicas do trabalho artístico em escolas, com cri-
anças, professores, pais, bem como com toda a comunidade educativa, 

“é um elenco multietário e com saberes diversos” que as torna condici-
onantes, ao mesmo tempo que libertadoras. São dinâmicas onde existe 
espaço para a insegurança da experimentação, ao mesmo tempo que 
nos condiciona em estruturas de coordenação de tempos, espaços e de 
rompimento com os estereótipos que desta advém.  
Existe, portanto, um trabalho a fazer: abrir caminho para a incerteza, 
para a exposição, para a experimentação, para o risco, e para todas as 
características que possamos pensar aquando de um trabalho que, pla-
neado, estruturado e com determinados objetivos, requerem a constru-
ção de subjetividade, onde vários saberes se cruzam e entram em con-
fronto através da vivência cultural e artística que ultrapassa o “saber li-
vresco”, remetendo para outros saberes que geram conflitos desconhe-
cidos – que se abrem, deste modo, a possibilidades de criar outros ho-
rizontes de comunicação, onde se dá “liberdade às expressões individu-
ais e coletivas” através da vivência da experiência de inventividade que se 
torna uma experiencia de criação.  
É certo que estas experiências de inventividade que se tornam experiên-
cias de criação, quando trabalhamos com crianças pequenas, são coisas 
que “não se podem ver”, coisas que não se conseguem prever objetiva-
mente, explicar, nem tem importância a sua explicação, porque são coi-
sas, simplesmente. Como é comum, até, escutarmos quando pergunta-
mos a uma criança o que está a fazer: “coisas”, é muitas vezes a sua 
resposta (!). Coisas que aconteceram muitas vezes por acaso, outras 
por intenção/ideia que surgiu no momento, outras que partiram 
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simplesmente para a descoberta das coisas e que levaram a outras, e a 
outras, coisas que ainda se estão a descobrir, coisas que num momento 
são uma coisa, mas que noutro já são outra.  
E é assim a inventividade na infância, sempre um processo de descober-
tas significativas, que não respondem às imposições de uma fórmula, a 
uma ficha, molde ou “manual de instruções”, mas respondem, mesmo 
que silenciosamente, a quem as inventou.  
Através da importância de se inventarem e criarem condições de 
tempo e espaço para que a inventividade da criança flua naturalmente e 
acompanhando o seu crescimento, e não condicionalmente, podemos 
olhar para estes tempos e espaços de forma a que se criem pontes en-
tre o mundo, a escola e a experiencia artística através de ações artísticas 
e educativas. 
Caldas reflete ainda a importância, para os adultos que trabalham todos 
os dias com as crianças, da criação de tempos e espaços, como territó-
rios lives, para se sentirem libertos de burocracias, onde a contribuição 
humana, intelectual, sensitiva e criativa de cada um é fundamental, res-
gatando a espontaneidade de cada um para a criação coletiva, a refle-
xão, a colaboração e coadjuvação no trilhar de novos cenários de 
aprendizagem através da inventividade. 
Já Pacheco (1999), refere-nos alguns constrangimentos aquando da 
parceria de trabalho entre escolas e projetos artísticos que nos mere-
cem atenção, uma vez que se tornam transversais a esta “máquina de 
fabricação” que Caldas (1999) acaba por desenhar e, neste sentido, 

apresenta-nos algumas questões relacionadas com o papel facilitador 
de instituições financiadoras para o desenvolvimento de projetos com 
escolas, o que nos faz pensar no papel que as escolas públicas – minis-
tério da educação e da cultura – possam vir a assumir enquanto, tam-
bém elas, proponentes e criadoras de condições para que estes projetos 
efetivamente aconteçam, não de forma pontual, como tem vindo a 
acontecer, mas de forma permanente nas escolas públicas, de forma a 
que todas as crianças possam ter as mesmas oportunidades, criando-se 
e inventando-se redes de projetos artísticos de forma mais contextuali-
zada com as diversas realidades de cada comunidade educativa, 
abrindo-se para fora de portas e encontrando na sua comunidade ou-
tras oportunidades e espaços que recebam outras colaborações da 
parte de mais serviços educativos, culturais e artísticos. 
Outras evidências e constrangimentos referidos por Pacheco (idem), é 
que muitas das parcerias feitas entre instituições educativas, leva a fe-
nómenos de competição que se orientam mais para uma preocupação 
com a visibilidade exterior de competências, do que de uma implicação 
efetiva e com sentido nas mudanças internas, integrando e potenciando 
o desenho de projetos de escola e projetos pessoais, sendo visível na 
medida em que muitos projetos não são aceites se não existir este re-
torno da “visibilidade” que na maior parte das vezes olha apenas ao 
fim e não ao processo. 
Ainda neste sentido, a autora refere que esta questão se reflete de 
forma muito negativa na conceção de responsabilidade social, 
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educativa, cultural e artística que todas devem exercer na vida das cri-
anças na escola, uma vez que se trabalha para se cumprirem os fins do 
mediatismo, sendo comum considerar-se as crianças como objetos dos 
projetos e não como pessoas que participam nas decisões e transfor-
mações dos processos.  
Algumas questões gerais, relativamente a projetos de parceria, são tam-
bém mencionadas por Pacheco (idem) referindo-se aos pressupostos 
entre instituições, no que concerne aos discursos referenciados a obje-
tivos comuns, muitas vezes conflituais devido à particularidade de cada 
instituição, uma vez que possuem espectativas e estratégias que obede-
cem a diferentes e diversas lógicas e a interesses particulares.  
Neste sentido, os processos de negociação acabam por ser de difícil 
gestão, principalmente no que diz respeito a questões e interesses polí-
ticos que de alguma forma impõe limites, sejam eles burocráticos ou 
outros, que acabam por regular ações que não se coadunam com uma 
perspetiva de projetos artísticos de liberdade, de expressão, não dando, 
deste modo, espaço a dinâmicas que se vão desenvolvendo e conse-
quentemente provocando novas necessidades, interesses, objetivos não 
previstos e que são tão, ou mais, importantes dos que foram definidos 
à partida.  
Isto torna-se o reflexo da ideia já referida anteriormente aquando da vi-
sibilidade do resultado final de um projeto artístico, que muitas vezes 
só é aceite por poder dar visibilidade à escola ou política educativa, ha-
vendo algum retorno, interessando então o resultado final, 

essencialmente aqueles que resultam em alguma coisa visível, em detri-
mento do processo e do próprio bem-estar e sentido para a(s) cri-
ança(s). Se as instituições se centrarem na obtenção de um produto co-
nhecido à partida, “mecanicamente previsto e mecanicamente reali-
zado” (idem, p. 90), a criação artística com e para a infância, bem 
como a educação artística nas escolas, passam a ser (ou são mesmo, só 
e apenas) um instrumento para cumprir com estes fins. 
No entanto, estamos aqui a falar da importância de projetos artísticos 
de implicação no processo, mais no que no resultado desse processo e, 
no que toca à educação artística com crianças, a imprevisibilidade faz 
parte – é um “caminho que se faz caminhando”, em que intervém a 
mudança, o previsível e o imprevisível são esperados, a originalidade e 
a criatividade, onde as opções e a iniciativa são vistas como desvios aos 
caminhos traçados, e se o investimento no projeto se transforma rapi-
damente numa tarefa frustrante, “desinvestida de afetos”, desvia-se do 
seu fundamento (idem).  
Neste sentido, existindo uma forte implicação nos processos por parte 
das instituições, por exemplo, poder-se-á alargar a outros tipos de 
meios de implementação de projetos artísticos que, vivendo-o efetiva-
mente, as negociações se possam tornar mais reais e significativas para 
todos, fazendo sentir a todos a importância do processo, dos desvios e 
adaptações que implicam os projetos de educação artística com crian-
ças, ainda para mais quando falamos de inventividade e de educação ar-
tística na infância. 
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I. 10 a voz da criança  

 
“(...) Entre as muitas memórias que conservo da Lourdes está a de uma 

roda de conversa entre educadoras na qual e em resposta à pergunta 
“Como posso eu saber o que as crianças pensam?”, a Lourdes respon-

deu prontamente: “Solo tenemos que preguntárselo...” (...).” 
 Oliveira-Formosinho (2008) 

 
convocações(?). o ringue entre a criança e o adulto. convocar, ser 
convocado ou convocar-se? 
 
Convoca-se a voz da criança para este projeto. “Convoca-se” talvez 
não seja o termo que melhor se adequa a este trabalho. Sim, porque o 
significado de convocar poderá desviar-se ligeiramente daquilo que 
aqui gostaria de pensar.  
Convocar para esta esta escrita a minha escuta da voz da criança – aqui 
sim, convocar pode fazer sentido. Neste sentido, utilizo aqui o convo-
car porque a voz da criança faz parte de todo este pensar a inventividade 
na infância; a inventividade torna-se assim a voz da criança. 

                                                
24 Consultado no Dicionário Língua Portuguesa. (2008). Lisboa: Editorial Verbo, p. 285. 

No entanto, vale a pena explicar-me um pouco melhor sobre esta 
questão de “convocar a criança” no contexto escola. Ora vejamos o 
significado da palavra convocar24;  

“1. chamar, solicitar formalmente a comparência de (...), 2.  fazer 
ter lugar, apelando à participação coletiva (...), 3. procurar reunir, 
fazer apelo. Para levar a cabo a tarefa de (...), 4. fazer vir à lem-
brança, à ideia, evocar. As palavras convocam sentidos e emoções”. 

A leitura que faço desta definição, procura perceber que relação existe 
entre o conceito de convocar - convocador e convocado - com a rela-
ção adulto-criança/criança-adulto, aproximando este conceito da rela-
ção com o lugar da inventividade na escola. 
De uma forma geral, convocar significa que existe alguém que convoca 
e alguém que é convocado. Quem convoca, tem previamente um plano 
já desenhado, com algum objetivo a cumprir, alguma finalidade, e, na 
maior parte das vezes, algum assunto para resolver ou alguma questão 
a esclarecer. É alguém que, há partida, terá um poder maior do que 
aquele, e/ou aqueles que são convocados e, dependendo da sua especi-
ficidade, o convocado pode estar num nível inferior ao convocador.  
Sendo que uma convocatória é comumente vista como algo formal e 
que apela a algo a cumprir perante uma entidade superior. Por sua vez, 
quem é convocado, vai. Responde, executa, participa. 
Na escola, quem convoca quem? Qual fará mais sentido? 
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Se a criança é convocada, a partir da definição anteriormente apresen-
tada, significa que não partiu de si esse “motivo” da convocação. 
 
Será necessário, portanto, explicitar o que se entende aqui por partici-
pação efetiva, afetiva e ativa da criança. Qual o fundamento de partir 
da voz da criança e de que forma isso poderá acontecer. O que procuro 
trazer para esta tese, através da voz das crianças? 
 
“A voz das crianças” é uma expressão muito utilizada na obra “A Es-
cola Vista pelas Crianças, de Oliveira-Formosinho (2008), “obra que 
compõe uma coletânea de estudos que têm a criança como sujeito da 
investigação” (idem, p.7).  
Neste sentido, sendo a infância um período privilegiado da nossa vida, 
cada dia é especial. Tudo é novidade. Um mundo inteiro para desco-
brir, onde as conquistas acontecem a cada segundo com uma veloci-
dade fugaz. Privilegiar e incorporar a voz das crianças, sondar as suas 
intenções e inquietações, faz com que este processo de conhecimento 
e aprendizagem seja significativo. 
As “historias tecidas” pelas crianças, como refere Oliveira-Formosi-
nho, enaltecem o nosso pensamento e faz-nos refletir sobre “a valori-
zação da voz e das realizações infantis, assentando-se na conceção da 
criança como ser que vive e tece a história, tem competência e é sensí-
vel aos diferentes contextos educativos, que necessita de cuidados 

especiais dos adultos, mas está em branco processo de conquista de 
sua autonomia” (idem.). 
A voz das crianças não é apenas o ponto de partida para esta investiga-
ção sobre inventividade, no sentido em que é a partir da infância que 
surge a sua temática de estudo; é, para além disso, o motor de pesquisa 
que acompanha todo o processo criativo, assim como do seu objeto de 
estudo. 
Este é um dos pontos complexos desta investigação pois, como afirma 
Oliveira-Formosinho e Araújo (2008, pp. 13-18), existem investigações 
sobre as crianças que não são feitas com as crianças e, neste sentido, 
isto representa uma maior responsabilidade e preocupação para quem 
investiga. No entanto, as investigações que dizem respeito a este uni-
verso, devendo ser com crianças, vistas com os olhos e a escutadas 
com os ouvidos das crianças pequenas requerem cuidados especiais na 
conceção dos instrumentos e técnicas de coleta de dados, repensando-
se cuidadosamente o papel do investigador e o seu profundo compro-
metimento com questões éticas muito particulares. 
Neste sentido, as autoras reforçam ainda que, nesta fase, as crianças se 
encontram muito predispostas a participar em processos de investiga-
ção. 
Se pensarmos que a atitude das crianças perante o mundo é sempre de 
explorador, investigador, sempre à procura através da sua curiosidade e 
vontade de conhecer, saber e se relacionar com o mundo à sua volta; 
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estas relações com o mundo, as coisas, as pessoas, é uma atitude sem-
pre inventiva.  
E esta atitude sempre inventiva, revela-se pela sua voz, pelos seus dis-
cursos que passam pela palavra oral, escrita, desenhada, pintada, pala-
vra construção e invenção de coisas, palavra emoção, imaginação, ação, 
expressão, movimento, gesto; linguagens expressivas que revelam o seu 
pensamento inventivo por meio da inventividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



    
 

237 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
 

238 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

II. 
inventividade, 
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onde moras? procurar-te... 
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 “Tudo que não invento é falso.” 
(Barros, 1996, p.67) 

 
Partimos para a descoberta desta morada, numa reflexão critica sobre o 
conceito de inventividade, bem como do seu potencial na criação de es-
paços de educação e expressão artística, em contextos formais e não 
formais de educação. Mas não só. Neste ponto descrevemos o que sig-
nifica, nesta tese, a necessidade de respeitar o tempo de pensar, criador 
e criativo da criança, mas também dos adultos que com ela conviveram 
e, nomeadamente, o significado e aprendizagem no percurso da inves-
tigadora.  

A inventividade, 
percorre uma imensidão de espaços.  
Espaços? Não serão lugares?  
Reais? Imaginados?  
Ela permanece dentro da sala, quando quer, e, sem darmos por 
ela, já está do outro lado da janela!  
Ela percorre os corredores, as paredes, sobe às árvores e rebola 
na terra. Ela aparece, desaparece, ou será que permanece e nós é 
que não damos por ela?  
É forte. Não tem medo de nada.  
Faz o que quer, adora viajar e nunca está no mesmo lugar!  
Chegou hoje bem cedo e disse que é para ficar.  
Será que estou a inventar?  

O ato inventivo, no contexto educativo, não é na maior parte das vezes 
levado a sério ou, pelo menos, com a seriedade que o ato merece. Não 
é por acaso que do ponto de vista do senso comum muitas vezes ou-
vimos: não inventes! Associando o inventar a uma mentira. A algo que 
não é verdadeiro e/ou não tem importância nenhuma. 
No entanto para a criança, é coisa séria. É fundamental inventar para 
conhecer o mundo, para o viver. É o seu momento. Livre? Autónomo? 
Os adultos podem até entender, valorizar e aplaudir, no entanto, num 
tempo em que se luta contra a falta de tempo e em que as questões po-
líticas e sociais se sobrepõem a estes momentos, sucumbimos em gene-
ralizações supérfluas e passamos ao lado de um ato que faz mexer to-
das as faculdades da criança mobilizando todos os sentidos: motor, au-
ditivo, olfativo, visual...  
Tal como as crianças, os que inventam, nem sempre são levados a sé-
rio, na maior parte das vezes, considerados sonhadores, utópicos, 
sendo muitas vezes alvos de críticas e subestimados pela sociedade.  
Assim aconteceu com alguns inventores da nossa história. Einstein, foi 
um dos casos.  
 
A inventividade tal qual a concebemos neste trabalho de investigação, 
não tem morada. Vive em todos/as nós. Vive do contexto onde habita, 
do encontro que proporciona, da implicação, da participação de quem 
a quer encontrar. Se criamos oportunidades para as crianças explora-
rem, descobrirem, pensarem, inventarem, elas o farão a partir do 
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‘nada’. Se a criança brinca e ensaia esse brincar, se tem espaço para 
pensar, a inventividade acontece. Neste sentido, a condição da inventivi-
dade requer a necessidade de contrariar o ensino e a aprendizagem re-
produtiva.  
Toda a criança que habita um ambiente potenciador de descoberta, 
onde se respeita a liberdade criadora e a partir dela se incentiva o pen-
samento, a problematização e a ação, é uma criança que aprende a pen-
sar, a questionar e a aproveitar as oportunidades com que se depara. 
Ao contrário, uma criança que se limita a reproduzir conhecimentos, 
tarefas e técnicas não se habitua a pensar, mas sim a ensaiar a partir de 
modelos pré-concebidos. (socialização clássica e socialização interpre-
tativa)  
Foi o que se constatou neste projeto, aliás, como as próprias verbaliza-
ram: 
Libertar as crianças de todos os condicionamentos que retraiam a sua 
liberdade inventiva, não sendo obrigadas (sufocadas com imposições) a 
seguir esquemas que não são os seus ou a copiar modelos (indivi-
duo/coletivo), aquilo que acontece a maior parte das vezes, é que os 
instrumentos são iguais para todos, o tema é igual para todos.  
Os resultados até podem se diferentes, mas, não poderão ser mais 
significativos para a criança se for ela a pensar? 
Qual é o papel do educador aqui; o facto de deixar as crianças “aban-
donadas” em atividades ditas livres, não significa que a criança tenha 
esta liberdade, nem tão pouco que o adulto tenha que se retirar. 

A partir de algumas contribuições teóricas de Michel Foucault, Martins 
(2014, p. 42), convida-nos a um pensar critico sobre a educação artís-
tica nas escolas, posicionando-a como “objeto de intervenção no sen-
tido de uma certa correção disciplinar, ortopedia moral ou em modali-
dades infinitas de relação consigo mesmo enquanto aprendizes para o 
resto da vida”, ou da conceção de “criança como cidadão moral, capaz 
de se auto-governar”, onde através das leis governamentais institucio-
nalizadas, bem como da conceção de criança como um “adulto por-
vir”, confere às práticas pedagógicas e artísticas, bem como à própria 
organização escolar, uma certa ideia de “criança como aprendente”, 
“em risco ou com dificuldades de aprendizagem porque há toda uma 
objetivação sobre esses sujeitos que os fabrica como sujeitos de um de-
terminado tipo” e com um determinado fim a alcançar.  
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II. 1    
na minha infância 

Não frequentei o jardim de infância.  
A minha mãe tinha uma mercearia mesmo na parte de baixo da casa do 
meu avô, com quem morávamos. A minha mãe, o meu pai, o meu avô 
e depois o meu irmão que nasceu quando eu tinha 4 anos. Mais tarde 
juntaram-se a nós mais duas irmãs. 
A minha mãe trabalhava em casa, portanto, eu estava sempre com ela. 
Naquela altura, na aldeia onde morávamos, não havia jardim de infân-
cia, só uma escola do 1.º ciclo.  
O meu pai trabalhava fora e se a minha mãe quisesse que eu frequen-
tasse o jardim de infância, tinha que me levar ao da aldeia ao lado.  
Fiquei sempre com ela. 
Eu, a minha mãe, o meu avô, pai da minha mãe, e o meu irmão, vivía-
mos numa casinha de pedra, pequena. O meu pai emigrou quando o 
meu irmão tinha meses, para conseguirem construir a nossa casa num 
terreno mesmo ao lado da casa do meu avô.  
A casa do meu avô, a nossa casa, tinha uma porta e duas janelas. O tí-
pico desenho de casa das crianças, exatamente! Engraçado, porque as-
socio sempre à casa do meu avô, casa onde vivi até aos 11 anos. As 
duas janelas eram os olhos, e a porta a boca. Certo é que aquela casa, 
na altura, para mim, tinha mesmo vida! 
Tenho boas memórias deste tão deslumbrante período da minha infân-
cia. Memórias intensas. Emocionantes. A família, os amigos e os vizi-
nhos, a natureza, os espaços, os materiais, as invenções e descobertas, 
as brincadeiras, a expressão lúdica que tinha a capacidade de unir razão 
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e emoção, conhecimento e sonho, tudo de uma forma inconsciente, 
inocente e natural.  
Até aos meus 9 anos, a minha vida foi passada ali. A imagem mais forte 
que guardo na minha memória é mesmo a casa do meu avô. E quando 
falo em casa, não me refiro ao edifício, apesar de ser uma imagem bo-
nita, refiro-me sim a tudo que lá vivi. Com ele, o meu avô, com os 
meus pais, o meu irmão, primos, tios, tias, vizinhos, com as pessoas 
que iam à mercearia. O espaço casa era tudo isto. Era também todos os 
recantos da natureza que envolvia a casa e a aldeia, os animais que o 
meu avô criava, os campos que cultivava, as histórias que me contava, 
as músicas que inventava. 
O meu avô era muito brincalhão. Levava a vida a brincar, a pregar par-
tidas. Toda a gente lhe chamava de tio Adão. Andava, sempre que po-
dia, e mesmo quando não podia, em tocatas, como lhe chamava, com 
os seus irmãos num grupo de música lá da aldeia. Tocava cavaquinho, 
violino, órgão, viola, e dizia que tinha “aprendido de ouvido”. Gostava 
muito de fanfarras e quando se juntavam, aprendiam uns com os ou-
tros, como dizia.  
O meu avô usava um bigode pequenino e andava sempre com um cha-
péu. No inverno usava umas socas, nas quais punha palha para ficar 
com os pés mais quentinhos, dizia-me. 
A minha infância foi passada ali. Brincava por ali, sozinha ou com os 
meus amigos. Na mercearia, na rua, muito pouco em casa. Construía-
mos cabanas e esconderijos com as caixas de madeira da fruta, paus e 

tábuas, apanhávamos flores e ervas para fazer comida, bolos de lama, 
nadava no tanque onde se lavava a roupa, aos domingos reuníamos a 
família toda e íamos fazer piqueniques ao rio, fazíamos buracos na 
terra para fazer armadilhas, subíamos às arvores e tentámos construir 
numa delas uma casa de madeira, inspirados pelas histórias do Tom 
Sawyer. Criávamos clubes de exploradores e inventávamos muitas coi-
sas com aquilo que havia em casa ou na rua. 
No entanto, olhando para trás, questiono se me faltou algo. Algo que 
uma “educação infantil e pré-escolar institucionalizada, não como 
substituta da educação familiar, mas complementando-a, dando-lhe 
continuidade, no sentido de uma cultura geral” (Niza, 2012, p. 66) (?). 
Iniciei a referida educação institucionalizada aos 6 anos quando ingres-
sei o 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico.  
Numa escola pequena, situada na aldeia onde vivia, e a 5 minutos a pé 
da minha casa e da de qualquer um dos meus colegas. Todos íamos so-
zinhos para a escola. 
A escola era de construção do plano centenário, tendo apenas uma sala 
de aula que acolhia os quatro anos de escolaridade. Todos nos conhecí-
amos da rua onde brincávamos, mesmo antes de brincarmos no recreio 
da escola. Todos, menos a professora “Mariazinha”. A professora 
“Mariazinha” ficará para sempre na minha memória. Penso que todos 
nós, nunca perderemos esta memória – a da nossa professora do 1.º ci-
clo. 
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Aquele foi para mim um tempo de mudança. Um tempo onde reinava 
a curiosidade, a novidade. Uma rotina completamente diferente da que 
tivera nos anos anteriores. Como criança que viveu os seus 6 primeiros 
anos da sua infância sem qualquer ligação à escola e a tudo que esta en-
volve, recordo que, relativamente às crianças que tinham frequentado o 
jardim de infância, possuíam outros conhecimentos, outras motiva-
ções. Sempre o disseram aos meus pais, as professoras que fui encon-
trando pela minha vida escolar fora. Sempre escutara isso a meu res-
peito, e essa sensação perdurou até tarde.  
Primeiro, porque ingressei o 1.º ciclo sem nunca ter frequentado um 
jardim de infância, logo, estava em desvantagem em relação às crianças 
que tinham tido esta experiencia; segundo, porque frequentei uma es-
cola da aldeia e quando no 5ºano fui para uma escola da cidade, conti-
nuava em desvantagem em relação às crianças que tinham percurso es-
colar na cidade, porque a cidade era “mais evoluída que a aldeia”, logo 
as crianças que nela habitavam, tinham um leque de experiências aca-
démicas mais vantajosas.  
Também por este facto, vejo que a educação pré-escolar pode ser algo 
imprescindível à formação global do ser humano. Como tal, e de 
acordo com o princípio geral enunciado na lei-quadro da educação pré-
escolar, “a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica 
no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da 
ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, 
livre e solidário” (Ministério da Educação,1997, p. 15).  
Não fui uma criança menos feliz, não o sinto assim, antes pelo contrá-
rio. São experiências. Nem melhores, nem piores. Esta é a minha histó-
ria. A que me constrói e a que tanto contribui para pensar as questões 
sobre a inventividade que aqui tenho vindo a levantar. Tive outras experi-
ências que também considero importantes e que, academicamente, na 
altura, não eram valorizadas.  
No entanto, reconheço que existiu uma grande diferença entre estes 
dois períodos; refletindo-se no medo, no silêncio, na (inex)pressão, 
sentida na escola do 1.º ciclo. A hora do recreio era um grito de liber-
dade, da livre expressão, do voltar a ser. Ter liberdade para fazer aquilo 
que se deseja é a independência do ser humano, o poder da autonomia 
e espontaneidade, o direito de agir sem coerção ou impedimento de 
execução ou de ação. 
Neste sentido, e neste lugar onde liberdade e expressão, autonomia e 
espontaneidade se ligam intimamente com o direito a ser da criança, 
Niza reforça, no «Editorial» da Escola Moderna, 3/79, 3. {1979}, a im-
portância de realizar os direitos da criança para uma educação demo-
crática responsável como “ultimo ato de resistência, devendo relembrar 
que a criança deve beneficiar 5) duma educação obrigatória gratuita 
num espírito de compreensão e liberdade. LIBERDADE – que é o di-
reito de escolher, o direito de falar, o direito de analisar, o direito de 
criticar, o direito de participar na vida do grupo – como percurso para 
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uma educação da RESPONSABILIDADE” (Niza, 2012, p. 66). 
Não estaria preparada para esta nova fase (?). Necessitaria de experiên-
cias que estimulassem a vontade de aprender? Experiências capazes de 
mostrar o verdadeiro sentido de estar ali e, acima de tudo, que indicas-
sem outras formas de expressão, outras linguagens? Parece-me que, 
olhando para aquela fase da minha infância, a escola seria o último lu-
gar onde poderia encontrar este lugar...  
Devendo a educação pré-escolar “familiarizar a criança com um con-
texto culturalmente rico e estimulante que desperte a curiosidade e o 
desejo de aprender” (Ministério da Educação, 1997, p. 93), este é um 
período fundamental de formação e conhecimento pessoal.  
Este é um pedacinho da minha história, onde procurei encontrar a in-
ventividade na minha infância... 
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inventividade, 
 onde moras? 
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II. 2 
no projeto de investigação 

 
no país das maravilhas 
 
no país das maravilhas existe todo um mundo encantado por desco-
brir.  
Um país dos sonhos onde se pode ser aquilo que se imaginar, aquilo 
que se inventar. É um país que é e não é. É um país que se inventa a 
cada passo que se dá, nunca sabendo o que poderá vir a seguir. Um 
país a explorar, a descobrir, a investigar através da imaginação, da fan-
tasia, dos sonhos. Um país do brincar, correr, saltar, mexer, sentir, 
olhar, escutar, cheirar... No país das maravilhas o tempo para, o tempo 
avança, o tempo recua, o tempo voa e o tempo corre devagar. No país 
das maravilhas podem acontecer as coisas mais extraordinárias e sur-
preendentes que, de tão improváveis, se tornam possíveis... 
No país das maravilhas anda-se com a cabeça nas nuvens, no ar, na lua 
e inventam-se “coisas”, “supermáquinas vulosas” que são “as melhores máqui-
nas do mundo”, “caixotes do lixo com braços”, “histórias” e outras “coisas fixes” 
... 
No país das maravilhas anda-se descalço pelo chão, existem coisas es-
palhadas por todos os lados, sujam-se mãos com tintas, roupas, cabe-
los e exploram-se gestos e discursos de muitas formas diferentes; sons 
misteriosos, muitas gargalhadas, luzes mágicas, espaços que se trans-
formam, coisas que deixam de ser coisa para serem outras coisas... per-
sonagens que se inventam e reinventam... 
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“Quando Alice pediu ao seu amigo Dogson que lhe contasse 
uma história «com muita maluquice» estava decerto bem longe 
de supor o que essa história e essa «maluquice» iriam provocar 
em gerações e gerações de leitores... Cada leitor tem a sua pró-
pria interpretação de Alice, cada crítico, cada especialista lhe en-
contra sempre significados novos (...). Aí reside, de resto, a gran-
deza de uma obra: ter tantas interpretações diferentes quantos 
leitores diferentes tiver” (Carroll, 2000, p. 160). 
 

Dogson é Lewis Carroll e Alice é a menina de 7 anos que, no dia 4 de 
julho de 1862, lhe provocou a sua inventividade e o inspirou a escrever. 
Alice era uma das três filhas de um amigo que conhecera quando es-
creveu “Guia da geometria Algébrica Elementar” e “As fórmulas da 
Trigonometria Elementar”. Dogson era naquela época professor de 
matemática em Oxford e se, naquele dia, não tivesse convidado as três 
filhas do seu amigo para um passeio de barco no rio, não teria inven-
tado a história “As aventuras de Alice debaixo da terra” que escrevera 
antes de se deitar, naquele mesmo dia.  
No entanto, só passados dois anos, quando voltou a lê-la, a quis publi-
car, mudando-lhe o título para “Alice no País das Maravilhas” e traba-
lhando-a a partir da invenção de novas personagens e acontecimentos 
“com muita maluquice”. Assinou-o adotando o pseudónimo de Lewis 
Carroll, entregou-o à editora, e foi publicado no Natal de 1865 (idem, 
pp. 157-159). 

Alice no País das Maravilhas é para mim um conto muito especial. 
Quando era pequenina, imaginava ser uma Alice! Imaginava com tanta 
força que chegava a sonhar com isso. Punha-me muitas vezes a pensar 
e a tentar perceber porque fazia parte do meu nome a palavra que dava 
origem ao país da Alice, se eu não podia lá entrar também? Quando era 
pequenina, achava que todas as histórias eram verdadeiras, portanto, 
achava que minha vida também era uma história e acreditava nisso! 
Imaginava que as minhas aventuras podiam dar uma boa história e es-
forçava-me por inventar coisas surpreendentes. Por isso, a história da 
Alice fascinava-me e foi também através dela que aprendi a olhar para 
o mundo à minha volta, principalmente a estar mais atenta aqueles 
pormenores tão pequeninos, tão pequeninos, que quase nem damos 
por eles e a imaginar a partir deles o que estaria para lá daquilo que eu 
conseguia ver.  
Aquele universo fantástico das entradas e saídas da Alice no país das 
maravilhas; por tocas, portas, janelas, pequeninas, onde se cabe misteri-
osamente e que se desce e escorrega por tuneis que nos levam a lugares 
misteriosos, animais, plantas e bules de chá que falam, tudo tem vida, e 
eu acreditava que tinha (e continuo a acreditar!).   
Não era propriamente só a personagem da Alice que me fascinava pelo 
seu lado sonhador e aventureiro, o país das maravilhas era o que mais 
me fazia sonhar e imaginar.  
Para além de fazer parte das minhas memórias de infância, este conto 
inventado por Lewis Carroll, enquadra-se naquilo que esta tese tem 
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vindo a falar. Não sei ao certo os pormenores que o levaram a inventar 
esta história, mas sei que todas estas situações “absurdas e nonsense”, 
vindas da inventividade, surgiram de situações/vivências reais, daquelas 
que de tão reais e significativas que são, nos fazem pensar para lá delas, 
sair delas e arriscar percorrer outros caminhos que lhe acrescentam 
ainda mais sentido(s) e significado(s).  
Neste sentido, “no país das maravilhas”, insere-se nesta tese como um 
lugar que é um não lugar, que não tem um lugar específico, que pode 
ser onde cada um quiser, através das relações que faz com o mundo e 
com os outros, através das relações humanas, sociais, culturais, ... 
 
No entanto, para esta parte da tese, no país das maravilhas foi inven-
tada uma casa especial; a casa dos inventores! 
A ideia de ser uma casa, tem que ver com a vontade de criar um ambi-
ente informal, familiar, que acolhe, abraça, dá segurança, confiança, um 
ambiente onde as crianças se sentissem parte de um todo em que po-
dem intervir, questionar, ter voz, onde possam ser responsáveis, onde 
desafiem os seus limites, onde aprendem a viver com os outros, com 
respeito pelas diferenças, uma casa desafiante e que convida a explorar, 
criar, inventar, uma casa onde possam ser crianças, sem pressa, através 
da sua inventividade.   
 
Neste sentido, foram desenvolvidas cinco propostas de investigação 
em educação artística que procuraram estudar o conceito de 

inventividade na infância em contextos formais (jardim de infância e es-
cola do 1.º ciclo) e não formais de educação (centros culturais/mu-
seus): 
1- Residência artística; denominada aqui de residência inventiva e 
cenografias participativas em inventividade, implementada num 
jardim de infância, com um grupo de 17 crianças com idades compre-
endidas entre os 3 e os 6 anos, envolvendo a equipa educativa (educa-
dora e assistentes operacionais). 
2- Caixa do inventor; proposta apresentada a 16 educadores(as) de in-
fância para desenvolverem com os seus grupos de crianças (3 a 6 anos 
de idade).  
3- Oficina dos inventores; (pais e filhos) proposta em formato de ofi-
cina inventiva que envolveu a participação das famílias das crianças que 
participaram na residência inventiva. 
4- Caixa vazia; residência artística implementada numa escola do 1.º 
ciclo, com um grupo de 15 crianças do 1.º ano de escolaridade (6 e 7 
anos de idade) com a envolvência da professora titular de turma. 
5- Instalação artística; denominada aqui de cenografias participati-
vas em inventividade - instalação espetáculo para a infância - “isto 
não é uma nuvem”, implementada em espaços não formais de educa-
ção, com crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 6 anos - 
famílias, creches e jardins de infância. 
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a casa dos inventores 
 

“Inventar é pensar.  
Eu inventei ontem uma máquina e hoje também já inventei outra!  

É uma supermáquina “vulosa”!” – contou-me com um ar muito sério, as-
sertivo e feliz.  

E como te sentes quando inventas? – perguntei-lhe. 
“Cansado!...” – suspira. 

(Miguel, 4 anos) 
 
[antes de começar] 
Muitas das questões que foram discutidas em “inventividade, quem 
és? Descobrir-te...” continuam o seu caminho de problematização 
aqui, neste(s) lugar(es). 
Neste sentido, na continuidade deste caminho, aquilo que tenho vindo 
a sentir durante esta escrita, quer-me parecer que estou sempre a falar 
das mesmas coisas e, quanto mais avanço, mais convicta estou de que 
estarei, certamente, a caminhar sobre uma espécie de mapa que se vai 
desenhando e que esta viagem, só avança, porque levo sempre comigo 
todos os passos que dei! Muitas são as vezes em que me soa a repeti-
ção e, por mais que tente me afastar, vou dar sempre ao mesmo lugar. 
A um lugar que sou eu, a um lugar que só é lugar porque estou lá e 
onde só sou se esse lugar lá estiver. Mas não sou só eu e o lugar, não... 
existe, como em todos os caminhos que se percorrem, outros seres, 

outras vidas...que se relacionam, todas elas, com tudo e esse tudo com 
todas elas. E será por isso que sinto esta sensação... 
Paro. Respiro. Tento mudar de direção. Sigo novos caminhos que me 
levam a outros lugares e vou seguindo por aí fora sem saber onde vou 
chegar. Mas não chego a nenhum lugar que tenha um fim. Passo por 
vários. Fico. Sigo. Regresso até onde já estive. Volto a afastar-me e 
aquilo que sinto, é que por todos os lugares desconhecidos por onde 
passo, encontro sempre uma coisa nova, pequenina. Aproximo-me. E 
cada vez que me aproximo mais, mais ela cresce. E é aqui que sinto 
que me repito porque por mais coisas diferentes que encontro nela, to-
das elas se relacionam com tudo. Tudo se relaciona com tudo e torna-
se difícil chegar a um lugar, despedir-me, seguir, e não levar na minha 
mala o que ficou em mim dessa viagem. E tudo o que ficou em mim, 
não para de se relacionar com os novos lugares. Neste sentido, de 
umas coisas vão nascendo outras, que levam a outras e outras e outras.  
No entanto, estas outras, fazem-me pensar ainda mais em novas e é aí 
que parece que me estou sempre a repetir... e me perco num tempo 
sem tempo que me faz perder em muitos lugares, em muitos tempos... 
 
O que é inventar? 
“Inventar é pensar”, dizia-me o Miguel (5 anos).  
 
E o que é pensar?   
“É imaginar”, dizia a Maria (5 anos). 
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E o que é imaginar?  
“É pensar”, “é inventar”, continuava a Maria.  

(maio, 2013) 
 
Existirá, portanto, pensamento quando não há imaginação e in-
venção?  
 
A Maria e o Miguel foram das primeiras crianças com quem eu conver-
sei sobre “o que poderia ser isto de inventar”.  
Escutar as suas vozes, revisitando-as passados 6 anos, foi sentir que, 
por mais que esta viagem sobre inventividade na infância se tenha feito 
longa, é aos seus pensamentos e às suas vozes que volto e encontro o 
verdeiro sentido, nas suas respostas simples e diretas, para as inquieta-
ções que alimentaram o meu trabalho durante estes anos. 
 
A Maria e o Miguel foram bem claros quando me disseram com 
toda a certeza do mundo que inventar é pensar e imaginar. Os 
seus olhares e as suas vozes revelaram-me que é simples; para in-
ventar é preciso pensar e é preciso imaginar. 
 
Em maio de 2013, aquando da elaboração do projeto de tese, entrevis-
tei 20 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, que 
frequentavam o jardim de infância, 2 educadoras de infância e 6 artistas 

de diferentes domínios artísticos; teatro, dança, cinema de animação, 
música e artes plásticas.   
O interesse em reunir estas diferentes vozes em torno do mesmo as-
sunto teve que ver com a primeira aproximação ao tema desta tese, a 
um dos contextos onde ela atua - jardins de infância -, bem como de 
problematizar a questão da importância de incluir artistas de diversas 
áreas artísticas nos jardins de infância e nas escolas do 1.º ciclo do en-
sino básico, em coadjuvação com as equipas educativas, de forma a in-
vestigar e produzir conhecimento no domínio da inventividade na infân-
cia através do contacto com propostas artísticas que se articulam no 
domínio da educação artística em espaços formais de aprendizagem.  
Para isso, foram colocadas as seguintes questões: 
 
[às crianças] 
 
1. O que é inventar? 
Inventar é: “imaginar”, “pensar”, “inventar coisas”, “inventar histórias”, “in-
ventar máquinas”, “é pensar em coisas novas que ainda não existiam”, “é brin-
car”. 
 
2. O que é que já inventaste? 
Eu já inventei: “uma casa para carros e para animais”, “um helicóptero”, “eu 
costumo inventar brinquedos”, “um arrumador apanha-lixos. É um caixote do 
lixo com braços”. 
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3ª O que é um artista? 
Um artista é: “sabe pintar quadros muito bem”, “um artista que pinta”, “um 
artista é pintar”, “que sabe fazer pinturas”, “pinturas ou esculturas”, “pinta e faz 
outras coisas”, “são pessoas que inventam coisas. Coisas fixes”. 
 
4ª Na residência artística o que é que gostavam de fazer? 
Eu gostava de: “pintar”, “dançar”, “brincar com eles (artistas)”, “aprender a 
fazer”, “brincar”, “gostava de inventar a melhor máquina do mundo”. 
 
[aos artistas e educadores(as) de infância] 
1. Definir numa palavra a potencialidade do ato inventivo em: 
Teatro: “concentração” 
Dança: “energia” 
Cinema de animação: “vida” 
Música: “arriscar” 
Artes plásticas: “surpreendente” 
Educação de infância: “sentimento” e “criatividade” 
 
2. Um desafio:  
- 1 residência artística  
- 1 jardim de infância 
- 20 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos 
- 1 mês 
Que contributo? 

teatro 
“O meu contributo seria do ponto de vista de trabalhar o espaço, de criar mundos 
diferentes, diversificados. Uma ilha misteriosa, uma floresta, uma casa assom-
brada...” 
 
dança 
“Eu acho que para jovens crianças é saber que eles precisam brincar e não ser adul-
tos! Sentir o corpo e ativar qualquer maneira possível.” 
 
cinema de animação 
“A parte mais da expressão corporal e física através de uma técnica que é a anima-
ção “stop motion”, que é a animação do corpo humano e de objetos, explorando 
aquela dimensão mais mágica que apela mesmo ao imaginário infantil do cinema de 
animação.” 
 
música 
“Desenvolver uma série de exercícios que permitissem às crianças perceberem, mesmo 
que de uma forma informal, o material musical que têm dentro delas. Num resul-
tado de uma peça, de uma performance, baseada no que eles tinham e naquilo que 
fizeram do que tinham, musicalmente falando!” 
 
artes plásticas 
“Desde logo, começaria por uma história, por um jogo que seria construído entre to-
dos. Eu acho que não há um material, tudo é possível! Eu posso trabalhar com este 
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sofá, posso trabalhar com o meu casaco, posso trabalhar com o meu cabelo... com as 
pinturas, claro que sim, as pinturas também são importantes, mas... é tudo! Não 
há limitações! Eu acho que a grandeza da arte é que não há limitações!” 
 
educação de infância (educadores(as)) 
“Posso dar a perspetiva da criança. Acho que lhes vai abrir outras portas. Vão ter 
conhecimentos diferentes porque vão ver várias perspetivas relacionadas com a arte. 
Eu vou trabalhar em equipa com eles. Envolver os pais, através de mim chamar os 
pais.” 
“E ver assim as coisas concretizadas para poder fazer melhor, diferente..., discutir 
ideias que suscitem e motivem a outras atividades que eu se calhar não fazia.” 
 
A partir das vozes das crianças, aquando desta entrevista, podemos ve-
rificar que na invenção pode caber tudo.  
Associando o inventar a todos os momentos do seu dia a dia e essenci-
almente às suas brincadeiras porque, para elas, o seu dia é brincar. E é 
a brincar que elas vão conhecendo o mundo e se relacionando com ele 
e, desta forma, nesta relação que criam, elas inventam “coisas”, histó-
rias, máquinas, (...). Dizem que para se inventar é preciso pensar e ima-
ginar, não dissociando a imaginação do pensar porque também dizem 
que imaginar é pensar e pensar é imaginar.  
Neste sentido, questiono; se pensar é imaginar e imaginar é pensar, 
como pode a imaginação e o pensamento da criança ter um tempo e 
um lugar privilegiado nos currículos escolares, bem como na 

organização do próprio ambiente educativo?  
Como podem as crianças “pensar em coisas novas que ainda não existiam” se 
a imaginação e a inventividade não são um lugar especial para pensar? 
Neste sentido, nas suas brincadeiras, as crianças inventam porque estão 
a imaginar e a pensar em coisas que surgem desse imergir no brincar.  
A partir da interpretação que faço das suas vozes, é como se a inventivi-
dade fosse o território onde habita a imaginação e o pensamento que, 
através do brincar, constitui um terreno fecundo para o crescimento da 
criança.   
As crianças referem muitas vezes que inventar é “inventar coisas” e 
quando dizem “coisas”, é como se não houvesse definição para essas 
mesmas coisas que se inventam porque ainda não existem ou porque 
podem ser qualquer “coisa”. Como se inventar se referisse a algo que 
não se sabe o que vai acontecer, prever e, aquando desta pergunta, não 
conseguem encontrar uma definição porque é algo que ainda não 
aconteceu, que ainda não foi feito, visto, identificado e, deste modo, 
referir que inventar é “inventar coisas” dá-lhe uma amplitude maior do 
que se dessem um exemplo concreto. No inventar “cabe”, assim, 
tudo... 
E quando se pergunta o que é que já inventaram, referindo-nos a algo 
que já passou, que já foi feito, elas voltam a recorrer às suas brincadei-
ras e a tudo aquilo que já inventaram, revelando essencialmente, ima-
gens ou objetos que construíram, “coisas” com nome porque já foram 
inventadas. Aqui já não associam tanto ao “inventar coisas novas que ainda 
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não existiam”, mas associam a construções e criações que passam pelas 
relações que fizeram com aquilo que conheciam e que, através da inven-
tividade, da imaginação e do seu pensamento, acrescentaram outras coi-
sas que para eles fazem mais sentido do que as que conheciam antes.  
Aquando da pergunta sobre o que é um artista, 17 crianças responde-
ram que um artista é “pintar”. Resumidamente, para estas crianças, um 
artista é um pintor que sabe pintar quadros e sabe fazer pinturas muito 
bem.  
Para 3 crianças, um artista pode fazer “pinturas ou esculturas”, “pinta e faz 
outras coisas” e “são pessoas que inventam coisas fixes”. Corroborando com 
esta ideia de artista, as crianças, depois de lhes dizer que poderiam vir a 
trabalhar com artistas de teatro, dança, artes plásticas, música e cinema, 
numa residência artística no jardim de infância e depois de termos es-
tado a conversar sobre invenção, a maior parte das crianças disseram 
que gostavam de “pintar” e “brincar”, uma disse “dançar”, outra “aprender 
a fazer” e outra “gostava de inventar a melhor máquina do mundo!”. A partir 
das experiências/conhecimentos que têm, as crianças associam arte e 
artista a pintura e pintor. 
 
Para os artistas convidados a participar nesta entrevista, o potencial do 
ato inventivo na sua prática artística inclui; “concentração”, “energia”, 
“vida”, “arriscar”, “surpreendente”, e para os(as) educadores(as) de infân-
cia, na sua prática profissional, inclui “sentimento” e “criatividade”.  

Neste sentido, torna-se interessante pensar e relacionar estas caracterís-
ticas por eles atribuídas ao ato inventivo, articulando-as com as suas 
propostas para uma residência artística com crianças, bem como com 
os interesses manifestados pelas crianças e com o que disseram sobre 
invenção; revelando-se, desta forma, numa linha de pensamento que 
une todos os intervenientes. Assim, a partir desta articulação, defini a 
partir das suas vozes, aquilo que uma residência artística que tem como 
base a inventividade na infância, poderia ser. 
 
o que é uma residência artística em jardins de infância: 
 
É um lugar onde se pensa, imagina, brinca, dança, onde se fazem pin-
turas, esculturas, construções e outras coisas fixes; onde se inventam 
coisas e se aprende fazendo, a partir do dia a dia das crianças, das suas 
vidas, do arriscar, do surpreender-se, do sentir, da concentração, da 
energia e da inventividade.  
Neste sentido, é preciso trabalhar o espaço, criar mundos diversifica-
dos, diferentes, ricos em experiências de problematização, desafiantes, 
que permitam às crianças brincar e não serem adultos, sentirem o 
corpo e ativarem qualquer maneira possível de se expressarem através 
da exploração de uma dimensão mágica que apele ao imaginário infan-
til, propondo-lhes o desenvolvimento de exercícios e dinâmicas que 
lhes permitam imergir na experiência e perceber, de forma informal, 
em primeiro lugar, o potencial dos “materiais” que têm em si, para 
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depois perceberem o potencial dos materiais que as rodeiam para assim 
poderem construir coisas baseadas no que tinham e naquilo que fize-
ram do que tinham, encontrando, desta forma, sentido no que fazem a 
partir do seu pensamento inventivo; a partir da sua inventividade.  
Uma residência artística que crie espaços para a invenção de narrativas, 
histórias, jogos, que se constroem entre todos, a partir de cada um.  
Romper com as limitações de espaços e materiais, permitindo a deslo-
cação da ideia de materiais específicos das artes, não os excluindo, mas 
expandindo as suas possibilidades, reinventando para lá do já conhe-
cido e, deste modo, ser capaz de olhar para qualquer coisa e ver que ela 
é possível e que tem mil possibilidades.  
Uma residência artística que abra portas para que sejamos capazes de 
ver outras perspetivas, noutras direções, trabalhando em equipa, cha-
mando os pais, as famílias, a comunidade, discutir ideias que suscitem e 
motivem outras ideias, não permanecendo no que já é conhecido, mas 
que através dele se possam contruir novos conhecimentos, cada vez 
mais profundos e com sentido nos novos e atuais territórios.  
 
A ideia de convocar para a tese o conceito de residência artística teve 
que ver com a necessidade de estar junto das crianças para que as pu-
desse escutar, podendo, desta forma, aproximar-me efetivamente do 
conceito de inventividade na infância. 
Neste sentido, foram implicadas práticas artísticas e processos de cria-
ção artística, na procura de produzir conhecimento no domínio da 

educação artística, problematizando a conceção de arte e educação, 
bem como dos espaços, tempos, materiais e praticas naturalizados, de 
forma a que este fosse, também, um espaço capaz de descentralizar-se 
do que é assumido como “certo” neste domínio, fazendo referência à 
realidade onde estas residências atuaram, de forma a fundamentar a 
importância da criação e construção de espaços laboratoriais onde a in-
ventividade é entendida como o ponto central que une e dá sentido à 
educação artística na infância no meio escolar (jardins de infância e es-
colas do 1.º ciclo).  
 

“As diferenças entre arte e escola parecem incompatibilizar o 
diálogo de ambas; resta à arte interferir politicamente com a es-
cola, no mesmo movimento em que interfere com o mundo, ao 
nível das suas práticas – falemos de práticas artísticas em vez de 
arte. Importa, pois, não à 
instituição nem aos regimes ensimesmados, que são a própria 
convenção, senão aos artistas, aos investigadores das práticas 
artísticas, aos professores e alunos pensar e criar as condições 
necessárias para se compreender de onde se fala, quem fala e 
quem diz o que deve e como 
deve ser produzido, de modo a que o posicionamento político 
entretanto ocupado se aproprie do gesto da arte contemporâ-
nea, para lá da produção de objetos, e o estenda num fazer sa-
ber (Moraza, 2004) aos espaços outros ainda inclassificáveis, 
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como podem ser os criados pela educação artística” (Martins; 
Almeida, 2013, p. 23). 

 
A partir da relação difícil que se tem vindo a sentir entre a arte e a edu-
cação, é importante refletirmos na legitimação da área das artes na es-
cola, no lugar que ocupa ou não ocupa, da forma como ocupa e atua, 
propondo-me, através destas residências, a fazer este exercício de ques-
tionamento e deslocamento de formas naturalizadas de ver as expres-
sões artísticas na infância através da arte e da educação. 
Neste sentido, estas residências artísticas, procuraram novos modos de 
ver que rompessem com a ideia de instrumentalização da arte através 
da explicação e consecutiva aplicação de técnicas artísticas que têm 
como objetivo munir as crianças de instrumentos de expressão que, 
através da aplicação dessas técnicas nas suas produções plásticas, em 
vez de potenciar a inventividade, podem reduzir o potencial criativo e ex-
pressivo da própria criança passando desta forma a ser normalizadora e 
uniformizadora.  
Aquilo que se propõe, não é o deslocar-se da arte, mas sim o fazer uma 
leitura aprofundada da história da arte, das técnicas artísticas como 
forma de resgatar o artístico e não tanto da arte como produto final a 
alcançar por parte das crianças. Fazer a leitura dessa história do pas-
sado para que também nós, adultos, que trabalhamos com as crianças, 
possamos proporcionar-lhes oportunidades criativas para viver e expe-
rienciar ambientes artísticos que, nesta fase das suas vidas, fazem mais 

sentido serem munidos de ferramentas e meios capazes de lhes pro-
porcionarem a autonomia dos seus gestos e dos seus discursos, de 
forma a questionarem, mais do que executarem, para que através da in-
ventividade possam contactar com novos meios e formas de se expressar 
inventando e utilizando diferentes linguagens expressivas que se reve-
lam através da inventividade de cada criança.     
 
O campo das artes é o campo da humanidade, da nossa história pes-
soal e coletiva. Sem ela, sem os seus modos de existir, sentir, ver, inter-
pretar, não compreenderíamos nem conheceríamos o mundo em que 
vivemos e a(s) cultura(s) que temos.  
Para as crianças, nos seus trabalhos, nas suas produções plásticas, nos 
seus desenhos, nas suas brincadeiras, o que mais lhes interessa e mo-
tiva, não é o chegar ao resultado final, até porque muitas vezes nem o 
chegam a concluir. Trata-se antes de resgatar a importância do pro-
cesso, do demora-se num tempo que não olha ao tempo, desde o pri-
meiro momento que as motivou a iniciar e que, a partir daí, a inventivi-
dade faz relacionar com o que tinha pensado fazer, com o que esta a fa-
zer, com os meios de que dispõe e aí pode chagar a um produto fruto 
da sua criação. É como na arte; a história da obra poder ser mais moti-
vante e interessante do que a obra em si. O que interessa não é o resul-
tado, mas sim os processos do fazer, não é o segredo como algo pleno 
de uma genialidade transcendente, mas sim o enigma que nos provoca 
o pensamento, o questionamento, o ver diferente de cada vez que se 



    
 

261 

olha, o testar, o ensaiar, o arriscar, o pensar. Trata-se de modos de fa-
zer e de pensar, de relacionar com o que se sabe e com o que ainda se 
quer descobrir. São modos de inventar. Se a criança, na escola, não 
possui este tempo, este espaço e esta liberdade, como poderá ela 
aprender? Como poderá ela crescer? Como poderá ela viver o seu 
tempo de criança? 
O centro da residência artística também é isto; as relações. Não só as 
relações entre crianças e entre crianças e adultos, mas também as rela-
ções proporcionadas pela vivência das experiências e destes modos de 
ver. Assim é aprender. 
Existe aqui uma diferença entre espaço e ambiente. 
De que interessa mudar o espaço físico se ele não potencia um ambi-
ente de relação entre as coisas desse mesmo espaço, bem como das 
pessoas que habitam esse espaço? 
O espaço, antes de ser somente espaço, é relação. Tal como Gil (2018) 
refere, trata-se do espaço-relação, espaço-corpo, espaço-emoção, es-
paço que só é espaço se se implicares as relações entre tudo o que nele 
habita, humanizando-se assim o espaço e permitindo uma apropriação 
dele.  
Se não colocarmos a relação em primeiro lugar, se não os pensamos 
assim antes de os desenharmos para que se transformem em ambientes 
de inventividade pelas crianças, o espaço não se transforma em ambiente 
relacional e o que pode acontecer é a reprodução, a repetição, e não 
conseguimos ver neles a identidade e a subjetividade de quem o habita, 

de quem o vive, de quem o transforma; não é autoral.  
Neste sentido, o ambiente constrói-se nas relações.  
Neste sentido, não basta alterar a fisicalidade do espaço, alterar mobi-
liário, materiais, cores, luz, se o espaço não permitir às crianças impli-
car-se efetivamente neles. 
Neste sentido, qualquer espaço que possibilite à criança encontrar um 
espaço de liberdade que não lhe impeça a capacidade natural para se 
exprimir através destas relações que faz sobre a vida das coisas é um 
bom espaço.  
Nos espaços de residência artística na infância que abordem este con-
ceito de inventividade, a expressão criadora e imaginativa é para a criança 
fácil de encontrar porque para ela, a relação que faz com as coisas e 
que exprime por diferentes linguagens é em si o próprio jogo, o pró-
prio brincar, o próprio inventar.  
A criança encontra espaço de relação e expressão nos mais diferentes 
lugares.  
Se o adulto não perceber o que é a expressão, a imaginação, a inventivi-
dade da criança, se não partir de si este interesse, este acreditar e respei-
tar, o espaço passa a ser só do adulto e não da criança. 
Resumindo, a questão do espaço criador, de inventividade, é sempre pos-
sível para a criança, desde que o adulto perceba que isso é importante 
para a criança. Se adulto orienta demasiado, se entende que só quando 
“chama a criança para inventar e se expressar”, em determinado tempo 
e espaço, é que a criança se expressa e inventa, todo o espaço de 
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inventividade se perde. 
 
opções metodológicas para a invenção da residência artística 
 
As opções metodológicas convocadas para a invenção das propostas 
artísticas implementadas, foram assumidas como lugar de investigação 
em educação artística e não são “senão um espaço de pensamento que 
corta, que resiste, que provoca fricções e curto-circuitos, denotações, 
que sabota os poderes circulantes que, nesse frenesim explosivo e piro-
técnico, se nega a determinar o por vir” da educação artística na infân-
cia (Martins; Almeida, 2013, p. 18). 
Neste sentido, como poderei pensar em opções metodológicas 
quando; 

“qualquer prática pedagógica em educação artística não poderá 
deixar de se imaginar como uma prática disruptiva e de rompi-
mento contra a ordem e a classificação, não somente num es-
paço de negação, mas antes, e sobretudo, na desmontagem dos 
sentidos da ordem e na decomposição das classificações de sujei-
tos e de disciplinas que operam e produzem efeitos na arena 
educativa”? (idem, p. 19).  

Questiono como posso ter legitimidade para desenhar uma metodolo-
gia que se inscreva neste paradigma do “rompimento com a norma”, 
quando as próprias metodologias inseridas nos processos de investiga-
ção científica, obedecem a uma certa ordem que a legitima?  

Pensar estas propostas artísticas como metodologia de investigação em 
educação artística, segundo Martins e Almeida (idem); 

“obrigam a uma relação com a produção do conhecimento 
como desconhecida que não se revê no encapsulamento e descri-
ção dos objetos, mas antes se lança como um desafio à reconfi-
guração do visto, do pensado e do sentido para lá da fronteira do 
já conhecido”  

Neste sentido, torna-se, assim, uma relação difícil de gerir quando 
questiono que metodologia seguir, qual a “grelha e/ou formula cientí-
fica” de analise dos dados recolhidos (?).  
Neste sentido, a partir do que nos refere Martins e Almeida, a investi-
gação em educação artística, quando incluída e realizada na escola pode 
propiciar um olhar mais abrangente e menos particular ou interior, ca-
paz de nos deslocar das verdades do modernismo que olhavam para a 
arte na escola como finalidade para o autoconhecimento e para a inte-
rioridade como valor artístico, de forma a “atira-nos” para o mais com-
plexo desafio da investigação que é pensar na possibilidade da impossi-
bilidade e isso, leva a escola para um abismo incompatível com a sua 
atual conjuntura (idem).  
 
De volta às opções metodológicas, faz-me mais sentido pensar em 
“opções de sentido” desenhadas a partir do contexto específico desta 
tese e a partir do levantamento de várias questões que foram emer-
gindo, partiu-se para o terreno com as linhas orientadoras que 
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descrevo a seguir. 
 
observação e análise do contexto (antes de começar) 
observar é ver, ouvir e sentir...  
 
Foram escolhidos 4 jardins de infância onde o objetivo inicial era fazer 
observação apensas numa sala de cada jardim, de forma a conhecer di-
ferentes contextos, grupos, rotinas, espaços e perspetivas dos(as) edu-
cadores(as) de infância, para depois optar apenas por uma das salas 
para implementar a residência artística. Os quatro grupos observados 
eram constituídos por crianças com idades compreendias entre os 3 e 
os 6 anos.  
Dois dos quatro jardins de infância situavam-se na cidade e faziam 
parte de um edifício (centro escolar) onde funcionava, também, o 1.º 
ciclo do ensino básico (com 5 salas, organizadas por anos de escolari-
dade). Apesar disso, as crianças não partilhavam dos mesmos horários, 
o que fazia com que os espaços de recreio não fossem coincidentes, 
não havendo, desta forma, contacto entre as crianças do jardim de in-
fância e as crianças do 1.º ciclo, tirando alguns momentos em que se 
cruzavam no horário do almoço ou em atividades organizadas para 
esse fim.  
Do jardim de infância faziam parte 5 salas de atividades, onde cada 
grupo era constituído por um número que rondava entre 20 a 25 

crianças. Nas salas onde fiz observação, um grupo era constituído por 
22 crianças e o outro por 20 crianças. 
Outro dos jardins de infância, situado também na cidade, era um edifí-
cio separado da escola do 1.º ciclo, possuindo um gradeamento que os 
separava. Este jardim de infância possuía 4 salas de atividades atribuí-
das a cada grupo que era constituído por 25 crianças, cada um.  
Por último, um jardim de infância situado na periferia da cidade, numa 
aldeia, também num edifício próprio, separado da escola do 1.º ciclo 
por um gradeamento que os separava. Neste jardim de infância, apesar 
de já ter tido 2 salas a funcionar, existia apensas um grupo que era 
constituído por 18 crianças que não tinham uma sala específica, dadas 
as condições físicas e de número de crianças, onde as 3 salas que pos-
suía eram usadas nas rotinas diárias das crianças. 
 
Durante um mês, num total de 20 horas, desloquei-me pelas diferentes 
salas de forma aperceber as rotinas diárias das crianças no jardim de in-
fância, assistindo e participando, quando solicitada ou quando os mo-
mentos assim o proporcionavam, nas suas brincadeiras e atividades, 
bem como nas dos(as) educadores(as), proporcionando, deste modo, 
uma observação participativa que deu sentido a este primeiro aproxi-
mar do objeto de estudo.  
Este tempo foi muito importante não só na perspetiva de uma aproxi-
mação à realidade das crianças nos jardins de infância, mas também à 
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realidade dos(as) educadores(as) de infância que trabalham com as cri-
anças.  
Muitos foram os momentos de partilha e reflexão com os(as) educado-
res(as) que, desde o primeiro momento, se mostraram muito disponí-
veis, interessados(as) e motivados(as) com a temática da tese, bem 
como com a possibilidade de receberem na sua sala uma residência ar-
tística, partilhando que sentem falta de “alguém ligado às artes a trabalhar 
com eles(as)”, “falta de conhecimento dos materiais e suas potencialidades”, “méto-
dos de trabalhar projetos em artes com as crianças”, “falta do contacto, de observar 
e partilhar, no contexto onde trabalham, com outros profissionais ligados direta-
mente às expressões artísticas”. 
Para além destas inquietações que iam partilhando nos dias em que es-
tava presente, tentávamos que no fim, nos pudéssemos sentar e con-
versar, o que acabava por promover o levantamento de outras inquie-
tações e problemáticas aquando do tempo e lugar da educação artística 
no jardim de infância, bem como do tempo e lugar da inventividade. 
Tendo em conta os momentos de inventividade das crianças no jardim 
de infância, bem como do tempo e espaço da educação artística, pode-
mos enumerar alguns pontos que ajudaram a estruturar a residência ar-
tística:   

                                                
25 1- Área de formação pessoal e social.  
2. Área de expressão e comunicação:  
- Domínio da educação física 

- grande parte do tempo que as crianças passam no jardim de infância 
é dentro da sala de atividades; 
- maioritariamente, a sala é considerada como área de atividade e ex-
ploração por parte das crianças, usando-se, esporadicamente, outros 
espaços interiores e exteriores do jardim de infância; 
- a área da sala é reduzida tendo em conta a quantidade de equipamen-
tos e mobiliário que dela fazem parte, bem como da quantidade de ma-
teriais afixados e expostos nas paredes, revelando uma enorme falta de 
espaço para as ações das crianças; 
- as salas estão organizadas por áreas de conteúdo25 que se organizam 
em diferentes “cantinhos” de acordo com os materiais específicos de 
cada área, não havendo espaços amplos, vazios e polivalentes que po-
tenciem uma intervenção mais livre para a inventividade das crianças; 
- o subdomínio das artes visuais ocupa um espaço reduzido na sala, re-
duzindo assim as suas possibilidades de exploração; 
- as experiências artísticas passam, na sua maioria, por desenhos e pin-
turas em materiais de suporte que, maioritariamente, não ultrapassam o 
formato A4 e A3 de papel manteigueiro e de impressora, onde se colo-
cam nas mesas ou num cavalete (existem 1 a 2 por sala) para que as cri-
anças desenhem e pintem; 

- Domínio da educação artística com 4 subdomínios: artes visuais, jogo dramático e teatro, música e dança. 
- Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 
- Domínio da matemática 
3. Área do conhecimento do mundo (OCEPE, 2016) 
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- os materiais para desenho disponíveis, de forma geral, são lápis de 
cor, lápis de cera, lápis de grafite e marcadores de feltro;  
- os materiais de pintura são tintas guache e pincéis e como material de 
suporte folhas A3 de papel manteigueiro; 
- os trabalhos de pintura e desenho das crianças inserem-se numa te-
mática/assunto comum que se esteja a trabalhar, ou desenho e pintura 
livre; 
- recorte e colagem é utilizado para composições livres, ou outras, mas 
o seu grande objetivo é o desenvolvimento da motricidade fina e não 
tanto a experiência em si; 
- os materiais disponibilizados são materiais estruturados que induzem 
a um determinado fim, que se repete mesmo que o resultado seja dife-
rente; 
- as crianças não têm autonomia para explorar os materiais de pintura 
(mistura livre de cores, utilização da quantidade que necessitam), não 
sendo, deste modo, responsáveis pelos materiais que usam (não lavam 
nem limpam os próprios materiais de uso); 
- o espaço não permite que as crianças expandam o seu espaço de atua-
ção aquando da transformação do próprio espaço em outros lugares 
inventados. 
 
Depois da observação realizada nos diferentes jardins de infância, e 
dado que apensas possuía condições para implementar a residência ar-
tística com um grupo de crianças, a opção tomada teve em 

consideração esse fator, optando, deste modo, pelo jardim de infância 
que tinha apenas um grupo de crianças e que, dado este facto, todas as 
instalações eram utilizadas pelas crianças e o espaço possuía um maior 
potencial de adaptação à residência artística e vice-versa, não interfe-
rindo, deste modo, com outros grupos de crianças (salas) que não esti-
vessem a usufruir da mesma oportunidade, podendo, se assim fosse, 
criar desigualdades.  
 
As 5 propostas inventadas e desenhadas no país das maravilhas, par-
tiram, assim, desta primeira aproximação ao conceito de inventividade, 
proporcionadas pela observação do contexto, das entrevistas às crian-
ças, aos artistas e educadores(as) que, depois de analisadas, deram ori-
gem à casa dos inventores, lugar que procurou responder aos objeti-
vos estabelecidos para a sua concretização, bem como à problemática 
central desta investigação;  
 

“O que se entende por inventividade na infância? Quais 
as potencialidades desta definição na abordagem às ex-
pressões artísticas? Que implicações no desenvolvimento 
e conhecimento global da criança e da infância?”  

 
Tendo em conta que as 5 propostas foram desenvolvidas em cinco 
contextos diferentes, com características próprias e diversificadas, a se-
guir, apresentam-se, separadamente, as diferentes propostas de forma 
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descritiva e em diálogo constante com o objeto de estudo em questão, 
o que faz com que esta separação as una através da inventividade da pró-
pria escrita e do que nela se insere e discute. 
No entanto, apesar de cada contexto ser um contexto diferente, levei 
comigo vários assuntos transversais aos cinco lugares e que foram es-
senciais para a invenção das propostas: 
- para cada sessão levava uma ou várias questões/ problemáticas nas 
quais procurava a possibilidade de refletir sobre essas mesmas proble-
máticas, através daquilo que propunha para cada uma delas; 
- algumas das questões que me acompanharam sempre e que me aju-
dava a posicionar o meu olhar eram: onde mora a inventividade na infân-
cia? Qual o seu lugar? De que forma o dia a dia das crianças, as suas 
experiências artísticas, interferem, ou não, na sua inventividade? 
- sendo a escola um dos lugares onde a criança passa grande parte do 
seu tempo de infância, interessava-me, especialmente, observar os es-
paços, os tempos e os lugares do domínio da expressão plástica e, de 
que forma cria paisagens que estimulam e desenvolvem a inventividade 
das crianças; 
- as propostas desenhadas partiram do simplificar e do “descomplicar” 
e passaram, essencialmente, por propostas que promovessem a auto-
nomia das crianças nos seus espaços de atuação; 
- um forte enfoque no imaginário infantil, na beleza e simplicidade das 
pequenas coisas, dos gestos, das sensações e de espaços de encanta-
mento, sonho e magia; 

- relação sensorial com as coisas; 
- invenção de espaços que falam, que convidam à ação, relação, inter-
pretação e problematização; 
- relação entre tempo de cada criança e tempo de grupo, tempo co-
mum (?), plural (?), ou tempo particular(?), singular (?) – as questões do 
respeito pelo tempo de cada criança. 
 
Depois da observação e análise dos espaços escolares onde esta inves-
tigação atuou, percebeu-se que um dos pontos frágeis e sensíveis na 
abordagem à educação artística tem que ver com a conceção, organiza-
ção e disposição de espaços, tempos e materiais de expressão artística, 
bem como do “lugar e tempo das artes” no dia a dia das crianças na es-
cola.  
Neste sentido, as propostas levadas para a escola procuraram alargar os 
espaços de atuação da educação artística, ampliando-a para fora de 
portas, de forma a provocar um novo olhar sobre as potencialidades 
naturais dos lugares e das coisas, dos materiais e dos “não materiais” 
de artes, descentralizando-se do que é comum e habitual, para arriscar-
se a inventar outras paisagens que fossem de encontro a um tempo de 
infância sem pressas.  
E se retirássemos todos os materiais de artes das salas? Se não existis-
sem materiais? Se não existisse sequer sala?  
A resposta para muitas das inquietações pode estar aqui neste cenário... 
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Um tempo onde as crianças pudessem explorar e descobrir, em pri-
meira mão, através de todos os seus sentidos, o potencial que trazem 
consigo, o potencial do mundo que a rodeia e poderem, desta forma, 
descobrir e aprender, através das relações humanas e das relações que 
criam com as “coisas”.  
Isto não significa que os adultos se “demitam”, não, isto significa antes 
que um educador, um professor, uma família, ponham à disposição da 
criança um tempo e espaço comum, publico, que é ao mesmo tempo 
um tempo de cada um, onde se abre a possibilidade para a indetermi-
nação, que não estabelecem condições, mas antes abram possibilidades 
para pensar os espaços educativos como dispositivos espaciais e tem-
porais inventivos; “talvez a arte tenha a ver com isso, com esse tempo 
fora do tempo e com esse espaço fora do espaço” (Larrosa, 2013, 
pp.42-45). 
Trata-se de uma investigação com crianças e, neste sentido, tornou-se 
importante uma certa ideia de processo que está em contante modifica-
ção, respeitando o tempo de cada criança, processos inacabados, ações 
interrompidas e outras que se desviam da direção que se traçou. Trata-
se de uma investigação em tom de gesto, tal como a inventividade, tal 
como com as crianças. Onde as experiências artísticas, através de uma 
partilha do sensível, se tornaram uma potência emancipadora da cri-
ança envolvida nas suas tentativas de ensaio que se transformaram em 
muitos lugares de brincar, de se expressar. Este ensaio não é 

composto, não é construído, ele vai-se construindo. É um gesto ensaís-
tico... um gesto performativo. 
Isto pode causar estranheza aos adultos, esta questão da imprevisibili-
dade da vida, dos factos, das atividades, dos ensaios que não chegam a 
um resultado final concreto, “avaliável”; a educação artística nas esco-
las é também este espaço para colocar em questão o lugar que ocupa e 
como ocupa e, neste sentido, e a partir das palavras de Larrosa; a edu-
cação pode ser entendida como suspensão, novidade, dissenso, corte ou 
desvio em relação ao funcionamento do social e do económico, uma 
atividade sem obra, sentido, efeitos, sem resultados que possam ser cal-
culados pelas lógicas governamentais da normalidade, porque a educa-
ção é uma interrupção provisional efémera e excecional, dessas lógicas. 
E a esta interrupção, poderá chamar-se, também, arte (idem:44). 
É também, através destas interrupções, entre arte e educação, que este 
projeto se implica como um ato reflexivo sobre a infância e a educação 
artística. 
Os espaços formais de educação (jardim de infância e escola do 1.º ci-
clo) convocados para esta tese, agrada-me pensa-los como cenários hí-
bridos em constante transformação. 
no país das maravilhas os espaços foram repensados, requalificados 
e transformados de forma a possibilitarem a criação de relações, de ou-
tros lugares e ambientes que proporcionassem a outras perspetivas 
provocadoras de novos questionamentos, não só às crianças, mas tam-
bém às equipas educativas e famílias que dele fizeram parte. Encontros 
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dinâmicos interrelacionais e internacionais através de experiências esté-
ticas e artísticas onde a inventividade, através do contacto com mundo 
real, é veículo para a criação de mundos imaginados e com sentido(s). 
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II. 2. 1 
residência artística 

jardim de infância 
 



    
 

271 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

“(...) Por amor à infância e por amor ao mundo. 
Notas sobre a arte na sala de aula. 

Como vêm utilizo a palavra arte, utilizo a expressão sala de 
aula, mas não utilizo a expressão ferramenta. (...) não creio 
que nem a arte nem a sala de aula sejam ferramentas. Não 
mantenho uma conceção instrumental nem da arte nem da 

educação. (...) utilizo é a palavra amor. Que é uma palavra 
muito difícil de usar hoje em dia sem cair na sentimentalidade, 
sem fazer dela algo que tenha a ver com o emocional. (...). De 
facto, o que eu pretendo é pensar a arte e a sala de aula como 
lugares que têm a ver com uma certa responsabilidade e com 

um certo amor pela infância e pelo mundo” 
(Larrosa, 2013, p.40). 
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Um jardim de infância, 18 crianças com idades compreendidas entre os 
3 e os 6 anos, 1 educadora de infância, 3 auxiliares de ação educativa, 
uma “artista-educadora-investigadora” e uma residência artística. Um 
mundo, portanto... 
 
breve descrição do contexto onde atuou a residência  
 
O jardim de infância que acolheu o projeto de investigação faz parte de 
uma escola básica (JI e 1.º ciclo) pertencente a um agrupamento de es-
colas situado na região centro de Portugal. 
Situado numa aldeia a poucos quilómetros da cidade, a infraestrutura 
escolar é constituída por dois edifícios: um de construção do “Plano 
Centenário”, onde funciona o 1.º ciclo, e outro de linhas mais moder-
nas, onde funciona o jardim de infância, inaugurado em 2001. 
É um edifício composto por dois andares e com um espaço de recreio 
circundante de piso natural, com arvores e jardim. No primeiro andar 
fazem parte o gabinete da equipa educativa, duas salas de atividades, 
uma sala polivalente e uma casa de banho para as crianças. No rés-do-
chão refeitório, cozinha, duas casas de banho para adultos, uma casa de 
banho adaptada para pessoas com mobilidade reduzida e arrumos. 
Os dois pisos comunicam entre si por escadas e elevador. O acesso aos 
espaços exteriores faz-se em ambos os pisos, de forma acessível.  
A sala polivalente está equipada com espelhos, espaldar, colchão e ban-
cos suecos, quadro interativo, vídeo, além de outros materiais de 

motricidade, jogos e instrumentos musicais, psicomotricidade e mú-
sica, sendo um espaço versátil. 
As outras duas salas são salas de atividades e estão organizadas por 
áreas; a sala 1 tem a área da leitura e escrita, matemática, laboratório de 
ciências e jogos. Como a educadora segue a pedagogia do Movimento 
da Escola Moderna (MEM), nesta sala, junto da área da leitura e es-
crita, está afixado o “diário”. A sala 2 é composta pela área das artes, 
casinha, faz de conta e construções. 
As salas têm grandes janelas e portas que dão acesso direto ao recreio 
exterior o que lhe conferem um ambiente com muita luz natural. 
 
espaço de atuação 
 
As opções tomadas tiveram, também, em consideração o facto de a 
educadora de infância ter formação na pedagogia do Movimento da 
Escola Moderna que, desta forma, tinha o espaço educativo organi-
zado de acordo com algumas linhas orientadoras desta pedagogia, re-
fletindo-se na organização dos tempos, espaços e rotinas das crianças, 
onde a residência artística se incluiu.  
Neste sentido, é importante traçar algumas das linhas orientadoras do 
MEM para percebermos o contexto onde a residência artística atuou, 
convocando para esta escrita a voz de Sérgio Niza (1998). 
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alguns princípios pedagógicos do Movimento da Escola Mo-
derna (MEM) 
 
Para os educadores e professores do MEM, a escola define-se como 
um espaço onde se inicia a vida democrática através de práticas de coo-
peração e solidariedade. Neste sentido, as crianças e as equipas educati-
vas criam, em conjunto, condições materiais, afetivas e sociais para a 
construção de um ambiente educativo capaz de promover uma apro-
priação efetiva dos conhecimentos, dos processos e dos valores morais 
e estéticos que são gerados pela humanidade durante o seu percurso 
histórico-cultural. 
A escola é encarada como uma comunidade de partilha de experiências 
culturais da vida real de cada um, bem como dos conhecimentos her-
dados da história das ciências e das culturas através de processos de or-
ganização, cooperação e interajuda (todos ensinam e todos aprendem) 
envolvendo também as famílias e outros elementos da comunidade 
nesta partilha.  
A constituição dos grupos de crianças integram varias idades de forma 
a promover a heterogeneidade geracional e cultural que garanta o res-
peito pelas diferenças individuais através da interajuda e colaboração. 
Com inspiração em Freinet, a pedagogia do MEM prevê um clima de 
livre expressão e atitude crítica das crianças, reforçado pela valorização 
pública das experiências das crianças, das suas opiniões e ideias. Neste 
sentido, o educador regista as mensagens das crianças, estimula a sua 

fala e as suas produções através de circuitos que alimentam a exposição 
e comunicação, permitindo às crianças o tempo lúdico de atividade ex-
ploratória das suas ideias, dos seus materiais e dos documentos, para 
que possam problematizar e, deste modo, suscitar a projetos de pes-
quisa, autopropostos ou provocados pelo educador, projetos estes que 
alimentam o modelo educativo do MEM. 
 
o espaço/ambiente educativo do MEM e as rotinas diárias das 
crianças 
 
O espaço organiza-se a partir de um conjunto de seis “áreas básicas” 
de atividades, distribuídas à volta da sala, com inspiração nas “oficinas 
ou ateliers” de Freinet, com uma área central polivalente para trabalho 
coletivo (acolhimento, conselho, comunicações e outros encontros). 
Cada área é como se fosse um estúdio ou oficina de trabalho. Deste 
modo, o espaço sala de atividades contempla uma área de “biblioteca e 
documentação”, “oficina de escrita e reprodução”, “laboratório de ci-
ências e experiências”, “espaço de carpintaria e construções”, “ativida-
des plásticas e outras expressões artísticas” e um espaço de “brinque-
dos, jogos e faz de conta”. 
Todos os materiais constituintes destes espaços devem aproximar-se o 
mais possível dos espaços sociais originais e utilizar materiais autênti-
cos. 
O ambiente educativo geral da sala deve ser agradável e estimulante. 
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São utilizadas as paredes das sala como expositores onde, para além 
das produções das crianças, estão afixados conjuntos de mapas de re-
gisto que ajudam a planificar, a gerir e a avaliar as atividades educativas 
participadas pelas crianças: “plano de atividades”, “lista semanal dos 
projetos”, “quadro semanal”, “distribuição de tarefas”, “mapa de pre-
senças” e “diário de grupo” – conhecidos como instrumentos de mo-
nitorização da ação educativa participada por todos – crianças e educa-
dores.  
O diário é um dos instrumentos mais importantes que contempla, 
numa folha grande ou painel, 4 colunas com; “gostei”, “não gostei”, 
“fizemos” e “queremos fazer”.  
De acordo com Serralha (2009, p. 47), conforme citado por Sousa 
(2018, p.15), “o diário é a memória histórica e registo cultural de um 
grupo... é o observatório do seu processo de desenvolvimento pessoal, 
social e moral... um mediador que alimenta a regulação social do 
grupo”. Neste sentido, tendo presenciado alguns momentos do diário, 
percebi que as crianças levavam este momento muito a sério, transpor-
tando para outros contextos do seu dia a dia a argumentação e o pen-
samento crítico que manifestavam de forma natural.  
O grupo de crianças era muito comunicativo, interventivo, fazia muitas 
perguntas e envolviam-se muito nas propostas mesmo nas que altera-
ram as suas rotinas diárias; tendo sido muitos, esses momentos. 
As rotinas diárias das crianças, de acordo com o MEM, passam por 
nove momentos; “acolhimento, planificação do dia em conselho, 

atividades e projetos, pausa, comunicação de aprendizagens, “almoço”, 
atividades de recreio, atividade cultural coletiva e balanço do dia em 
conselho” (Niza, 1998, pp. 138-159).  
 
o espaço encontrado e o espaço transformado 
 
A partir das características enumeradas anteriormente, aquando das ca-
racterísticas pedagógicas do MEM, pelas quais se regia este jardim de 
infância e depois da análise feita ao espaço escolar e rotinas das crian-
ças, reuni com a educadora de infância de forma a apresenta-lhe o 
plano de intervenção.  
Desde o primeiro contacto com a educadora, a abertura foi total e a 
sua motivação era contagiante. Neste sentido, foi também necessária 
uma reunião com as auxiliares de ação educativa dado que também elas 
iriam participar na residência e o espaço iria sofrer uma grande inter-
venção, refletindo-se, desta forma, numa reestruturação das rotinas das 
crianças e da própria equipa educativa.  
Como já referi anteriormente, dado que no jardim existia apenas um 
grupo de crianças, as áreas que estruturavam o ambiente educativo não 
estavam distribuídas apenas numa sala, como é comum em jardins de 
infância que têm vários grupos, mas sim pelas três salas que compu-
nham o edifício escolar.  
Dado que havia muito espaço, solicitei à educadora autorização para 



    
 

275 

ocupar/utilizar a sala 2, sala da qual já fazia parte a área das artes.  
Isso implicava que as outras áreas que partilhavam a mesma sala fos-
sem distribuídas pelas outras duas (polivalente e sala 1). Não houve 
qualquer problema, a aceitação foi imediata e, com a ajuda de toda a 
equipa educativa, bem como de todas as crianças, deu-se início os “tra-
balhos”.  
A partir deste momento inicial de transformação de uma das salas, ge-
rou-se a necessidade de repensar a organização de todos os outros es-
paços e isso revelou-se muito interessante, levando a uma problemati-
zação da própria organização do ambiente educativo que se refletiu es-
sencialmente nas questões de autonomia das crianças, apropriação dos 
espaços e dos materiais que deles faziam parte. 
Depois de a sala 2 estar totalmente vazia, o objetivo era transformá-la 
num espaço laboratorial/oficina/atelier que permitisse às crianças in-
tervir nela de forma autónoma, que fosse um lugar de expressão, de 
gestos e discursos das suas infâncias – um lugar de inventividade através 
do contacto com experiências artísticas. 
Os três grandes painéis de cortiça que existiam na sala deixaram de ser 
painéis de afixação de trabalhos e passaram a servir de material de su-
porte para pintura, desenho ou outras “coisas” inventadas.  
No espaço só ficaram duas mesas redondas e algumas cadeiras encos-
tadas a um canto para o caso de serem necessárias, ficando todo o es-
paço amplo. 
Permaneceram na sala duas estantes de madeira onde se organizaram 

os materiais de pintura, desenho, construções e escultura que já exis-
tiam na sala, e uma estante com diferentes materiais de suporte, tam-
bém já existentes.  
Foi acrescentado um lugar com materiais de fim aberto, não estru-
turados, também denominados de materiais inteligentes na filosofia 
de Reggio Emilia, ou ainda brinquedos de largo alcance, termo in-
ventado por Alexis Leontiev que, tal como refere Klisys (2017), são 
materiais potenciadores da imaginação de largo alcance uma vez que 
permitem diferentes utilizações por oferecerem a possibilidade de mo-
bilizar as mais variadas ações, durante as quais as crianças podem atri-
buir diversos significados, acompanhando, assim, a sua inventividade. 
Klisys refere-se ainda a ambientes e materiais lúdicos, evidenciando a 
importância de as escolas aumentarem o seu acervo de material com 
este fim, recorrendo a materiais de indústria têxtil ou a outros, porque 
se observarmos bem, as “abundancias lúdicas estão por toda a parte”. 
Segundo a autora, neste tipo de brinquedo, que é o material, o foco 
está na potência da criança que se manifesta pela sua interação livre 
com o material. Por isso, quanto mais o material for de fim aberto e 
contribuir para a imaginação criadora da criança, para o seu pensa-
mento inventivo, maior é a qualidade desse “brinquedo”.  
A principal qualidade destes materiais é, neste sentido, a sua potência 
em inventividade. Digamos que é um material com e para a inventividade 
uma vez que possibilita muitas construções, desconstruções e sucessi-
vas reinvenções que acompanham o pensamento da criança, as suas 
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relações, problematizações e imaginação.  
Neste sentido, para além do espaço ter sido pensado como um espaço 
polivalente que permitisse múltiplas invenções, também estes materiais 
são polivalentes, versáteis. Com o mesmo material, a criança pode ima-
ginar coisas completamente distintas, podendo brincar num momento 
de uma maneira, dando-lhe um significado, mas no outro já tem outro 
significado diferente. 
São materiais que se podem transformar noutras coisas, simbolica-
mente, sem intervir na sua forma, mas também são materiais que po-
dem ser transformados noutros, destruindo-se a sua forma original. 
Existe esta abertura, este espaço, este tempo para experimentar o pen-
samento. 
Os materiais disponibilizados no espaço de residência artística - que se 
transformou em oficina/laboratório de investigação em educação artís-
tica e inventividade - foram organizados por categorias. Desde embala-
gens de cartão de diferentes tamanhos, blocos de esferovite de diferen-
tes dimensões, tecidos, diferentes tipos e tamanhos de papel, objetos 
vários que já não estavam em uso, materiais de desperdício, entre ou-
tros, acrescentando outros materiais que as crianças iam recolhendo no 
recreio e nas saídas; paus, pedras, folhas, flores, terra, areia, etc.  
A escolha dos materiais teve em consideração as suas potencialidades 
de forma a proporcionar experiências sensoriais e inventivas através do 
gesto e do movimento das crianças no espaço; materiais de suporte de 

grande formato colocados no chão ou nas paredes e de composições 
plásticas diferentes, bem como outros materiais de pintura, desenho,  
escultura, recorte e colagem, que não era comum as crianças usarem, 
como são exemplo: barras de carvão, pastel seco e de óleo, aguarelas, 
rolos de pintura, trinchas de grandes dimensões, tinta da china, pinceis 
chineses e folhas de grande formato de aguarela, pasta de grafite, barro, 
fita cola com dispensador, pranchetas para desenho de observação em 
saídas de campo ou no espaço de atelier, material de carpintaria, entre 
outros materiais não comuns na área das artes no jardim – todos os 
materiais são possíveis. Inventou-se a partir do que se tinha, mas mais 
ainda a partir do que não se tinha. 
Todas as sessões tinham um suporte sonoro que lhe conferia um ambi-
ente e em todas as dinâmicas de grande grupo as crianças entravam 
descalças, o que se verificava que ficavam mais confortáveis e disponí-
veis para interagir e intervir no espaço e nas propostas que dele faziam 
parte. 
 
A residência inventiva teve a duração de 20 dias, distribuídos por 4 
meses. Com início no dia 9 de março e términus no dia 23 de junho. 
Contemplou 21 sessões (8 em grande grupo e 13 em pequenos grupos) 
e teve uma duração total de 39h50m (cronograma em anexo 2). 
As sessões decorriam no período da manhã das 10:00 às 11:00 e/ou 
das 11:30 às 12:30 e/ou no período da tarde das 14:00 às 15:30, 
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variando de acordo com as dinâmicas propostas, bem como do inte-
resse e envolvimento das crianças.  
O laboratório/atelier/oficina funcionou em duas modalidades distin-
tas, tendo como base a inventividade:  
1. propostas artísticas para todo grupo de crianças, em formato de ins-
talação artística nos espaços do jardim de infância – cenografias par-
ticipativas em inventividade. 
2. propostas artísticas para pequenos grupos de crianças, em formato 
de laboratório experimental de investigação de materiais, objetos e ins-
trumentos de expressão plástica. 
 
O facto da residência ter funcionado nestas duas modalidades teve que 
ver com as rotinas e horários das crianças no jardim dado que no perí-
odo da tarde estava muito enraizada a rotina da escolha das áreas; às 
14:00, quando começava o período da tarde, as crianças escolhiam as 
áreas recorrendo a uma tabela criada para esse fim, onde, de acordo 
com todas as áreas propostas nos espaços, escolhem a que mais lhes 
interessa para brincar e explorar livremente. Em cada área podiam es-
tar no máximo 5 crianças, de cada vez, e durante a semana apenas a 
podiam repetir uma a duas vezes. Estes espaços funcionam como 
“brincar livre”, onde não existe intencionalidade e orientação por parte 
do adulto. Os adultos estão presentes, mas só interferem se for para 
brincar com as crianças e/ou para potenciar alguma aprendizagem a 

partir da brincadeira.  
Neste sentido, a residência adaptou-se a esta rotina, excetuando as pro-
postas de grande grupo que se prolongaram deste a manhã para a 
tarde.  
As crianças que escolhiam a área das artes, nos dias em que eu estava, 
assumia esse momento como parte da residência, havendo, deste 
modo, uma continuidade da essência das áreas a que eles estavam habi-
tuados, mas com outro tipo de propostas. 
  



    
 

278 

 

1. 
 

propostas artísticas para todo o grupo 

de crianças, em formato de instalação 

artística – cenografias participativas 

em inventividade 
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A sala foi organizada de forma a ficar uma parte ampla, aberta, livre e 
outra com espaço para 2 mesas. 
No espaço amplo, foi criada uma grande área revestida a papel de ce-
nário, no chão, onde deitei uma grande quantidade de tinta guache por 
toda a área do papel e, através de manchas, linhas, pontos, se criaram 
formas. Depois estendi sobre este material de suporte um plástico de 
isolamento com o mesmo tamanho do papel de cenário e isolaram-se 
todos os lados com fita cola larga, de forma a que a tinta não saísse da-
quela área.  
Nas mesas, foi colocada exatamente a mesma proposta, mas em for-
mato A4, uma por criança.  
 
Depois de todo o espaço estar preparado, coloquei um suporte sonoro 
para que o ambiente convidasse a imergir num espaço multissensorial, 
que lhes provocasse vários sentidos através do olhar, tocar, escutar, ... 
 
“A porta da sala estava fechada.  
Lá fora, no corredor de acesso ao espaço onde íamos entrar, ouviam-se sons misterio-
sos ... 
As crianças estavam sentadas num sofá pequenino de esponja que estava encostado 
à parede. Olhavam-me à espera de podermos avançar. Eu estava descalça e pedi-
lhes para se descalçarem também (assim ficaríamos mais confortáveis e mais dispo-
níveis para sentir tudo). A partir desse momento, comecei a falar com as crianças 
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num tom baixo, como se lhes estivesse a contar um segredo e, automaticamente, to-
das falavam baixinho!  
No jardim de infância havia um túnel de tecido com estrutura de arame que usa-
vam para brincar. Aproveitei-o para criar uma entrada mágica para o espaço onde 
íamos entrar – não estivéssemos nós no país das maravilhas.... Abri a porta e o 
som intensificou-se. Naquele momento, o espaço já se transformara noutro, só na-
quele momento... com o som misterioso que entoava daquele espaço onde íamos en-
trar e, com aquela entrada por um túnel, o imaginário criava imagens no seu pensa-
mento e isso sentia-se e via-se nos seus olhares! Faz-me lembrar as pedagogias invi-
síveis que Maria Acaso (2018) nos contou!   
Convidei-as a passar, a entrar (eu esperava-as do outro lado do túnel, dentro da 
sala).  
Algumas crianças estavam receosas por causa do som e por não saberem o que as 
esperava lá dentro. Outras estavam tão curiosas que queriam avançar ao mesmo 
tempo, mas só cabia uma de cada vez!  
Ao entrarem, os seus olhares eram de espanto, surpresa, curiosidade e intriga. As 
suas reações faziam antever inventividade porque tentavam perceber tudo o que ali 
se estava a passar e tudo o que estavam a ver e a sentir.  
Reinava o silêncio nas suas vozes e as perguntas dos seus olhares.  
Conforme se iam instalando, ouviam-se vários “uau!!”. 
No centro da sala estava uma grande “tela” cheia de manchas de cor, revestida com 
um plástico como se de um quadro se tratasse.   
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Entre os “uaus!!”, algumas crianças lá se atreveram na sua curiosidade e começa-
ram a tocar cuidadosamente na tela! Perceberam que o plástico que a cobria, não 
deixava que pintassem as mãos. 
Com pequenos toques, com o dedo a apontar e a tocar, perceberam que a tinta se 
mexia; “mexe” – diziam. Olhavam para mim à espera que lhes dissesse que não 
era para mexer, mas como lhes sorria, avançavam! 
Gerou-se ali um jogo que se desenvolveu em cadeia através da escuta que iam fa-
zendo uns dos outros. A primeira criança começou a tocar, viu e sentiu que o seu to-
que produzia um efeito sobre o material, expressava-se através de gestos e através da 
sua voz, outra criança viu e também quis experimentar, e por aí fora. Passados 
poucos segundos, quase todos investigavam o que ali se estava a passar e, a partir 
da interpretação e perceção daquela experiência, assim queriam mais... exploravam 
mais.  
Algumas crianças ainda permaneciam sentadas no chão, afastadas, nos lugares 
onde se tinham sentado, a observar. Quiseram primeiro observar, perceber, e só de-
pois de se sentirem confortáveis e confiantes, é que avançaram.  
Conforme se iam envolvendo com aquela experiência, mais e mais exploravam e in-
ventavam outras formas de se relacionarem com ela. Perceberam que de acordo com 
a força que exerciam sobre a tela, assim a tinta se movimentava, se espalhava, se 
misturava. Observavam os caminhos que a tinta desenhava pelo chão. Sem “sen-
tido(s)” ou sem intenção de criar alguma forma, era aquela experiência, era o desco-
brir onde aquelas linhas e manchas conseguiam chegar. Deslocavam-se pela tela a 
fazer força com os dedos, com as mãos e seguiam aquele caminho que se ia dese-
nhando no chão. Esses caminhos cruzavam-se com outras cores; “uau!”, e nesse 
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cruzamento nasciam novas cores e outros destinos, seguiam, escolhiam qual queriam 
continuar, continuavam, embatiam com outro colega que também guiava o seu cami-
nho de cor, sorriam ou entravam em conflito, resolviam, continuavam. Apesar de, a 
certo momento, não se conseguir ver a tela que se ia pintando, eles lá se iam enten-
dendo nesta viagem. Individual, ao mesmo tempo que coletiva. Aquele momento fez-
me lembrar a vida. Também no nosso dia a dia isto acontece! Cada um segue o seu 
caminho, cruza-se com outros, quando se cruza, já não vai sozinho, leva uma nova 
cor, ou segue outro destino (...). 
Aquele momento, transformou-se num mapa mundo! Isso, num mundo... 
Espanto, muito espanto... 
Algumas queriam mexer em todas as manhas, tropeliavam-se, e quando a tinta co-
meçou a ficar mais espalhada por toda a área, já todas as cores se tinham mistu-
rado. Era como se tivessem formado os continentes e os oceanos. Precisavam fazer 
mais força para que a tinta se continuasse a espalhar. Batiam na tela como se fos-
sem tambores, sentavam-se e deslocavam-se com as mãos, usavam os cotovelos, os jo-
elhos, todo o corpo.  
A dada altura, a tela transformou-se numa performance, onde as crianças eram os 
pinceis. Os seus corpos eram os pinceis e a inventividade expressava-se nos seus mo-
vimentos.  
“O que é isto?” – perguntavam para si próprios.  
Aquela experiência provocava-lhes a vontade de encontrar e identificar imagens, 
paisagens, formas que iam surgindo a partir do peso dos seus corpos e que faziam a 
tinta pintar o papel. Levou-os a fazer perguntas, a encontrar respostas e, neste 

encontrar respostas, deparavam-se com novas questões, iam imaginando, inventando 
imagens. 
A partir do momento em que perceberam que tinham poder sobre a direção da tinta 
no papel, os seus gestos transformaram-se em gestos intencionais, pensados, inventa-
dos. Uma espécie de causa efeito que se transformou num jogo de brincar. 
Interagiam uns com os outros, também não tinham outra hipótese, dado que o es-
paço se tornou pequeno para toda a performance que ali se inventava. 
Queriam experimentar todos os lugares e movimentavam-se por toda a tela. A su-
perfície lisa e fresca do plástico, convidava-as a deslizar os seus corpos sobre ela, 
como se fosse um escorrega! “Agora sou eu!” - dizia-se num grupo de crianças que 
estava a explorar uma das manchas. O suporte sonoro que tinha colocado, ora lhes 
provocava o silêncio, a calma, a contemplação, como uma reação sincronizada dos 
seus movimentos, ora lhes provocava agitação. Foi como se aqueles pinceis (as crian-
ças) dançassem sobre uma tela gigante. Digamos que uma performance plástica! 
Sentavam-se, deitavam-se, “nadavam” sobre ela e transformaram-na num mar. 
Outras ficavam individualmente a percorrer e a explorar cada mancha, mesmo a 
mais pequenina, até que não se conseguisse espalhar mais! Enquanto as tintas me-
xiam, elas não saíram dali. 
“Eu quero o amarelo e o verde!”, “eu quero este!”, ... 
Quando a tinta começou a “parar”, começaram a centrar os seus gestos e os seus 
movimentos apenas nos dedos (voltaram ao início), aumentando a intensidade que 
exerciam sobre aquele suporte. Mas começava a ser impossível observar-se qualquer 
movimento ou transformação!  
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Intervim. Dei a cada criança uma “vara” (que utilizam para criar percursos) que 
usei como se de um lápis gigante se tratasse. Abri linhas brancas na tela, através da 
pressão que exerci sobre a vara, fazendo com que a tinta se afastasse para o lápis 
poder passar! As crianças continuaram essas linhas, abrindo outras e outras. Pri-
meiro, com o gosto de experimentar, experiência pela experiência, investigar o que 
conseguiam fazer, depois, começaram a desenhar formas com alguma intencionali-
dade representativa, que “apagavam” voltando a passar a mão ou a vara na hori-
zontal, como se estivessem a estender uma massa para fazer pizza. 
Com a introdução deste novo utensílio, o corpo deixou de ser pincel e de ter o seu 
papel principal na relação com a tela. A partir das varas, a tela ganhou outra di-
mensão. Aquele lugar que convidada a deitar, a ajoelhar e a rebolar, passou a ser 
usado com o corpo de pé a manipular o “lápis” gigante.  
“Eu estou a varrer!” – dizia uma criança que manipulava a vara como se fosse 
uma vassoura. “Dá para fazer desenhos” – dizia a educadora. 
Batiam com os pés na tela, “sapateavam”, saltavam e olhavam para ver o que 
acontecia. Umas usavam as varas como se fossem espadas, outras como rolos de pa-
deiro, “pode ser um guarda chuva!”. As varas batiam na tela e ouviam-se sons. 
Alguns momentos foram de muita agitação e algumas crianças afastavam-se. 
Despois daquele jogo se instalar e se esgotar, percebi que já não lhes estava a acres-
centar nada e começavam a sair dali normalmente e a procurar outras coisas. Con-
videi-os a sentar à volta da tela, a respirar, a contemplar, a escutar. “Podemos ou-
vir a Mara?” – perguntava-lhes a educadora.  
Entreguei um pau chines à criança que estava ao meu lado e convidei-a a desenhar 
sobre a tela. O objetivo era criar possibilidades de interação com aquele espaço, de 

forma individual e sem interferências dos outros e também como forma de passagem 
para a dinâmica que desenhara para o momento a seguir. Inventaram outras for-
mas de usar o pau chinês, assim como outras formas de usar o corpo, relacionando-
se, desta forma, com aquele novo instrumento de desenho, de invenção. 
Cada criança, uma de cada vez, foi ao centro da tela desenhar alguma coisa inven-
tada, tendo como “motor” do seu movimento, a música. Uma criança experimentou 
desenhar com a cabeça, “está-se a mexer no meio!” – disse, o “meio” era a linha 
que separava a margem direita da margem esquerda da linha que desenhara com a 
cabeça! 
As outras crianças exploraram o desenho com as costas, com as pernas, cotovelos, 
com os paus chineses nas mãos, nos pés, nos joelhos, “é um lobo mau!” – disse uma 
criança depois de desenhar com os paus; “mas... não me parece um lobo mau! Mas 
está bem, sofia! Se é! (?) – retorquiu-lhe outra criança. Ela continuou a explorar os 
seus gestos. 
“É um homem” ... “boca”, (...), observavam muito interessados e atentos o que os 
colegas faziam e iam dizendo. Quem estava a observar também ia dizendo coisas... 
“olha os braços dela!” – dizia a educadora quando uma criança, muito envolvida e 
entusiasmada com aquele momento, se expressava corporalmente; “a dançar e a de-
senhar”, “uau!”, “que lindo!”, “ela gosta sempre muito de dançar!”, “Uau, Sofia!” 
– diziam as crianças e a educadora. A Sofia fechava os olhos enquanto dançava... 
A partir do que a música a estava a fazer sentir, demoramo-nos no seu tempo e fi-
camos a contemplar os seus gestos, o seu movimento. As suas duas tranças compri-
das baloiçavam com aquela dança. Nós contemplávamos... 
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Depois continuaram; cada um acrescentava sempre algo novo e algo repetido do que 
iam vendo os outros fazer. Cada criança tinha o seu próprio tempo. Dissera-lhes 
que quando sentissem que tinham terminado, passassem a vez a outro colega e tro-
cavam. 
Houve crianças que demoraram mais, outras menos, mas adultos e crianças respei-
taram o tempo de cada um. Acontecia que, se alguém demorasse muito, algumas 
crianças reclamavam, mas se era alguma performance que as estivesse a cativar, não 
se manifestavam, não diziam absolutamente nada, ficando a contemplar... 
Depois deste momento, seguimos para as mesas onde existia, para cada criança, o 
mesmo suporte que na experiência anterior, mas num formato mais pequeno e indi-
vidual.  
Percebi que as crianças gostaram de ter o seu espaço, mesmo que pequeno, onde po-
diam intervir sem haver interferência dos colegas. 
Quiseram espalhar toda a tinta de forma a cobrir toda a superfície do papel, outras 
o seu interesse foi ver as cores misturarem-se e transformarem-se noutras diferentes, 
outras queriam desenhar com os paus, “apagar” a seguir (voltavam a passar a mão 
para misturar a tinta) e voltar a desenhar outra coisa, e ficaram nisto, pareciam 
“quadros mágicos” - diziam. 

(diário de bordo, 2016)
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1. 2. o outro lado 
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 “eu vi do outro lado da pintura!” - disse o João. 
 
 
“A sala atelier estava preparada. As crianças aguardavam do lado de fora da sala 
com expectativa a entrada para mais uma aventura. O som que escutavam, vindo 
lá de dentro, fazia-os mexer. Entramos. 
Um novo cenário diferente da sessão anterior convidava a outra leitura do espaço, 
diferente da experiência que tinham tido anteriormente. No entanto, foi visível que 
transportavam consigo as memórias dessa experiência e, a partir delas, a inventivi-
dade rompia para outros caminhos desconhecidos e convidava a arriscar outras for-
mas de ver e de sentir aquele espaço.  
Ao depararem-se com aquele cenário, constituído por duas mesas redondas que su-
portavam uma tela gigante de plástico transparente, vários recipientes com tintas de 
cores diferentes (a cada cor pertencia um pincel, as crianças tinham que partilhar 
umas com as outras as tintas). Sugeriu-lhes uma tenda, um abrigo, um esconderijo, 
que os convidou a entrar...

 
 
Expliquei às crianças que iriamos formar dois grupos. Um iria entrar na “gruta”, 
deitar-se no chão, de barriga para cima, debaixo da tela e seriam os “modelos”, o 
outro grupo ficaria de pé, num dos lados da tela, a “retratar” os colegas que se con-
seguiam ver através da transparência daquele material de suporte. 
Cada um iria pintar o colega que estaria à sua frente deitado no chão. (Esta era a 
proposta para esta sessão, no entanto, estava consciente que poderiam surgir outros 
cenários improváveis e aguardava por eles!) 
“Antes de começarem a pintar, observem bem os vossos colegas; a forma dos cabelos, 
a cor, o comprimento, a forma dos olhos e a cor, a forma do rosto, o nariz, os olhos, 
as pernas, (...), todos os pormenores!” – disse-lhes eu. 
Naquele primeiro momento, escutavam-me e olhavam os colegas já com uma mão 
no recipiente de tinta e cheios de vontade de começar! A reação que vem a seguir, foi 
surpreendente e tudo mudou! 
Aquele momento de tirar o pincel do recipiente – movimento do braço – fazia ante-
ver que a sensação do toque do pincel naquele novo material de suporte seria o  
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mesmo de quando o fazem numa folha de papel que está fixa a um cavalete de pin-
tura, ou pousada numa mesa, no entanto, o pincel que seguravam com a sua mão, 
mal tocou na tela, foi toda uma nova sensação, uma descoberta! E tudo fluiu a par-
tir dessa sensação! 
Quando o pincel tocou pela primeira vez na tela suspensa, a partir da força que as 
crianças exerciam para fazer deslizar a tinta, criava ondas de movimento que lhes 
dava uma certa instabilidade ao próprio gesto e ao que queriam representar através 
dele. Digamos que era uma pintura dinâmica num material de suporte elástico. A 
tinta deslizava muito mais facilmente e fluentemente do que numa folha de papel e 
isso também os convidou a expandir mais a sua área de intervenção, ao mesmo 
tempo que o faziam devagar por causa do balaço/movimento produzido pelos seus 
gestos sobre a tela. 
Praticamente todas as crianças pintaram a figura humana, é certo, mas aquilo em 
que estavam focadas e envolvidas, não era nesse objetivo,” esquecendo-o” através da-
quela sensação!  
 
 

 
Aquele cenário de expressão plástica que tivera preparado, foi-se transformando 
num cenário de experienciação sensorial. Foram as sensações, provocadas pela novi-
dade e pela dinâmica do próprio material, que possibilitaram aqueles momentos de 
inventividade.  
Para além disso, o facto de terem autonomia sobre a utilização dos materiais e uten-
sílios de pintura, bem como da tinta (cores e quantidade), fê-los demorar em peque-
nos detalhes. Várias crianças ficavam durante algum tempo a mexer com o pincel a 
tinta no recipiente, observavam, tiravam o pincel e voltavam a colocar dentro, volta-
vam a mexer, voltavam a tirar, num processo de investigação da própria textura da 
tinta, da sua consistência, da sua cor, do seu cheiro. Outras experimentavam o mo-
vimento da tela enquanto deslizavam o pincel coim mais ou menos força. Trocavam 
de cores várias vezes e queriam experimentar todas! Haviam apenas dois recipientes 
de cada cor. “Posso escolher outra cor?”, “eu quero cor de rosa!”, “isto não é cor de 
rosa! (?)”, discutiam sobre a “cor das cores” umas com as outras “isto é azul, não 
é?”, “não! Isso é verde!”, “não!! É azul!”, “eu preciso de castanho!”, “quem tem o 
amarelo? Eu preciso!”, (...). 
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Com o decorrer das suas investigações, mais do que chegar à “solução” (a pintura 
do colega), as experiências com os materiais começaram a sair da área da tela para 
os seus próprios corpos. 
Percebi que aquele momento iria leva-los a explorar essa possibilidade cada vez 
mais e, antes que começassem essa aventura, pedi-lhes que pousassem as tintas e que 
observássemos as suas pinturas e levantei um problema!  
“Esta tela é de plástico e é muito grande para se guardar! “podemos enrolá-la” – 
diziam, “não, não pode ser! Eu vou precisar dela para outras coisas e vou ter que a 
limpar! Como é de plástico, posso lavá-la e voltar a usar. E é isso que vou fazer!”, 
“ah!! Não pode ser!! E os nossos trabalhos?” – diziam, “podemos fazer uma “co-
pia”!” e fui buscar folhas A3, coloquei sobre a pintura de uma das crianças, pressi-
onei o papel sobre, e retirei; “uau!! Também quero” – diziam. Cada um fez uma 
“caça” ao seu trabalho como registo e memória do que tinham feito. 
Depois voltamos à pintura. Os grupos trocaram de posição, e as experiências conti-
nuaram com o grupo que tinha servido de “modelo”. As crianças enquanto estive-
ram deitadas na “gruta”, dada a sua transparência, observavam a pintura dos cole-
gas em “tempo real” e como se estivessem do lado de lá, como no interior da “obra” 
a observar todos os gestos e experiências do artista! Conversavam uns com os outros, 
apontavam e iam verbalizando aquilo que estavam a ver acontecer. Era como se es-
tivessem na rua, deitados na relva do jardim, a olhar para o céu e a ver o movi-
mento das nuvens e as formas que criam! 
Depois, foi a vez dos adultos! A educadora e as auxiliares tiveram o seu momento 
de relaxamento (como disseram!)! Refugiaram-se na “gruta” e fizeram o mesmo; 
contemplaram o lado de lá da obra!  

As crianças estavam felizes, alegres, cantavam, dançavam, conversavam, e começa-
ram a sair dos limites da tela e também as suas mãos, os seus braços, rostos, cami-
solas, calças, batas, tudo já fazia parte!  
Quando começaram a ver que as suas mãos estavam pintadas, observavam-nas e, a 
partir daí, acabaram de as pintar com os pinceis. Nesse momento, os pincéis foram 
dispensados e as mãos passaram a ser os pinceis! Esfregavam uma mão na outra 
como se estivessem a aplicar um creme! Depois passavam-nas na superfície suave do 
plástico onde tinham pintado, movimentavam os seus braços como se estivessem a 
nadar sobre aquele mar de cor e quanto mais experimentavam aquela sensação, 
mais investiam nos seus movimentos, nos seus gestos.  
A educadora e as auxiliares que estavam por baixo, mergulhadas naquele mar, 
deixaram de se ver de tão turva que estava a “água”! As cores misturavam-se todas 
e começavam a criar um céu cinzento, azul, castanho. Era impossível não prever 
uma tempestade! Circulavam de lugar em lugar a experimentar todas as paisagens e 
aquele momento transformou-se numa experiência caoticamente sensorial. As repre-
sentações que tinham feito dos corpos dos colegas desapareceram e ganhavam outras 
formas não só no próprio suporte como também nos seus corpos.  
Um menino que espalhou tinta nos braços dizia ser o Holk quando se olhou ao es-
pelho, colocando os braços no ar.  
“Podíamos arranjar uns fatos, tipo fatos de bombeiro”, disse a educadora ao ver 
aquele cenário! 
A sala transformou-se num atelier de pintura onde se fazem experiências surreais! 
“Braços no ar! Todos de braços no ar até chegarmos às casas de banho!” – sugeriu 
uma das auxiliares. 
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E lá foram...  
Enquanto se dirigiam para fora da sala, olhavam para trás com uma expressão de; 
“isto aconteceu mesmo?!”.  

(diário de bordo, 2016) 
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1. 3. natureza(s) viva(s) 
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“Hoje estavam apenas 12 crianças no jardim.  
Entraram no atelier descalços, como já era habitual. 
O espaço estava novamente transformado noutro lugar... 
Toda a sala estava revestida com grandes telas brancas de tecido, suspensas, a criar 
diferentes planos, suportadas por cordas afixadas nas paredes que desciam deste o 
teto até ao chão. Uma instalação artística onde existia uma banda sonora de fundo 
que criava um ambiente imersivo através de sons da natureza (pássaros, água, etc.) 
e uma luz projetada por dois retroprojetores. 
As crianças entraram a gatinhar pela “vegetação”, por baixo dos panos, até ao cen-
tro da sala onde estavam expostos alguns elementos da natureza (pinhas, paus, er-
vas). 
Entramos muito devagarinho, em silêncio e depois a falarem muito baixinho, eu 
também o fazia. Sentia-se um clima de suspense como se tivéssemos entrado numa 
floresta. As crianças olhavam para todo o lado e tentavam perceber de onde vinha o 
som dos pássaros.  
Depois de todos estarem sentados e reunidos à volta daquela “fogueira”, toquei nas 
folhas e num frasco de vidro que guardava pinhas pequeninas e bolotas. “coisas de 
natureza”, disse uma Maria. Estavam todos com um olhar muito atento aos sons e 
ao cenário.  
Os pássaros chilreavam e eles olhavam para todos os cantos do espaço. “Eu vi ali 
uma luz azul”, disse a Diana a apontar. Peguei em duas folhas grandes, levantei-
me e disse: “vou ver se está algum pássaro aqui atrás!” e dirigi-me para trás de um 
dos panos e manipulei as duas folhas como se fossem as asas de um pássaro. Repeti 
por todos os panos. Depois, com as mesmas folhas, coloquei-as sobre a minha 

cabeça que projetou uma silhueta no tecido, “um lobo”, disse o Rodrigo. Continu-
ava a ouvir-se sons da floresta. Coloquei as folhas sobre a base do retroprojetor que 
foram imediatamente projetadas na tela maior e dirigi-me novamente para a roda. 
Escolhi outro elemento. “Isso é pinheiro”, disse o Tiago. E movimentei essa forma 
por todos os pontos de luz, criando diferentes imagens de acordo com a posição dos 
retroprojetores e da forma como as posicionava; “um monstro”, disseram, “parece 
pelo”, continuavam. “É pelo grande!”, “é grande!”, “um dinossauro!”. Seguiam-me 
com os seus olhares atentos e curiosos à espera do que iria fazer a seguir.  
Pousei os elementos da natureza que tinha usado e fui buscar uma mica de plástico 
e soprei ar quente para dentro dela até formar gotinhas e coloquei-a sobre um dos 
retroprojetores. “Uau”, disseram todos. “São bolinhas do espaço” disse o Tiago. 
Depois, voltei a colocar um ramo de fieito dentro da mica e voltei a pousar sobre o 
retroprojetor. As crianças acompanhavam muito atentas e curiosas tudo o que fazia 
junto ao retroprojetor, bem como as imagens que iam aparecendo projetadas por todo 
o espaço. “Uau!” e começavam a levantar-se para tocar nas imagens que apareciam 
gigantes por todo o lado. Quando as retirava do retroprojetor, elas desapareciam e 
as crianças voltavam a sentar-se e olhavam para mim para perceber como eu fazia 
aquela magia! 
Depois, fui introduzindo novos materiais; uma folha de papel celofane vermelha que 
manipulei pelo espaço que, com a luz do retroprojetor a incidir nos diferentes planos 
formados pelas telas, iam criando formas vermelhas, “uau”, diziam. Coloquei a fo-
lha sobre o meu rosto; “és um extraterrestre” disse a Laura, e pousei a folha sobre 
o retroprojetor transformando todo o ambiente num tom vermelho. “Uau”, diziam 
com espanto. 
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Conforme ia manipulando os materiais, as crianças iam-se levantando para tocar 
nas telas, mas algumas permaneciam sentadas a contemplar e ainda sem vontade de 
se levantar. Quando parava, eles também se voltavam a sentar.  
Peguei num pedaço de cartolina, dobrei ao meio e rasguei no centro um círculo. 
Olhavam para mim para ver o que ia sair dali. Encostei aquele buraco ao meu 
olho. 
 “Acho que estão ali pássaros”, dizia a Tânia, acreditando que aquele som era 
real. 
“Isso é o nariz do palhaço” disse a Sofia. Pousei aquela forma sobre o retroprojetor 
e movimentei-a, criando várias imagens sobre os vários planos, “é uma gruta”, dis-
seram. 
Depois deste primeiro momento de exploração visual de alguns dos materiais que ti-
nha trazido para as crianças explorarem, disse-lhes: “hoje trouxe uma surpresa 
para vocês!”. Cada criança tinha um conjunto de materiais para brincar e podiam 
fazer dele o que quisessem; tesoura, mola de madeira, dispensador com fita cola, 
acetato, marcador de acetato, mica, cartolina, folha de papel celofane colorido e os 
elementos da natureza que ali estavam no centro da sala. Os conjuntos de material 
estavam espalhados pelo espaço e as crianças dirigiram-se, cada uma, para um dos 
conjuntos. 
“O que vamos fazer?”, pergunta o Afonso. “Uau”, iam dizendo enquanto viam os 
materiais que tinham, “eu tenho uma caneta”. Algumas crianças não conheciam ou 
nunca tinham usado alguns dos materiais. 
O Tomás correu com a sua folha azul de celofane para o retroprojetor e transformou 
a luz da sala num ambiente azul; “uau!” - dizia ao ver o que conseguia fazer. 

Voltou a tirar, a colocar, e ficou ali a brincar, a inventar coisas... 
“Eu vou fazer um pássaro com este tojo” dizia o Afonso, o menino que tinha per-
guntado o que era para fazer,“e depois podes ir experimenta-lo”, disse-lhe a educa-
dora, referindo-se a ir experimentar no retroprojetor. 
“Como se faz um pássaro?”, continuava. 
“João, o teu? (papel de celofane) Põe aqui!” – a Clara estava a experimentar a cor 
vermelha e queria experimentar a amarela que o João tinha – ele foi e experimenta-
ram os dois uma cor de cada vez e depois sobrepuseram-nas. 
Colocavam os celofanes sobre as suas cabeças e sobre os seus rostos e andavam por 
ali a ver com “outras lentes”. 
A Diana estava concentradíssima a colocar dentro da sua mica, onde já tinha dese-
nhado, um pedaço de celofane amarelo. 
A Laura encheu toda a mica com pinhas, folhas e todos os elementos da natureza 
que lá couberam e foi colocar em cima do retroprojetor para ver o que acontecia. 
Iam e vinham experimentar no retroprojetor o que fizeram e de acordo com aquilo 
que viam projetado, assim iam transformando, inventado, outras coisas, acrescen-
tando. 
Bolotas dentro dos sacos. Experimentavam, punham, tiravam. 
Iam-se cruzando uns com os outros no retroprojetor, esperavam pela sua vez ou aca-
bavam por ficar ali a experimentar e a brincar juntos, juntando os diferentes mate-
riais de cada um. 
Experimentavam regular a lente, focando a imagem, aumentando ou reduzindo. 
“Olha ali o arco-íris!” 
A Diana, depois de tantas transparências e opacidades experimentar sozinha, 
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pegou no acetato e desenhou uma menina e foi projetar. “Uau!” – dizia. Aquele 
desenho pequenino tinha-se transformado num desenho gigante. Todos observamos e 
alguém sugeriu acrescentar cabelo colando no acetato alguns ramos de fieito e ela as-
sim fez, foi experimentar. 
O Paulo desenhou sobre o seu pedaço de cartolina um “menino” e foi colocar, como 
a Diana tivera feito, no retroprojetor, ficando muito surpreendido porque não se via 
o desenho na projeção, apenas na cartolina! E a “menina” da Diana via-se! Ficou 
intrigado e experimentou de várias maneiras para que o seu desenho conseguisse ser 
projetado... pegava na cartolina e virava-a ao contrário a ver se dava. Não dava. 
Voltava a espreitar a parte de trás do desenho para descobrir o que se passava. En-
tão, fomos buscar o desenho da Diana, desenhado no acetato, para comparar e ver o 
que se passava! 
Reuniam-se muitas vezes à volta do retroprojetor. 
O Daniel e a Laura manipulavam uma tesoura e uma caneta como objetos anima-
dos, a tesoura abria e fechava como se fosse comer a caneta e isso fez com que inven-
tassem a partir dessa brincadeira, indo buscar um marcador para contornar sobre o 
celofane vermelho a tesoura. Mas a tesoura mexia-se enquanto contornava! No fim 
do contorno, uniu as linhas que ficaram abertas; “Laura! Fiz uma tesoura!” disse 
sorridente para a colega que tinham brincado às “tesouras comilonas”. 
“Eu tenho um marcador que salta”. 
Descobriram também que podiam desenhar sobre a sua base transparente, colo-
cando-a sobre o retroprojetor e, deste modo, viam em tempo real o “desenho a dese-
nhar-se”. “Olha o boneco dele a mexer-se!” – diziam enquanto o tecido abanava. 
“Quero ver este como é que fica”, chegavam ao retroprojetor sempre com novas 

invenções.  
As imagens criavam uma amplitude que extravasava os limites das telas afixadas, 
para as paredes e para o teto. 
“Olha ali alguma coisa a rir!” dizia o Daniel a olhar para a tela enquanto mani-
pulava uma mola de madeira sobre o retroprojetor. 
A partir das formas criadas pelas coisas (naturais e não naturais) as crianças iam 
inventando novas narrativas a partir do que tinham feito e a partir do que que 
viam naquilo que tinham feito. 
“São ondas” (pano a mexer). 
“Esta máquina é fantástica! Aumenta! Fica tudo maior!”, dizia a educadora. 
“Este é uma tesoura” – dizia a Maria, sobre aquilo que desenhara. 
“Eu fiz uma cara gigante, tem uma cortina grande, um sol e uma curva vermelha. 
Depois pintei e pus ali” – dizia o Gil e, para explicar melhor, quis ir buscar o seu 
trabalho ao retroprojetor. Quando se aproximou da tela com o seu trabalho na 
mão, para o explicar, olhou para a tela e já não estava lá (projetado)! Quando per-
cebeu isso, colocou o trabalho à frente dos seus olhos e depois virou-se para a tela e 
aproximou-o para que ele voltasse a ficar lá projetado! Como tinha a luz do retro-
projetor a incidir sobre si, projetou o seu trabalho na tela, mas em tamanho mais 
pequeno do que se estivesse no retroprojetor e aquilo pareceu-lhe magia, estranhou, 
olhou e voltou a coloca-lo sobre o retroprojetor para voltar a ficar gigante... 
“Esta sou eu” disse a Iris. A educadora faz-lhe algumas perguntas; “onde estás?” 
– “esta sou eu na escola”, e continua a contar sobre o que desenhou, identificando 
algumas coisas que disse ter-se esquecido de desenhar – “esqueci-me das orelhas e do 
nariz”. 
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“Eu fazi (fiz) um pássaro. Isto é para voar”, diz o Afonso a apontar para a proje-
ção do celofane azul que colou sobre o desenho e com os braços faz o movimento 
como se estivesse a voar. “Tem bico”. Os colegas perguntaram-lhe onde está o bico e 
ele responde apontando. Todos disseram que aquilo não era o bico porque estava no 
“fundo” do pássaro. “Um pássaro que tem um bico na cauda?” perguntaram-lhe; 
“mas aquilo não é o bico!”, disse. “Então é o quê?” “É a cauda”. “Então e o 
bico?” “Não tem!” “Tu é que disseste que tinha bico! Afinal não tem?”, perguntou 
a educadora – aquilo que ele tinha feito como bico, através daquele diálogo que se 
instalou, bem como da nova observação que estava a fazer do seu pássaro, percebeu 
que não fazia sentido ser o bico, mas sim a cauda. 
“Mas tu à pouco disseste que o pássaro tinha um bico, mas agora dizes que já não 
é um bico e é uma cauda! Então onde é que está o bico?”, continua a educadora. 
Ele, muito atento e com uma expressão pensativa responde apontando; “isto é o 
bico!”. “Já não estou a perceber nada”, dizia a educadora. 
“E para que serve o bico desse pássaro?” - perguntei. Ele fica pensativo e não res-
ponde. 
“Serve para quê?”, continua a educadora, “para fazer cocó?” 
“Sim!!”, responde, “sim, está a fazer cocó!” 
“Ai!! Achas? O bico é para fazer coco? Isso é a cauda!” 
E ele continuava muito confuso com aquela conversa; “não é bico! É cauda!”  
Vai buscar o seu primeiro de desenho, feito em cartolina e volta a reforçar, “isto é a 
cauda e está a fazer cocó!” 
 

outras vozes – durante a experiência com os materiais e com o 
espaço:  
 
“não dá para ver porque isto não é igual a isto (cartolina e acetato)” 
“porque é mais escuro (celofane e cartolina)” 
“porque este (acetato) não tapa a luz e este (cartolina) tapa” 
“é porque isto é escuro e não dá para ver nada (coloca a cartolina a tapar-lhe os 
olhos), não vejo nada porque não deixa passar a luz” 
“é transparente, é como os vidros” 
“no opaco não passa a luz e no transparente passa” 
Uma menina vai buscar uma folha das que usam para desenhar e experimenta, 
exemplificando a todos. 
“isto é fita cola. Eu fiz uma cara, mas não deu porque eu tapei com amarelo e de-
pois vermelho. Primeiro colei o vermelho no amarelo e depois fiz uma cara no plás-
tico e colei o amarelo e o vermelho”, contou a Maria. “Parece um cão”, diz-lhe a 
Diana. “Parece um 1 deitado” – disse a Iris. 
Colocou-se outro trabalho no retroprojetor e todos começaram a dizer o que parecia. 
Era o trabalho do Daniel e como todos começaram a dar opiniões antes de ele falar 
sobre o seu próprio trabalho, ele não gostou disso! - “parece uma moto4”, “parece 
um avião”, diziam. “Não, isto é uma tesoura. Eu pousei a tesoura no plástico e fiz 
o contorno. Depois cortei à volta e colei esta cor azul por cima com fita cola. E ficou 
assim... (olha e aponta), mas também parece uma borboleta”, constata. 
“Eu fiz isto...Parece uma selva, com verde, com preto, vermelho, amarelo. Estou a 
ver ali sombras que são flores e aquele triângulo parece a água do pântano e da 
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selva”, contou a todos o Rodrigo. “E a mim parece-me água”, diz o Daniel. “A 
mim não parece nada” (João), “a mim parece um avião” (Laura) “e depois o avião 
oupa para baixo e para cima, para baixo e para cima, e depois terrou” (Luís). 
“E se eu mudar a direção da folha e a virar ao contrário? Se eu fizer assim (virei) 
vêm a mesma coisa?”, perguntei. 
“Não!”, duas crianças aproximam-se da projeção, mantêm a mesma ideia de avião 
e as duas saltam e tentam ser aviões. 
“Esta sou eu”, diz a Laura, apontando para todas as partes do rosto que dese-
nhara, incidindo na franja e no gancho que usava naquele dia e que representou (re-
presenta a franja “lisa”, destacando-a como algo “diferente de cabelo”) – “eu fiz a 
franja assim e o cabelo é com caracóis”, diz.  
A Maria, interpretando a mancha azul do meio do rosto como nariz e a mancha 
abaixo desta como boca, pergunta-lhe o que é a mancha azul do meio e a Laura 
responde que “é a boca”. “A boca?!”, pergunta a Maria. “Sim, a boca. E isto é o 
vestido” - a mancha azul do meio era a boca e a debaixo era o vestido. “Então não 
tem nariz!”, disse a Maria. A Laura ficou a olhar para a imagem, a pensar... (o 
que se passou, foi que a Laura começou a desenhar um rosto ocupando toda a folha 
de acetato, mas, depois, como queria fazer o corpo, inventou um vestido que na ima-
gem parece o seu queixo. O título que atribuiu ao seu trabalho foi: “Laura”. 
Mal se colocavam os trabalhos no retroprojetor as crianças identificavam logo o seu 
trabalho, “é meu, é meu!”. 
“Isto é uma cara e é um boneco. Eu desenhei primeiro a cara, depois os olhos, a 
boca, está coradinho, tem este cabelo que está preso com fita cola (usou ervas que co-
lou com fita cola de forma a representar o cabelo, tal como a colega Iris lhe tinha 

sugerido). E as bolinhas são as nuvens. E este risco que está aqui, parece uma foto-
grafia, mas não é! É a moldura” 
“Esta é a casa e este é o gigante e este é o pequenino”, contou o Rodrigo. 
E olha lá, como é possível teres um trabalho desse tamanho gigante?! Como é que 
isso aconteceu!? – perguntei. 
“Olha... (vira-se para a tela) fui arranjar material porque a Mara não me deu. E 
olha... eu sou esperto!”, “e então?” -pergunta a educadora. “Então?! Fui eu que fiz 
este trabalho!” 
Sim, mas então explica lá como é possível o teu trabalho ser deste tamanho (A4), e 
agora nós o estarmos a ver assim gigante!? Ele é maior do que tu, ora vai-te lá co-
loca ao pé do “gigante” e do “pequenino”. Ele corre para ao pé da projeção, estica 
os braços e coloca-se em bicos de pés e eu continuo; “como é possível, se ele aqui é pe-
quenino e aí está gigante?” 
“É porque esta coisa que está aqui não é suficiente alta!” – responde! 
Mas se eu fizer assim (tiro o trabalho do retroprojetor) o teu trabalho desaparece, 
como é que é possível? 
“É por causa do pano!” 
Mas tu desenhaste no pano? 
“Não! Desenhei numa folha transparente!” 
“Aparece ali por causa da luz!”, diz a Sofia. 
“Sim, da luz”, dizem todos. 
Mas que luz, pergunto eu. 
“Desta luz” diz, apontando para a base do retroprojetor. 
Sim, mas se eu fizer assim (baixo o espelho) esta luz continua aqui, mas o teu 
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trabalho deixa de se ver ali na tela!  
“Apaga”, diz o André.  
Mas se eu voltar a abrir isto, o trabalho volta a aparecer e se eu direcionar isto 
para outros lugares o trabalho também aparece noutros lugares (direciono para o 
teto). 
“Por causa do espelho!”, grita a Iris. 
“A luz bate no espelho e vai para onde tu quiseres”, disse a Sofia. 
Discussão à volta desta situação: 
“Se te puseres à frente a luz já não passa porque tu não és transparente e isto é 
(acetato)”, “é sombra”, “o meu desenho vê-se porque eu carreguei muito na caneta”, 
“a luz é branca”, “fica com cor porque não está escuro”, “assim fica azul porque 
este plástico é azul (celofane)”, vou buscar cartolina azul para experimentar criar 
ambiente azul como acontece com o celofane azul. “Ah! Não dá!”, “é porque tapa 
a luz”, “isso não é azul, é preto!”, “não, é azul, eu sei ver as cores e é azul”, “por-
que é azul fininho, o azul grosso não dá”, “está estragado”, “é porque é como o vi-
dro (acetato e celofane), dá para ver para o outro lado”, “é porque é transparente”, 
“é porque isto é uma máquina, tem superpoderes”! 
Conseguem ver o trabalho do Sérgio? “Não! Está escuro!” 
Porque? “Porque ele fez com papel”, diz o Rodrigo. 
“Parece um triangulo!”, disse a Rita. “Não, parece uma concha!”, disse o Pedro 
antes do João começar a falar; “não, isto é um avião!” 
O Pedro, disse que tinha ido apanhar lixo (restos de material que estavam espalha-
dos pelo chão da sala) e colocou dentro do saco (mica). Explicou os passos todos que 
fez, mas não disse o “sentido” daquilo, mas, enquanto ia verbalizando as suas 

escolhas e opções, pensava e depois de explicar disse que era “um sol vermelho que 
caiu na selva, não tem raios porque caiu do céu!”, virei o trabalho ao contrário ele 
olhou e disse; “é o sol que está no meio das arvores”. O Daniel, tinha estado a fa-
zer o contorno de vários objetos, utilizando o retroprojetor como mesa de luz. Tra-
balhou muito com a tesoura, com a fita cola, contornando os objetos que depois re-
cortava e manipulava sobre o retroprojetor; “é a minha mão e uma construção”. 
 
A Vera, é uma menina que tem uma doença rara. A relação que criei com ela, foi 
muito especial, bem como com todas as crianças. Como a Vera só frequentava o jar-
dim no período da tarde, e algumas vezes de manhã, nos dias em que ela não es-
tava, gostava de manter o espaço até ela chegar para que também o pudesse viven-
ciar. À tarde, quando chegou, a educadora foi com ela à sala das artes.  
Quando lá chegou, ficou fascinada com a luz, com o som e com os panos suspensos. 
Aos poucos, fui-lhe mostrando e dando os materiais manipuláveis. Estava encan-
tada com o som do papel celofane e enrolava-o e amassava-o sobre o retroprojetor en-
quanto se deslumbrava com a luz e com o movimento provocado pelos objetos atra-
vés da projeção nos tecidos. Amassava muito o papel e sempre que a luz era mais 
forte ou se introduziam diferentes filtros de cor, parava e ficava muito calmamente a 
contemplar. Mostrou muito interesse por estar escondida debaixo dos panos e a ver 
por dentro a projeção das cores. Foi um momento contemplativo e reflexivo muito 
intenso.  
 
a voz da educadora sobre as experiências plásticas provocadas 
pela experienciação desta instalação: 
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“Eu senti que este espaço provocou em mim uma certa desconstrução do espaço, dos 
lugares, do que são os materiais! As crianças começaram por pegar, explorar, ..., de 
uma forma que eu não teria concebido, portanto, numa outra situação. Vi uma au-
tenticidade na pega dos materiais, na projeção, à maneira deles, uma desconstrução, 
digamos. Uma folha de acetato, os materiais orgânicos, ... tudo teve forma, projetou 
um sentido, uma intenção (depois pelos relatos, não é?) que, quando começaram a 
cortar, a mexer... não esperava! Era a experiência pela experiência. 
Acho que as crianças se surpreenderam com a luz e com um espaço novo que era a 
sala que eles veem todos os dias e que hoje está diferente e que isso os incitou a uma 
exploração. Mexerem nos tecidos, de estarem atrás deles, de passarem por eles, de 
pegarem nas pinhas e de as colocarem dentro das micas, de haver uma euforia entre 
eles de exploração rápida de tudo o que estava à disposição e, à medida que o tempo 
foi passando, cada um foi centrando mais em si, num trabalho mais individuali-
zado.  
Algumas crianças tinham menos pratica na utilização de alguns materiais porque 
ainda não tinham sido postos à disposição deles este ano, como a fita cola. Alguns 
pediram ajuda aos adultos, mas eu vi nas crianças entusiasmo pelo que estava a 
acontecer.  
A atitude das crianças; enquanto algumas se focaram em escolher os materiais, uns 
escolheram folhas, outros pedacinhos de papel celofane, cortavam com a tesoura, ti-
nham a sua fita cola, tinham os seus materiais e centraram-se no seu trabalho. Ha-
via outras crianças que estavam em grupo à descoberta do espaço, fazendo sombras 
com o próprio corpo, passando à volta, perderem-se até dos seus próprios materiais 
que já nem sabiam onde estavam porque exploraram por aqui e por além. Estavam 

com os celofanes a ver as cores e a descobrir as tonalidades, pondo à frente da cara, 
explorando as transparências, etc., e depois, à medida que o tempo foi passando fo-
ram se encontrando num trabalho mais individual. Só o facto de a sala estar reves-
tida com os tecidos, esta transformação, foi uma surpresa imensa para as crianças.” 
 

(diário de bordo, 2106) 



    
 

314 

  

1. 4. o tudo do nada 
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“A caminho da escola vi um arco-íris...” 
 
As crianças, mal entraram no atelier, descalças, e viram todo o chão re-
vestido com papel de cenário sentiram-se convidados a correr sobre 
aquela grande tela branca, a deslizar os seus pés e o seus corpos. Passa-
vam as mãos, rebolavam e mexiam-se a sentir aquele vazio e voltavam 
a correr até todos estarem a correr em círculo.  
Para além da grande tela onde estávamos, haviam mais três telas verti-
cais (os painéis de cortiça das paredes, também revestidos com papel 
de cenário). 
Junto a mim tinha 5 instrumentos de percussão; 1 pau de chuva, 1 reco 
reco duplo com batedor, 1 triângulo e 2 pratos/címbalo que quando 
toquei o som os convidou a aproximar-se.  
Aproximaram-se, e logo começaram a querer pegar para experimentar, 
enquanto alguns ainda corriam pelo espaço. Aquele lugar, tão “aberto”, 
tão vazio e tão claro, fazia refletir a luz que entrava pelas janelas trans-
formando-o num espaço maior do que o era. As crianças estavam eu-
fóricas e curiosas com o que ali se poderia vir a passar e perguntavam-
me se iam pintar, “onde estão as tintas, Mara?”  
Disse-lhes que tinha uma história para lhes contar e todos se sentaram 
à minha volta para a escutar. 
“Hoje de manhã quando acordei, ainda antes de abrir os olhos, ouvi um som que 
vinha da janela do meu quanto! Era um som “miudinho”, assim... (manipulei o 
pau de chuva) “Era a chuva”, diziam. Sim, era chuva! E deixei-me ficar mais um 

bocadinho, de olhos fechados, a escutar aquele som. Gosto muito de escutar a chuva! 
“Eu também!”, iam dizendo. Vocês também ouviram? “Sim!”, responderam em 
uníssono. E continuei... 
Quado abri a preciana, vi a chuva a cair... de cima para baixo, de cima para 
baixo, de cima para baixo, de cima para baixo (ia gesticulando com os braços o 
movimento da chuva) e eles acompanhavam com os seus olhares aqueles movimentos, 
“isso é muita água”, disse o Pedro! ... e quando a chuva chegava ao chão, fazia 
“splash”, batia no chão e saltava. Não vi o sol e as nuvens estavam cinzentas, 
“porque estava a chover”, disse a Sofia. Entretanto a educadora disse “sim, porque 
se estivesse sol, as nuvens podiam estar de outras cores. Em certas alturas do dia as 
nuvens ficam cor de rosa, laranja, vermelhas, ... vocês já viram?” 
Depois, quando já estava a vir para aqui, reparei numa coisa extraordinária que 
estava a acontecer no céu! Começou a aparecer uma luz muito forte “era o sol”, dis-
seram, e, mais à frente, encontrei outra coisa assim... (com o meu braço gesticulo um 
arco-íris, o movimento/gesto da imagem de um arco-íris), “era um arco-íris!”, disse-
ram, “porque choveu”, “porque estava sol”, iam dizendo algumas crianças. 
Também cheguei a escutar trovoada! – contei-lhes, movimentado o meu braço e o 
meu corpo como um trovão. 
Com os movimentos do meu corpo, ia desenhando aquela história que lhes ia con-
tando.  
Sugeri que também eles desenhassem histórias com os movimentos dos seus corpos... 
Distribuí um pastel de óleo por cada criança e formamos 3 grupos que, de acordo 
com o som que eu produzia com os instrumentos de percussão, se dirigiam aos 
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painéis verticais onde num representariam o movimento da chuva, noutro, gotas de 
água e noutro o da trovoada. 
E assim foi... 
Corriam e saltavam para desenhar a “chuva mais alta”, “as gotas mais saltitonas” 
e “a trovoada mais assustadora”. De acordo com as reações deles, assim eu tocava 
os instrumentos; mais suave, lento, baixo, mais alto e rápido, (...) e, as crianças, de 
acordo com os sons, assim movimentavam os seus corpos e inventavam os seus gestos. 
Os grupos não intervinham todos ao mesmo tempo porque os painéis verticais não 
eram suficientemente grandes para todas as crianças, neste sentido, ai um grupo de 
cada vez, até todos os painéis estarem preenchidos com os seus gestos. 
Depois, convidei-os a intervir sobre a grande tela que revestia todo o chão do atelier, 
explorando com os movimentos dos seus corpos, dos seus gestos, o “movimento” do 
arco-íris que imaginaram quando contei a história. Cada criança tinha dois pasteis 
de óleo e haviam mais dois recipientes, um com pasteis de óleo e outro com pasteis 
secos de várias cores, que podiam usar. 
E assim continuaram...”  

(diário de bordo, 2016) 
 
Isto foi como tudo começou...  
Mas onde é que terminou? 
Esta proposta não começou na história que lhes contara. Começou an-
tes, logo no momento em que viram a grande tela no chão e isso ficou 
bem claro quando observado o espaço antes e o espaço depois. 

É certo que a história ampliou as possibilidades do próprio cenário, 
mas aquilo que cativou mais as crianças não foi a história, chegando 
mesmo a “esquecer-se” dela, principalmente a partir do momento em 
que começaram a intervir na tela do chão. Inicialmente, como eu tinha 
feito o desenho cinético do arco-íris, as crianças quiseram experimen-
tar e desenharam do mesmo modo que me viram fazer, “é um coração, 
Mara!”, “eu também quero fazer o meu coração!”. No entanto, com o decor-
rer da experiência, foram encontrando algumas coisas que os motivava 
e os levava a intervir de outras formas, inventadas. 
E isso foi visível através dos seus interesses que revelavam que várias 
crianças nunca tinham experimentado aqueles materiais (pastel seco e 
de óleo), entrando, assim, numa relação muito sensorial com esses ma-
teriais, explorando-o de todas as formas possíveis e imaginárias de 
acordo com aquilo que ia acontecendo ao próprio material através da 
forma como o utilizavam/manipulavam. Outras crianças exploraram 
mais o espaço e a questão de terem um material de suporte tão grande, 
representando “arco-íris” gigantes, até onde conseguiam chegar. Ou-
tras dedicaram-se mais a explorar todas as cores que existiam.  
Primeiro, todas as crianças encontraram o seu lugar e exploraram de 
forma individual o espaço e os materiais, no entanto, como o decorrer 
das suas experiências, forram-se encontrando com outros colegas e 
isso dava origem a outras “narrativas inventadas”. 
Chegados ao fim desta experiência tão imersiva e exploratória das rela-
ções que se criaram entre corpo, pensamento e espaço, foi visível a 
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invisibilidade da inventividade, através do “tudo do nada” que é um 
tempo de relações significativas que podem não se materializar em coi-
sas concretas, visíveis e percetíveis/figurativas aos olhos dos adultos, 
mas que se revelam, para a criança, como meios para investigar e se re-
lacionar com o mundo... 
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1. 5. corpos tesoura 
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É dia de residência artística e não há transformação do espaço e não há 
“material artístico”  
Há sim um grupo de crianças, o chão de uma sala que virou laborató-
rio/atelier/oficina de inventividade, muitos desperdícios de cartolinas de 
várias cores e um dispensador com fita cola para cada criança... 
Tesoura: não. 
Cola: não. 
O corpo que vira tesoura, papel que desenha e espaço que se trans-
forma em imagens que narram histórias inventadas...   
E se tirássemos das escolas os “materiais de arte”? 
Se deixasse de haver tesouras, tintas, lápis de cor, argila, plasticina? 
Teríamos que inventar coisas que funcionassem como tesouras, tínha-
mos que fazer as próprias tintas, materiais que risquem, ... 
Usaríamos o corpo para cortar ou outro material qualquer, pintaríamos 
com materiais naturais, faríamos plasticina com farinha, a lama poderia 
substituir a argila, ... 
Inventariamos, certamente, outras coisas... 
Como temos tudo, já não precisamos inventar nada, já não temos que 
pensar em nada (?) 
 
No centro da sala um monte de desperdícios de cartolinas de várias 
formas, tamanhos e cores. Um recipiente com dispensadores de fita-
cola transparente.  

As crianças entraram e reunimo-nos à volta daquela “fogueira”. Olha-
res curiosos olhavam para mim à espera que lhes dissesse o que era 
para fazer.  
Não disse nada.  
Dirigi-me ao centro e tirei um pedaço de cartolina, enrolei-a e espreitei 
por ela, olhando cada criança. Sorriam.  
Depois, peguei em vários pedaços e construi um caminho pelo chão e 
passei sobre ele. Voltei a juntar tudo. Amassei um pedaço e fiz uma 
bola, lancei-a. Rasguei outro pedaço em pedaços muito pequeninos e 
deixei cair aqueles “pós mágicos” sobre a cabeça das crianças. Voltei a 
apanha-los, peguei no dispensador de fita cola, cortei um pedaço 
grande, colei nele todos os pedacinhos e fiz um colar. No monóculo 
que tinha feito antes, colei com fita cola a bola e fiz um bastão. Escolhi 
outro pedaço de cartolina, um dos maiores que lá existia e coloquei o 
antebraço sobre ele a fazer de régua e rasguei; repeti com a perna e 
com a mão. Rasguei em zig-zag, direito, torto, em círculo e de todas as 
maneiras que a posição dos meus dedos ao pegar no papel me permi-
tiam. Depois colei várias partes que abriam e fechavam...  
Não foi preciso dizer mais nada.  
Distribui um dispensador de fita cola por cada criança e a inventividade 
continuou... 
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[ia-se ouvindo...] 
 
“Cada um é que sabe o que é o seu trabalho!” (respondiam uns aos outros 
quando alguém perguntava o que estavam a fazer ou davam sugestões 
do que seria)  
“Estou a colar ao contrário, para ficar mais seguro.”  
“Fita-cola. Preciso de muita fita cola.”  
“Preciso de mais cartolina.” 
“Quero ajuda para tirar a fita-cola.” 
“Estou quase a conseguir!” (tirar sozinho fita cola) 
“Eu estou a fazer um quadrado com tantas cores!” 
“São, está bem?”  
“O do Daniel é maior porque utilizou mais peças.”   
“Eu quero fazer-me a mim.”  
“Uma pessoa e um avião. Onde queres?” 
“Eu quero esta fita cola! Uma boca (cola uma tira de fita cola). É uma grua!” 
“Eu quero fazer uma princesa. Eu preciso fita cola.” 
“São, segura aqui. Podes dar uma ajudinha?” 
“Eu estou a fazer uma casa de festas.”  
 “Vou rasgar. Vou fazer uma perna, com ajuda da minha perna.” (sentado no 
chão, coloca a cartolina por baixo da sua perna e rasga como se a sua 
perna fosse uma régua) 
 “Não consigo rasgar.” 
“Vou fazer um felino. Onde é que eu colo? Tenho que meter isto ao contrário se 

não fica tudo baralhado.” 
“O leão é a sério. Tem pernas.” 
“Cartolina preta, obrigado.” 
“Tenho de por um bocadinho de fita cola. Outra perna laranja. Esta é a roupa do 
leão. Um triangulo, um barrete.” 
“Já aprendi a tirar fita cola!” 
“Estou a pensar...” 
“Queres preto, Rodrigo?” 
“Não sei o que estou a fazer.”  
“Pões aqui a fita cola e puxas.” 
“Estou a fazer um animal!” 
“Eu consigo tirar fita cola!” 
“Isto enrola-se tudo!” (fita cola) 
 
[o que inventaram...] 
“Castelo com 2 torres, uma porta com fechadura para os inimigos não entrarem.” 
“Casa, telhado, baloiços, relva, chão para quando saímos de casa. A casa tem pa-
tas porque ela anda. Onde as pessoas dizem para ela ir, ela vai – é uma casa que 
anda.” 
“Fiz uma mata.” 
“É uma casa. Isto é uma janela (exemplifica, abrindo e fechando a janela 
porque colou com fita cola só um dos lados). Quem vai para o telhado, 
cai!” 
“É um barco que voa e anda na água. Anda a muita velocidade e vai lá a minha 
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família toda. Eu é que conduzo e mando nisto, vai para onde eu quiser. Também 
estão lá os meus amigos da escola.” 
“Isto é uma boca grande e um abraço.”  
“Uma casa, a relva e os baloiços.” 
“Um menino e um menino dinossauro. É forte, tem umas pernas e escrevi: “o dese-
nho é bonito”. Um menino que andava por aí e estava em perigo e o menino dinos-
sauro salvou-o e ficaram amigos. Decidiram fazer um lanche juntos e ficaram ami-
gos para sempre. Depois o menino dinossauro mostrou-lhe a casa dele e ficaram lá a 
viver. A mãe do dinossauro fez um lanchinho para os dois. A mãe chamava-se 
Ticadilaré.” 
“Um quarto com porta, abre e fecha, com janela e roupeiro, por trás disto é a pa-
rede.” 
“Uma máscara.” 
“Um leão morde aos meninos.” 
“Uma casa de felinos.” 
“É uma avião-pássaro.” 
“É um porco.”  
“Um dinossauro.” 
“Um gato.” 
“Uma árvore.” 
“Um carro que dá cambalhotas no chão.” 
“Um trovão.” 
 “É um barco num molho de água. Vou eu e a minha prima.” 
“É a casa da Ana, eu costumo telefonar à Ana.” 

“É um trabalho.” 
(diário de bordo, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

333 

  

1.
 6

. (
de

s)
co

ns
tru

çõ
es

 
  



    
 

334 

 



    
 

335 

  



    
 

336 

“Não me magoei com isto (martelo)! E isto é perigoso!” 
(Rita, 5 anos) 

 
Estava um dia soalheiro de primavera. O tempo convidava a estar na 
rua e assim fizemos. 
Juntamente com a equipa educativa do jardim, criamos, no recreio ex-
terior, um espaço de pintura e construção que tinha acesso direto ao 
atelier. 
Reunimo-nos com as crianças, novamente, como tem vindo a aconte-
cer, à volta da “fogueira”. Nesta fogueira estavam vários pedaços de 
madeira de diferentes formas, tamanhos, espessuras e texturas, junta-
mente com outros elementos da natureza, paus/ramos e pinhas, que as 
crianças tinham trazido do passeio ao pinhal que tinham feito naquele 
dia de manhã pelo. O pinhal, como as crianças lhe chamam, fica perto 
do jardim de infância e é um lugar onde costumam ir com alguma re-
gularidade para brincar e fazer piqueniques.  
Depois de conversarmos sobre as caraterísticas formais e materiais da-
quela diversidade de materiais, chegamos a “construções” e “escultu-
ras”. “Podemos fazer uma! Juntos!” 
E assim foi. Cada criança escolheu duas peças e foram brincar. Iam-nas 
juntando e construindo “coisas” de acordo com o que iam inventando. 
Depois de brincarem, fomos preparar tintas e começaram a pintar, 
cada um, as suas duas peças. Distribuíram-se pelas duas mesas que es-
tavam no recreio e pintaram. As opções das crianças passaram por 
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pintar com cores diferentes cada lado da peça, outras pintaram de uma 
só cor, outras misturaram várias cores no mesmo lado da peça. O en-
volvimento das crianças com o que estavam a fazer era grande e o 
facto de estarem a pintar num material de suporte 3D, com uma forma 
e um peso diferente dos materiais comuns com que costumas pintar, 
fez com que explorassem exaustivamente todos os lados daquele novo 
material de suporte e tentassem encontrar estratégias para o conseguir 
pintar em todos os lados.  
Não se ouviam comentários sobre o que estavam a pintar. Estavam en-
volvidos e só passado algum tempo é que se começaram a ouvir!  
Reparei que as crianças conversam muito umas com as outras sobre o 
que estão a fazer, questionam-se, dão opinião, sugestões, ajudam-se, 
por vezes também se desentendem mas, no geral do que tenho visto, 
quando estão envolvidas com alguma coisa que as faz feliz, o espirito é 
de colaboração e ajuda entre todos.  
Constatei, também, que para as crianças; estavam a pintar aquela forma 
e não a fazer uma pintura naquela forma. Isso foi bem claro e muito 
interessante de se verificar. 
Conforme iam acabando de pintar, colocavam a secar ao sol e iam 
brincar. Algumas crianças ficaram a explorar as tintas até ao último mi-
nuto. As outras, pelo meio das suas brincadeiras iam virando as peças 
para secarem rápido.  
Só no dia seguinte, voltámos à escultura. 

No dia seguinte, de manhã, já todas as peças estavam secas e as crian-
ças procuravam identificar as suas. Depois de cada criança ter as suas 
peças, voltaram ao jogo. Brincavam umas com as outras, e iam jun-
tando as peças e inventando narrativas; “parece um pássaro em cima de uma 
árvore”, “é uma casa”, “uma ponte”, “é uma escultura”, “eu quero este aqui, para 
ser uma cadeira”, “olha uma construção”, “ó Mara, olha este, se puser assim já 
não cai” - 4 crianças experimentavam juntar as suas 8 peças, equili-
brando-as umas sobre as outras. Diziam que era uma coisa inventada 
que não tinha nome, mas era grande. Que ainda iam pensar melhor! 
Sugeri que, se quisessem que as peças não se separassem, que não caís-
sem, podíamos junta-las com pregos e parafusos, e fui buscar as ferra-
mentas. Iniciamos, todos juntos, a construção da a escultura, com as 
peças de todos, para ficar “grande”. No entanto, geraram-se algumas di-
ficuldades e percebemos que era melhor irmos a uma oficina de car-
pintaria e assim fizemos... 
Na semana seguinte, conseguimos transporte e formos até uma oficina 
de carpintaria para finalizar a escultura. As crianças explicaram ao car-
pinteiro o que queriam fazer e, uma a uma, foram juntando as suas pe-
ças, usando as ferramentas da carpintaria e assim se finalizou a escul-
tura. “Está perfeita!”, disseram... 
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2. 
propostas artísticas para pequenos grupos, em formato de labora-
tório experimental e de investigação de materiais, objetos e ins-
trumentos de expressão plástica 
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 Pastel seco, pastel de óleo e suportes vários 
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Que relações existem entre inventividade e liberdade? 
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Como uma exploração livre dos materiais, potencia a inventivi-
dade?  
Porque é importante pensar os espaços e os materiais, de forma 
a criar espaços de inventividade?  
A inventividade pode estar, também, nos materiais? 
A novidade e o desconhecido influenciam a inventividade? 
A criança gosta de inventar, ou a criança gosta do caminho que 
percorre até à invenção?  
A criança inventa a partir da perceção que tem dos materiais en-
quanto forma/objeto, ou a partir da perceção dos materiais en-
quanto matéria e experiência? 
Como é que as crianças reagem a um espaço de expressão plás-
tica preparado segundo o conceito de inventividade? 
 
2.1 pastel seco 
O espaço foi pensado, desenhado e estruturado a fim de se aproximar 
das respostas a estas questões, não se esgotando nelas, mas essencial-
mente como forma de nos levar a refletir sobre elas.  
As opções tomadas em relação à escolha dos materiais que foram dis-
ponibilizados às crianças, tiveram que ver com a forma como têm 
acesso livre ou condicionado a eles. Que regras? Que opções? Estas re-
gras e opções são criadas com as crianças ou para as crianças? A pensar 
na criança ou a pensar nos adultos que gerem os espaços escolares? Ou 
em ambos? 

“Hoje, para a área das artes, vieram duas crianças. O André de 4 anos e a Sofia 
de 3 anos. Quando chegaram à sala, a Sofia vinha a enrolar nos dedos a bata que 
trazia vestida, vinha devagar; o André entrou de rompante e dirigiu-se logo a mim 
a perguntar “o que é que vamos fazer? Pinturas?” – pinturas era: pintar com tinta 
guache numa folha que cada criança fixava num dos dois cavaletes que existiam na 
sala, ou numa folha que iam buscar à estante onde estavam disponíveis folhas A3 
de papel manteigueiro (folhas que usavam quando pintavam), que colocavam na 
mesa e onde se sentavam (ou ficavam de pé) para pintar. 
“Eu também quero!” – disse a Sofia. Naquele dia, já tivera transformado o espaço 
num atelier e a disposição da sala era outra. Os materiais que tinha escolhido para 
aquele dia estavam organizados junto ao espaço onde iriam afixar o material de su-
porte. O foco era aquele e, como viram que ali havia algo novo, diferente do comum, 
dirigiram-se para lá.  
Os materiais que as crianças tinham à sua disposição eram: cartolinas pretas, pas-
teis secos, colocados num recipiente plano que permitia a cada um ver todas as cores, 
retira-los e guarda-los facilmente.  
De acordo com a forma como iriam reagir àquela proposta, assim disponibilizaria 
outros materiais que tinha levado na “mala”: folha eva cor branca, cola de stick, 
pioneses e marcadores de feltro.  
Aquilo que pretendia com a escolha destes materiais era criar uma rotura com os 
materiais comuns que as crianças usavam no seu dia a dia para que, além de terem 
a oportunidade e possibilidade de experimentarem e conhecerem outros, também lhes 
abriria a possibilidade de poderem optar por eles para os  
 usar futuramente de acordo com aquilo que quisessem fazer a parir da sua 
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inventividade – nos seus processos de invenção. Surgindo, deste modo, a inventivi-
dade como processo de investigação e experimentação dos meios que tinham para 
conseguirem levantar hipóteses e chegar a uma solução inventada! 
Por exemplo; um material de suporte que seja de cor preta, se desenharmos ou pin-
tarmos sobre ele com um pastel seco da mesma cor, não se conseguirá ver, como 
aconteceu com o André. 
Desenhar com marcadores em cartolina preta; a cor será absorvida pelo próprio pa-
pel, para além de que, por mais fortes que sejam as cores, dificilmente funcionará! 
Os materiais de suporte de papel mais comum e mais usado pelas crianças são de 
cor branca ou cores claras, e o formato, na sua maioria, são A4 ou A3 - papel co-
mum de escritório/escolar (papel de impressora), manteigueiro, sendo que as cartoli-
nas são usadas na maior parte das vezes para recorte e colagem ou para exposição 
de trabalhos.  
Sendo a composição dos pasteis secos muito diferente da composição do giz, bem 
como os pasteis de óleo “comparados” com os lápis de cera; referimo-nos a materiais 
muito diferentes e com potencialidades expressivas distintas. No entanto, não dei-
xam de ser os dois necessários por causa dessas mesmas diferenças, mas, se disponi-
bilizamos à criança sempre os mesmos, é natural que as possibilidades se esgotem 
muito rapidamente, tornando as suas possibilidades repetitivas e sem surpresas, não 
havendo, deste modo, a possibilidade de explorar outros meios de expressão plástica. 
As possibilidades sempre abertas dos materiais, proporcionam ainda um elevado ní-
vel de envolvimento sensorial e, através deste envolvimento, a criança procura conhe-
cer sempre mais, como se verificou hoje... 
Antes de afixarmos as cartolinas pretas no painel de cortiça (que antes servia para 

colocar os trabalhos das crianças a secar e como suporte para os expor), juntamente 
com as crianças, vimos as suas alturas de forma a ficar apropriada e confortável, e 
fixamo-las com pioneses. Aquela cor e aquele tamanho provocou-lhes curiosidade e 
vontade de começar. Quando pegaram pela primeira vez na barra de pastel seco, 
perceberam que ele sujava os dedos. A Sofia parou. Olhava a sua mão pintada e só 
depois é que levou o pastel ao papel e começou a desenhar. Fez uma linha vertical, 
debaixo para cima. 
O André disse que ia desenhar uma árvore. A Sofia não dizia nada. Pegava numa 
cor, depois noutra, e ficou ali algum tempo a investigar aquele material que lhe es-
tava a sujar as mãos. 
O André continuava o seu desenho e ela ficou ali absorvida com o material. Depois 
continuou. Fez várias linhas verticais, uma de cada cor. Fez questão de experimen-
tar todas as cores e ia fazendo linhas, sempre de baixo para cima, e quando se 
aproximava do topo da folha, sem levantar o pastel do papel, virava para baixo 
como se fosse um caminho que tinha ali o fim e, então, volta para trás. 
Os seus gestos foram-se repetindo desta forma e encontrou ali um movimento que 
cada vez mais se ia vendo em todo o seu corpo.  
De todas as vezes que ia trocar de cor, tocava em todos os lápis e sentia a sua tex-
tura. Pegava em vários. Disse-lhe que se quisesse, podia usar um em cada mão! 
Olhou para mim, sorriu, e colocou-se novamente em frente ao seu trabalho. Pousou 
os dois pasteis que segurava um em cada mão, juntos um do outro, sempre de baixo 
para cima e fazia-los deslizar sobre o papel até ao topo! A primeira vez que fez isto 
foi muito devagar, a segunda foi mais rápido, a terceira mais ainda, repetindo 
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aquele gesto que a fazia saltar e movimentar todo o seu corpo! E disse: 
“festa!”, “são foguetes”, “são muitas cores de foguetes”, “pum, pum, pum, 
...”. 
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2. 2. pastel de óleo 
 
O espaço fala, o material fala. 
O que comunica/provoca uma folha de papel branca? 
O que comunica/provoca uma folha de papel branca que tem 
colada uma forma geométrica preta? 
Que relações entre o potencial sensorial dos materiais e a inven-
tividade da criança? 
 
“Hoje, 4 crianças escolheram a “área das artes”. Chegaram ao atelier, uma de 
cada vez. Nunca chegavam todas ao mesmo tempo porque, conforme a sua vez de 
escolher a área de interesse para o dia, assim iam chegando. Vieram 2 meninos e 2 
meninas. A Rita e a Sofia com 3 anos, e o Rodrigo e o Pedro com 4. Quando che-
garam ao atelier, estavam já preparados dois espaços de fim aberto. Apesar do ma-
terial estar previamente escolhido por mim, as crianças podiam usa-lo livremente e 
eu, a partir de uma observação participativa, iria intervindo, auxiliando e/ou po-
tenciando a(s) sua(s) inventividade(s). 
Utilizei 2 dos 3 painéis de cortiça do atelier onde, em cada um, havia uma proposta 
diferente. Já com as 4 crianças no atelier, colocamos num dos painéis uma cartolina 
branca um pouco acima da altura de cada criança. Esta opção teve que ver com o 
facto de as crianças usarem, maioritariamente, materiais de suporte de dimensões 
não superiores ao A3, percebendo que a ocupação que costumavam fazer da folha, 
reduzia-se a um canto ou à parte inferior e superior da folha.  
Ao afixar a folha num suporte vertical e com a folha no mesmo sentido e mais alta 

um pouco que eles, pretendia que os movimentos dos seus braços fossem superiores à 
sua altura e disse-lhes que, se quisessem, podiam subir para cima de uma cadeira, 
se sentissem essa necessidade (só esta possibilidade, proporcionou um deslocamento 
da criança para o arriscar-se em novos gestos e em novas formas de se apropriar da 
sua área de atuação). Neste espaço ficou o Rodrigo e a Rita.  
No outro painel de cortiça, à altura de cada uma das crianças (Pedro e Sofia), fo-
ram colocadas, para cada uma delas, e com a folha na horizontal, duas folhas A3 
de papel manteigueiro. A folha estava vazia, “limpa”, sem qualquer conteúdo. 
Queria provocar-lhes a possibilidade de inventarem a partir de algo que rompesse 
com a habitual folha em branco onde começam livremente a desenhar ou pintar. 
Neste sentido, depois de preparamos as duas folhas, disse-lhes que tinha uma sur-
presa para lá colocar. Fomos até à mesa e com um x-ato cortei um retângulo numa 
folha de cartolina preta. Nesse retângulo, com as crianças ao pé de mim a verem, 
desenhei, com o auxílio de uma régua, outro retângulo mais pequeno dentro e cortei 
com o x-ato. Ficamos com duas partes, um retângulo maior que tinha um retângulo 
no interior, um “retângulo vazio” (uma moldura) e outro retângulo que tinha nas-
cido de um maior. As crianças acharam que aquilo tinha sido “magia”, “uma ja-
nela!”, “se puseres assim, fecha”, “quero espreitar!” - diziam. 
Colamos cada parte na folha que já estava afixada, no mesmo sentido. Ficaram a 
olhar para aquilo durante alguns segundos. Os seus olhares eram de questiona-
mento.  
Cada um dos espaços tinha um recipiente onde estavam os pasteis de óleo e que era 
partilhado por cada par de crianças.  
Aquele novo elemento acrescentado à folha branca deu-lhe outra dimensão e fez com 
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que os dois centrassem a sua atenção e o seu interesse nesse novo elemento, abs-
traindo-se da base onde esse elemento estava colado. Foi quase como se a folha 
branca desaparecesse e a colagem passou a ser o suporte porque foi ele que lhes pro-
vocou “ruido”, inquietação, problematização, leitura e intervenção. Aquilo que eles 
viam, era essas duas colagens.  
Tanto a Sofia como o Pedro, partiram para esta experiência sem conhecerem o ma-
terial que iam usar para desenhar/pintar.  
O aspeto das barras de pastel de óleo fazia-os antever que se trataria de lápis de 
cera, mas, mal o pousaram e pressionaram sobre a folha, perceberam que era outra 
coisa e começaram a variar a intensidade dos seus gestos. Os dois foram diretos à 
mancha preta colada. Eu não lhes tinha dado qualquer indicação e eles fizeram 
esta leitura. Estiveram envolvidos a preencher com cor aquela forma, praticamente 
até ao fim.  
Os primeiros gestos eram tímidos, mexiam praticamente só os dedos indicador e po-
legar que segurava os pasteis. A área também não permitia muito mais dado que 
estavam concentrados no interior daquela forma, apesar de terem toda a área da fo-
lha branca. Senti que tinham assumido que era para pintar ou desenhar nessas for-
mas e que não queriam, de forma alguma, ultrapassar aqueles limites. Assumiram 
aquela “imagem” como o suporte e quiseram explora-la. Não senti que eles quises-
sem representar alguma coisa em concreto, senti sim que estavam a desfrutar da-
quela sensação que lhes provocava o riscar com o pastel sobre aquela superfície e 
através disso estavam envolvidos na sua inventividade e era ela que lhes permitia 
atuar sobre ele.  

As suas reações, as suas escolhas e opções revelavam-se com sentido na sequência 
que aquela experiência lhes estava a provocar.  
A dada altura, a Sofia, que estava concentradíssima a pintar sobre aquela forma 
preta (experimentando várias cores), tinha começado num canto e foi subindo por 
ali, percebeu que com os movimentos que estava a fazer ia passando aquele limite e 
ia pintando dentro da “moldura”! O branco da folha que estava no interior, come-
çava a ficar com cor e decidiu mudar de estratégia!  
Faz-me crer que aquele “acaso” lhe despertou interesse e curiosidade e arriscou o in-
terior, a base. Pegou no pastel de óleo vermelho, cor que ainda não tinha usado e co-
meçou, com gestos mais rápidos e firmes, a pintar em “zig-zaz”, na vertical, de um 
lado ao outro. Depois, parou, olhou, e pegou na cor azul e repetiu os mesmos movi-
mentos ainda com mais energia. O facto de a moldura ser em cartolina e estar co-
lada sobre a folha branca, dada a espessura, fez com que esse “limite”, para além 
de fortemente visual, fosse também tátil – o pastel quando tocava ali parava, era 
como uma barreira e isso permitiu que ela explorasse esse potencial através dos seus 
gestos. Por fim, afastou-se, olhou e disse: “já está!”. 
O Pedro, enquanto pintava toda a superfície do retângulo preto, esteve sempre muito 
interessado em experimentar traços mais fortes, intensos e carregados porque perce-
beu que assim a cor ficava mais intensa e conseguia “esconder” melhor a cor preta 
que tinha como base. “Pinta muito bem, isto!”, “não faz mal ficar assim?” – refe-
ria-se aos pedaços de pastel que ficavam soltos na pintura; como fazia muita força, 
o pastel ia-se “desfazendo” e ficando cada vez mais pequeno e ele interessou-se por 
isso. Tinha uma camada de pigmento bem considerável, o que me levou a oferecer-
lhe um pau chinês para ele experimentar desenhar sobre aquela camada que tinha 
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criado, raspando, deste modo, a tinta. “Ah!” – dizia ao ver o que acontecia e 
olhava para mim. Continuou a abrir linhas sobre a camada de cor, mas o seu inte-
resse continuava na exploração e no encanto que era estar a ver a tinta a sair e criar 
outras formas a partir dos gestos que ia fazendo com o pau. Depois de esgotar este 
jogo em que se transformou a sua pintura, olhou para o trabalho e decidiu preencher 
o resto da folha (branca) com a cor amarela e verde com gestos que o fizeram explo-
rar outros movimentos do seu corpo no espaço.  
No fim, conversamos sobre aquela experiência e a Sofia quis explicar, apontando 
com o dedo e exemplificando com gestos, o que era o seu trabalho; “são cobras. An-
dam assim, assim, assim.”. O Pedro não! Penso que durante todo o seu processo de 
expressão, as narrativas que ele foi inventando foram tantas que, no fim, não ha-
viam palavras que as definissem ou não queria, simplesmente, ter que decidir por 
uma das tantas que imaginou! Chegou mesmo a olhar o trabalho e a dizer: “é 
isto!” e não quis acrescentar mais nada ... 
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“é o meu pai, a minha irmã, a 
minha mãe, a minha avó, eu, são 
muitos... vês? Olha! Assim, as-
sim, ..., são os cabelos, grandes..., 
olha...” – ria enquanto dese-
nhava as linhas que repre-
sentavam os cabelos. 

Praticamente durante todo o seu trabalho, a Rita, verbalizava o que ia 
desenhando em todos os passos que dava: “olha, vês?” 
Despois de desenhar a família, como ela própria fez questão de me di-
zer, desenhou um retângulo verde a toda a volta e desenhou e pintou 
um sol amarelo. A Rita ficava durante bastante tempo a tirar o papel 
que envolvia os pasteis de óleo e a escolher as cores que ia usar. Esfre-
gava os dedos nos pasteis e ficava a olhar e a sentir a textura. Con-
forme ia avançando foi passando da linha à mancha pois percebeu que 
o pastel de óleo era muito suave e aquilo estava a provocar-lhe um 
grande prazer; “isto pinta muito bem!” – dizia enquanto pressionava, cada 
vez com mais intensidade e com movimentos mais rápidos, chegando 
a agarrar no pastel com a mão toda fechada. Pegava no pastel tanto 
com a mão direita como com a mão esquerda, consoante se sentia mais 
confortável com aquilo que queria fazer. Se era para desenhar, usava a 
mão direita, se era para pintar usava a mão esquerda e se fossem man-
chas no lado esquerdo da folha, e a mão direita se fossem no lado di-
reito. 
Depois de perceber que o pastel “pinta muito bem”, decidiu começar a 
pintar manchas maiores. Foi inventando cada vez mais de acordo com 
as coisas que ia descobrindo.  
O sol deixou de ser amarelo e queria que fosse azul.  
A Rita não identificava todas as cores. Sabia que o amarelo era ama-
relo, mas o azul tanto podia ser azul como verde, ou vice-versa. E foi 
muito curioso ver a sua expressão quando pintou o sol (que 
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inicialmente pintara de amarelo) de azul! Ela queria que o sol ficasse 
daquela cor (azul), mas não estava a conseguir! A cor que estava a apa-
recer não correspondia à cor que tinha na sua mão e olhava para o pas-
tel azul e voltava a olhar para o sol que começava a ficar verde! Repetia 
para perceber o que se estava a passar e continuava a ficar verde! Deci-
diu experimentar o pastel ao lado do sol para ver o que se estava a pas-
sar! (este momento foi encantador) “está bom, não está estragado!” – dizia, 
e voltou ao sol, mas continuava a não funcionar. “Olha, esta não dá!” - 
dizia-me.  
Fui buscar uma folha branca e disse-lhe que experimentasse ali. Assim 
o fez com essa e com outras cores e, para além de perceber que as co-
res se misturavam e formavam outras cores, percebeu que era possível 
pintar manchas sobre manchas e “esconder” a que estava por baixo. 
Um mundo de possibilidades novas se abriam e o seu trabalho ia-se 
(re)inventando cada vez mais. O que era naquele momento, através de 
uma nova descoberta, deixava de ser e transformava-se noutra coisa, 
ou não deixava de ser, mas ampliava a narrativa que já tinha inventado. 
Depois começou a pintar o fundo de amarelo “é muito sol aqui, aqui, aqui 
(...)” mas logo a seguir: 
“Estou a esconder esta, assim, assim, assim (gesticulando), vês?!”  
“Isto dá!... Assim fica escondida para não se ver” 
“Mas porque é que não queres que se veja?” – perguntei eu. 
“Porque não. Assim é melhor!” 

“Vês? Dá mesmo muito bem! Olha, olha. Olha o que eu estou a fazer!” E assim 
ficou até irmos embora. Pintava uma cor, cobria com outra, pintava 
outra, cobria, (...).  
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“Mara!? Eu fiz o rei leão!” 
“Ai sim?” – respondi-lhe. 
“Sim! É o rei leão! Não vês?! Olha a juba e o rugido!!!” (exemplifica o rugido 
do leão e fica com uma expressão de “indignação” pela minha per-
gunta, quando a resposta estava claramente à vista!) “Fugiu da selva! Está 
perdido. Ele é feroz, mas é bonzinho, não é preciso ter medo!” – acrescenta.  
(Rodrigo, 4 anos) 
 
 
Destemido, brincalhão, cheio de energia e muito conversador, Rodrigo 
atacou o recipiente dos pastéis de óleo e traçou sem hesitar uma linha 
azul deste o limite inferior da folha até ao limite superior, do lado di-
reito da folha. Pousou o pastel e tirou outro de cor castanha. Repetiu o 
mesmo movimento, um pouco mais ao lado da linha anterior, unindo-
as no limite da folha e, logo a seguir, ainda com a mesma cor e com o 
pastel pousado no ponto de junção das duas, traçou uma terceira linha 
até ao fundo e fechou com uma quarta linha, na horizontal, aquela 
forma que inventara. Isto tudo de forma rápida e sem grandes para-
gens. Depois, parou e olhou para o que tinha feito e disse muito asser-
tivamente: “uma torre. Isto é uma torre. Parece uma torre” – dizia consigo 
próprio. Continuou. Depois, do lado direito desenhou vários círculos, 
de baixo para cima. Do lado esquerdo desenhou vários quadrados, 
também de baixo para cima. 
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“Uma casa!” ... “sim, é uma casa muito alta! É como o meu prédio” - conti-
nuou. Falou sempre muito enquanto desenhava, parecia que falava 
com o próprio trabalho. E conforme ia desenhando, assim ia verbali-
zando o que estava a desenhar, era  
como se os seus pensamentos lhe saíssem pela voz, ao mesmo tempo 
que pelas suas mãos e, a partir daquilo que ia vendo acontecer, assim a 
narrativa se ia contruindo. Para além de estar a ilustrar a sua inventivi-
dade através do seu desenho, ilustrava-a também a partir das suas pala-
vras; “janelas”, “porta”, “relva”, “céu” (...), “Mara, este material pinta muito 
bem!”, “quero fazer um sol” – faz um círculo pequeno, mesmo ao lado da 
casa, de cor amarela.  “Posso fazer com o lápis deitado?”, “quero um sol muito 
grande!” – com a cor castanha, tapa o sol amarelo que desenhara e co-
meça a tentar, com a cor amarela, pintar toda a área em branco com o 
“lápis deitado” mas, como não o consegue segurar, pinta com ele ligei-
ramente inclinado, fazendo movimentos muito rápidos mas tentando 
manter a mesma direção e antes de chegar ao limite inferior da folha 
para. Para e fica a observar. Começa a esboçar algo que se assemelha à 
figura humana, não sei se ele quereria desenhar alguma figura humana, 
mas, depois de fazer a cabeça, olhos e boca, não continua a fazer o 
resto do corpo. Começa antes a pintar o “rosto” daquela figura come-
çando pela zona da testa. Percebi, só depois, por aquilo que disse, que 
o que ele estava a tentar fazer era desenhar o cabelo mas, como não 
gostou e não lhe parecia o cabelo, começou, com a mesma cor (laranja) 
a desenhar muitas linhas desde a linha do “rosto” para fora (como se 

estivesse a fazer uns raios de sol), repe-
tindo aquele gesto cada vez mais rápido e 
com mais intensidade. “este cabelo parece uma 
juba!” – disse para consigo, a rir. E conti-
nuou. 
A educadora contou-me que o Rodrigo se 
interessava muito por animais da selva e 
que andava a falar muito no filme do rei 
leão que tinha visto há pouco tempo. Es-
tava feliz por ter desenhado aquele “leão fe-
roz que é bonzinho” e quis mostra-lo a toda a 
gente. Foi muito interessante ter assistido 
à forma como foi inventando a sua narra-
tiva, acreditando que o Rodrigo, no seu 
próprio tempo de experiencia e desco-
berta, criou relações significativas entre 
aquilo que conhecia e que o motivava e 
aquilo que desconhecia, transportando 
isso para aquele lugar novo e que, através 
do acaso, lhe proporcionou novas desco-
bertas nesta capacidade fantástica que é 
proporcionada pela inventividade.  
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2. 3. experiências (sur)reais 
 
“estas linhas são de ninguém” (Sofia, 3 anos) 
 
“o gigante pirata”  
“Este gigante é um pirata. Tem umas pernas gigantes, umas costas gigantes e 
uma barriga gigantes. Ele tem vestido umas cuecas e umas calças. É um pirata 
gigante que tem brincos. Ele tem um papagaio e uma garrafa que tem mons-
tros, é onde ele guarda os seus tesouros pequeninos.  
Esta linha serve para proteger o pirata.” (Diana, 4 anos) 
 
“boneco Viking”  
“É um boneco ping, chama-se assim. E um tubarão gigante e um golfinho, um 
barco e uma família de polvos, pai e filho. 
Esta linha é as pegadas da cobra que passou aqui. Há ondas em todo o mar e 
pegadas de pássaros gigantes.” Daniel, 4 anos) 
 
“historia de uma borboleta” 
 “Uma borboleta com 5 pés que estava a ser atacada por uma aranha que a es-
tava a aleijar. Havia areia para as aranhas irem para o caldeirão e havia tam-
bém leões a brincar com os filhos e com um elefante que vinha com a manada e 
um barco de piratas da terra à vista.” (Sofia, 3 anos) 
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A Sofia, a Diana e o Daniel, quando chegaram ao atelier disseram que 
queriam fazer pinturas. O chão da sala estava revestido com o papel de 
cenário que tinha servido, no sábado anterior, para a “oficina dos in-
ventores” com as famílias e estava todo pintado, com linhas de várias 
cores, porque tínhamos estado a fazer um “jogo de pintura” com bolas 
de ténis e com skates.  
Quando chegaram e viram aquele cenário, a vontade deles era pintar. 
E, neste dia, fizemos muitas experiências surreais com as tintas, joga-
ram, brincaram, testaram e experimentaram muitas formas de pintar, 
de desenhar, de colar, rasgar, construir, inventar... 
A brincadeira foi tão longa que se estendeu pelos dias seguintes e dei-
xamo-nos levar por aquilo que iam inventando, parecendo não ter fim. 
A cada nova descoberta, a vontade de descobrir mais era infinita e fica-
ram por vários dias envolvidos naquele ambiente que era um laborató-
rio de histórias que iam ganhando cada vez mais significados. 
Foi impressionante ver que as crianças não esquecem o significado do 
que criam e, mesmo passados os dias, quando retomam as suas cria-
ções, lembram-se de todos os detalhes e, a partir do diálogo que criam 
com as suas coisas, vão atribuindo outros/novos significados na leitura 
das imagens que produziram e vão acrescentando sempre mais, apro-
fundando mais... 
O facto de terem a sala transformada em laboratório de experimenta-
ção artística – de inventividade – fez com que as crianças quisessem ex-
perimentar e descobrir sempre mais, mexer nas coisas, envolver-se 

efetivamente com elas e como tinham autonomia e liberdade para isso, 
bem como responsabilidade sobre aquilo que faziam, motivava-as 
ainda mais. 
Foi isso que aconteceu com a Sofia, a Diana e o Daniel.  
No atelier, tinham à sua disposição tintas, pincéis, rolos, pipetas, um 
tripé com um funil suspenso por um fio onde podiam colocar tinta, vá-
rios francos de tinta com diferentes consistências e que podiam usar 
diretamente, apertando o frasco e borrifando sobre o papel, uma base 
de cartão com quatro pegas onde podiam colocar folhas, verter tinta e 
manipular a estrutura de forma a que, através do movimento, criassem 
pinturas “escorridas”, ou onde podiam colocar bolas pintadas que de-
senham linhas, folhas de papel de varias dimensões, cores, texturas, 
materiais riscadores e autonomia e liberdade para usar e depois voltar a 
arrumar e limpar. As crianças adoravam, para além destas experiências 
e do poder sobre as coisas que usavam, lavar os materiais e arruma-los 
nos lugares.  
No primeiro dia, as crianças pintaram em vários suportes e de várias 
formas, cada um ficou com muitas “produções” que colocavam a se-
car. A maior parte delas, resultaram da investigação que estavam a fa-
zer dos materiais, testavam, experimentavam, arriscavam, se gostavam 
repetiam e ficavam nisso muito tempo, se não gostavam procuravam 
outros caminhos.  
O espaço do atelier, apesar de ter só três crianças nesses dias, ficou 
completamente cheio de provas de pintura que ficaram a secar para 



    
 

360 

outro dia de atelier. Dado que as crianças queriam continuar, combina-
mos com a educadora que estaria com as três crianças noutros dias 
para continuarem os seus trabalhos. E assim foi. 
Nos dias em que trabalhamos, as crianças pegaram nas suas pinturas e 
estivemos calmamente a ver todas e a conversar sobre elas. Iam di-
zendo o que era ou o que lhes parecia e foram selecionando. Disse-lhes 
que, como os trabalhos já estavam secos, que podiam fazer outros a 
partir daqueles; que podiam rasgar, recortar, colar, desenhar; enfim, 
que podiam criar novas coisas a partir daquelas que tinham, e assim fi-
zeram. Olhavam e faziam a leitura das imagens que tinham e, a partir 
dali outras narrativas foram inventadas...
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2. 4. experiências transparentes 
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2. 5. eu, luz 
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2. 6. olhar com os sentidos, sentir com o olhar 
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2. 7. eu, tu, todos nós 
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“A sofia não tem uma cabeça pequenina, pois não? Tem uma cabeça grande!?” 

 

“Eu ainda estou a pintar (desenhar). Não acabei.” 

 

“E
u 

nã
o 

so
u 

ca
re

ca
!”

  
“Olha...” (admirado com o que está a fazer)  

 

 

“A Ema desenhou 

um coelho em mim 

e eu não gostei 

disso! Perece um 

coelho, não sou 

eu!”  

 

 

 

“S
an

dr
a,

 v
ai

 p
ar

a 

ba
ix

o 
qu

e 
eu

 e
st

ou
 

a 
de

se
nh

ar
-te

” 

“Sandra, este é o Daniel!”  

 

“Mara, olha!  

Eu fiz (desenhou) 

dois furos nas ore-

lhas da Laura. Ela 

não tem, mas gos-

tava de ter, para 

usar brincos como 

eu!” 

 

 

 

“A tua camisola tem uma gola, vou desenhar aqui no pescoço” 

 

 

“M
ui

to
...

 m
ui

to
 c

ab
el

o”
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2. 8. máscaras inventadas  
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2. 9. experiências experimentais  
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2. 10. brincadeiras inventadas  
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2. 11. (des)arrumar ideias  

 

2. 12. “isto não é grafite”  
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II. 2. 2 
 

caixa do inventor 
proposta para educadores de infância 

com os seus grupos de crianças 
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A caixa do inventor foi uma proposta inventada e desenhada a partir 
da problemática central desta investigação, procurando invenção de ca-
minhos e lugares improváveis que nos permitam aproximarmo-nos 
dela, pensar nela – inventividade.   
Neste sentido, a caixa do inventor, convidou 16 educadores(as) de in-
fância que todos os dias habitam os territórios das infâncias das crian-
ças nos jardins de infância, desafiando-os(as) para deslocamentos capa-
zes de questionar, problematizar e pensar o seu papel na educação de 
infância, bem como o lugar da inventividade nos espaços do jardim de 
infância através do acolhimento, nas suas salas, de uma caixa de cartão 
que continha vários materiais não estruturados, fazendo a própria caixa 
parte desses materiais. 
Procurando reforçar a importância de se formarem grupos de trabalho 
colaborativos e cooperativos que pensem nestas problemáticas, para 
que, além da(s) voz(es) da(s) criança(s), foi importante e necessário res-
gatar para esta proposta os olhares e as vozes dos(as) educadores(as), 
para que, a partir de identidades compartilhadas pudéssemos proble-
matizar esta proposta de forma a servir como indutor/provocador de 
pensamento crítico e (des)construtivo sobre as dinâmicas implementa-
das nos jardins de infância, no domínio da educação artística, principal-
mente das ideias que estão mais cristalizadas e naturalizadas.  
Discutir a relevância da inventividade na educação pré-escolar, a caixa do 
inventor, mais do que uma proposta do âmbito da educação artís-
tica/expressão plástica, propõe-se a ser uma provocação (um ponto de 

partida) para refletirmos sobre a importância de pensar a educação a 
partir da invenção de propostas que possibilitem oportunidades para a 
inventividade e que, a partir delas, tenhamos a possibilidade de uma apro-
ximação efetiva e afetiva da(s) infância(s) da(s) criança(s), no presente, 
e não tanto da aproximação a uma infância comum a todas as crianças.   
Neste sentido, se os tempos e os espaços que a(s) criança(s) habitam 
nos territórios da educação artística não forem pensados e preparados 
para acolher esta diversidade, transformamo-los em tempos e espaços 
uniformizadores e reprodutores de técnicas artísticas e de instrumentos 
de avaliação das “aquisições expressivas” das crianças por via de uma 
instrumentalização da arte que, desta forma, se foca no resultado da 
“obra de arte” da criança “artista” – como um fim - e não no caminho 
por ela descoberto e percorrido até lá chegar. 
Atendendo que nesta viagem todas as suas conquistas não são um fim, 
mas antes um continuar em viagem, podendo mudar de sentido(s), 
rumo a uma nova/outra viagem e/ou direção, com outros e novos 
(re)inícios.  
A partir deste cenário de devir “artista”, “obra de arte” e até de um de-
vir “adulto” que se quer “bem formado e competente para o futuro”, 
poderemos estar a centrar o nosso olhar no cumprimento de cânones 
pré-estabelecidos para um perfil único de criança, de forma a cumprir 
com os objetivos definidos nas aprendizagens essenciais da escolari-
dade obrigatória e que, por sua vez, policiam os nossos modos de ver, 
de sentir, de interpretar e de transformar o espaço educativo de acordo 
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com a realidade que temos. (Re)inventar a “nossa sala”, o “nosso 
grupo”, o “no nosso jardim”.  
Poderá a inventividade ser um lugar a resgatar para a educação artística 
nos jardins de infância?  
No caso particular da expressão plástica, recentemente nomeada nas 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) - ar-
tes visuais – tendo ainda um lugar privilegiado nos jardins de infância, 
que lugar ocupa a inventividade? Que espaços para a inventividade da(s) 
criança(s)? Como se organizam? Que tempo ocupam nas OCEPE? E 
na sala de atividades? E no dia a dia da(s) criança(s)?   
A caixa do inventor propõe pensar o que é a inventividade no contexto 
dos jardins de infância, na educação pré-escolar da(s) criança(s). 
Como pode a inventividade levar a posicionamentos menos hegemónicos 
e fundamentalistas do que foram, do que são e do que poderão ser as 
expressões artísticas na infância (?).  
Através da caixa do inventor, que pode ser entendida como um “la-
boratório de investigação” ambulante ou uma “mala de ferramentas”, 
propõe-se problematizar; que “conceito(s)”? 
 
O que é inventar? 
Como inventam as crianças? 
Pode inventar-se em qualquer lugar? 
O inventar das crianças é igual ao inventar dos adultos? 
Invenção é o mesmo que inventividade? 

Ato inventivo ou pensamento inventivo? 
O que se entende por inventividade na infância?  
Quais as potencialidades desta definição na abordagem às ex-
pressões artísticas na infância?  
Que implicações no desenvolvimento e conhecimento global da 
criança e da infância? 
Que lugar ocupa a inventividade na minha prática profissional? 
Que lugar ocupa a inventividade na minha sala? 
As crianças da minha sala inventam?  
Eu invento? 
 
Inúmeras questões se podem levantar a partir destas e, quanto mais 
problematizamos, questionamos, mais dúvidas nos surgem. Haverá de-
finição para a inventividade? 
Da vontade de dialogar com quem está no terreno, para que também 
possamos escutar nas suas vozes, as suas realidades, as suas inquieta-
ções, os seus problemas, as suas desilusões, mas também e, acima de 
tudo, os seus sonhos e a esperança gravada nos seus olhares corajosos, 
no sentido podermos trabalhar juntos, inventado e criando ferramentas 
multifuncionais que tenham a capacidade de se multiplicar em redes 
que acolhem e protegem, mas que ao mesmo tempo dão balanço para 
deixar voar, libertar.  
Uma caixa do inventor que, para além de poder ser pensada como 
um “laboratório de investigação” ou como uma “mala de 
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ferramentas”, também poderá ser entendida como um “kit de inven-
ção” para a inventividade. E, a partir desta ideia de “kit”, gostaria agora 
de correr o risco de pensá-lo como um “dispositivo”, tentando perce-
ber o que ele pode ser enquanto “objeto” provocador da inventividade 
na infância.   
Neste sentido, não posso deixa de chamar à conversa o conflito que 
me provocou o pensamento de Agamben aquando do seu texto; “o 
que é um dispositivo?” 26, quando nos propõe a hipótese de pensar a 
palavra “dispositivo” a partir do pensamento de Foucault que a usava 
com frequência como termo técnico e decisivo nas estratégias do seu 
pensamento, quando se começou a ocupar daquilo a que chamava de 
“governabilidade” ou de “governo dos homens” (Agamben, 2009, pp. 
27-28).  
Partindo do pressuposto de que os dispositivos são instrumentos que 
reúnem um conjunto de “práxis, de saberes, de medidas, de institui-
ções cujo objetivo é gerir, governar, controlar e orientar, num sentido 
que se supões útil, os gestos e os pensamentos dos homens” (idem, p.  
39), poderá a proposta caixa do inventor, afastar-se desta ideia de dis-
positivo-objeto que regula, controla e orienta os gestos e os pensamen-
tos das crianças, a fim de chegar a um “objeto útil”?  
Não procurando esta proposta esse caminho, é também importante 
demorar-me um pouco mais nesta “história do passado” no sentido de 

                                                
26 Agamben, G. O que é um dispositivo? In. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: SC: 
Argos. p:25-51. 

poder reforçar ainda mais a importância de pensarmos no/o presente 
desta proposta, não como forma de dispositivo regulador, mas antes 
como Foucault refere; como forma de “investigar os modos concretos 
em que os dispositivos agem nas relações, nos mecanismos e nos “jo-
gos” de poder” (idem, p. 33). 
Desta forma, arrisco-me a inverter o papel dos intervenientes destes 
“jogos” de poder, transportando-o para o contexto deste trabalho. 
Neste sentido, a caixa do inventor, permitir-nos-á, problematizar e in-
vestigar não a caixa em si como força de poder sobre a criança, mas 
antes a criança como força de poder sobre a caixa.   
À “luz” dos autores que discorrem sobre o posicionamento histórico 
das políticas governamentais que se referem aos dispositivos como; 

“função eminentemente estratégica (...) de uma certa manipula-
ção de relações de força, de uma intervenção racional e combi-
nada das relações de força, seja para orienta-las em certa direção, 
seja para bloqueá-las ou para fixa-las e utiliza-las. O dispositivo 
está sempre inscrito num jogo de poder e, ao mesmo tempo, 
sempre ligado aos limites do saber, que derivam desse e, na 
mesma medida, condicionam-no. Assim, o dispositivo é: um 
conjunto de estratégias de relações de força que condicionam 
certos tipos de saber e por ele são condicionados. (Dits et écrits, v. 
III, p. 299-300)” (idem, p. 28).  
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Pensando desta forma, constatamos que estes dispositivos são estraté-
gias pensadas e desenhadas para cumprir um determinado fim e que, 
assim, “têm o objetivo de fazer frente a uma urgência e de obter um 
efeito mais ao menos imediato” (idem, p. 35).  
Aquilo que se passa é que esta urgência de efeitos imediatos é contra-
producente do tempo da infância, bem como do tempo da inventividade 
na infância.  
Aquilo que aqui estamos a falar é de uma proposta que se quer aproxi-
mar de tudo, menos de dispositivos entendidos como “dispositivos de 
governo” sobre a criança ou de um governar-se a si própria, através 
desse dispositivo. É mais o deixar a criança confrontar-se com o 
mundo que tem à sua frente para assim poder descobrir, a partir dele, 
das relações que cria com ele e naturalmente com as pessoas que tem à 
sua volta, que ela vai descobrindo as relações humanas, a sua liberdade, 
a sua autonomia, os seus limites, bem como o dos outros.  
Pensar num kit como dispositivo, pressupõe, neste caso, que o pense-
mos como uma proposta que se dispõe como “um conjunto heterogé-
neo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não linguístico 
no mesmo titulo” e que tem em si mesmo “uma rede” capaz de criar 
relações e conexões que possibilitem à criança não se “fechar dentro 
da caixa”, mas “sair dela” e, a partir do seu mundo, construir outros 
mundos que sejam significativos para si, e não no significado que pos-
sam ter aquando de (cor)responderem a normas e leis pré-definidas 
para chegar a um fim que não foi ela que inventou, logo não poderá 

compreender a sua essência e a sua verdade. E isto poderá torna-se um 
fator de conflito e de reações incompreendidas pelos outros nesses 
contextos onde se relaciona e atua.  
A caixa do inventor propõe-se a discutir sobre uma ideia de disposi-
tivo que rompa com as puras atividades de governo que não têm fun-
damento no ser, propondo-se, antes, a implicação de um processo de 
subjetivação que produzam o seu sujeito, que tenham a capacidade de 
adquirir uma riqueza de significados múltiplos, contextos múltiplos, 
que se cruzam e difundem, que permitam estudar, investigar, interpre-
tar, mas ao mesmo tempo abandonar o que se está a analisar e seguir 
por conta própria, com responsabilidade e segurança.  
Uma “caixa-dispositivo” com possibilidades abertas, não estruturadas, 
que permitam a implicação do pensar, questionar, experimentar, testar, 
decidir, podendo assim, ter a oportunidade de contruir mundo (idem, 
pp. 34-43).  
Conseguiremos desvincular-nos desta ideia de dispositivo que Agam-
ben e Foucault traçaram e que nos agarra fortemente a um “dispositivo 
cénico” onde “sociedades contemporâneas se apresentam assim como 
corpos inertes atravessados por gigantescos processos de dessubjetiva-
ção que não correspondem a nenhuma subjetivação real, (...) de uma 
pura atividade de governo que visa somente à sua própria reprodução. 
(...)” (idem)? 
Estaremos já capturados por estes dispositivos que, mesmo que in-
conscientemente, os achamos como certos e, deste modo, os 
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continuamos a utilizar para responder a esta máquina de poder? 
E nós, não somos também uma máquina de poder? 
Podemos entender aqui a instrumentalização da arte na educação 
como um dispositivo regulador com as características que Agamben 
enumera, se pensarmos na forma como são abordadas as técnicas de 
expressão plástica, através de uma mecanização e fabricação de “obras 
de arte” onde não se inclui o artístico. Mas o que é o artístico? E o que 
é que o artístico tem que ver com as expressões artísticas na infância, 
ou com as técnicas de expressão plástica, ou ainda com as artes visuais, 
quando falamos de educação de infância? 
Como é que algo estruturado para um determinado fim e com objeti-
vos definidos, como forma de passividade perante a resolução de uma 
tarefa concreta, com moldes de reprodução de imagens e instruções a 
cumprir, permitem a inventividade?  
Este cenário prende-se mais com um kit de reprodução do que com 
um kit de invenção. E passo a explicar; denominando-o de “kit do in-
ventor”, seria contraditória a existência de um manual de instruções, 
como pode ser exemplo os kits de construção de brinquedos, ou como 
os kits de materiais e técnicas de expressão plástica. A ideia é o oposto 
disso. Pensarmos no que são as técnicas de expressão plástica, é poder-
mos afastar-nos dela enquanto técnica de reprodução e experimenta-
ção de materiais, e aproximarmo-nos dela, e para o domínio da educa-
ção artística que procura estudar o “conceito” de inventividade na 

infância nos processos educativos como meio de desenvolvimento hu-
mano e de experiência estética.  
Nascendo da vontade de estudar possibilidades de pensar reflexiva-
mente e criticamente sobre a inventividade como um lugar e tempo co-
mum a todas as infâncias, no sentido de que, se existem várias infân-
cias, também existem várias inventividades, a caixa do inventor procura 
aproximar-se desta questão: onde cabem estas subjetividades na educa-
ção artística na infância? 
 
Como é que; a partir de uma só proposta, igual para todos e que 
não tem “moldes” e “manuais de instrução”, vários e diferentes 
grupos, constituídos por crianças diferentes, (re)agem sobre ela?  
A mesma proposta, os mesmos objetos e materiais, as mesmas quanti-
dades – 16 grupos de crianças diferentes, em espaços educativos dife-
rentes, com educadores(a)s diferentes, 20 crianças diferentes. A 
mesma inventividade? A partir de uma “infância comum”, ou de 20 
infâncias diferentes?      
 
Participantes da proposta 16 educadores(as) de infância de um agrupa-
mento de escolas do interior de Portugal, envolvendo os seus grupos. 
A caixa do inventor chegou a um total de 320 crianças, equivalente a 
6 jardins de infância. 
Foi uma proposta apresentada a todos(as) os(as) educadores(as), numa 
reunião presencial, que aconteceu num dos jardins de infância do 
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agrupamento de escolas, onde se expôs o âmbito deste trabalho de in-
vestigação e da proposta caixa do inventor, suas finalidades, objeti-
vos, recursos materiais e de espaço, bem como os meios para a sua im-
plementação com as crianças.  
A proposta teve muita recetividade por parte dos(as) educadores(as) de 
infância, no entanto muitas questões e duvidas se levantaram aquando 
da sua exequibilidade e implementação, principalmente no que toca aos 
materiais e à “organização” dos grupos para “(co)responderem” à pro-
posta. Esta foi a única reunião e contacto que foi feito com os(as) edu-
cadores(as), proporcionando um momento de reflexão sobre o lugar 
da educação artística nos jardins de infância, o seu tempo, as suas práti-
cas, bem como da importância dos jardins de infância abrirem portas 
para receber propostas que envolvam um trabalho colaborativo entre 
crianças, educadores(as) e artistas, bem como da possibilidade de partir 
do próprio jardim esta provocação. 
 
De modo geral, salvo algumas exceções, as problemáticas mais eviden-
ciadas, foram: 
“Como fazer? Como organizar os materiais? Disponibilizar todos os materiais ao 
mesmo tempo? Para todas as crianças? Por grupos? Disponibilizar em tempos e es-
paços diferentes? Atribuir um material diferente a cada criança? Todas as crianças 
intervêm ao mesmo tempo? Em tempos diferentes? Como não intervir? Não se po-
dem usar outros materiais?”  
Comentários e reflexões: 

“Alguns materiais não se adequam à idade das crianças (são perigosos). Algumas 
crianças não dominam alguns materiais. Se a proposta for para todo o grupo ao 
mesmo tempo, vai gerar muita confusão. No meu grupo não sei se vai funcionar. 
No meu grupo vai funcionar.” 
 
Apesar do entusiasmo, a partir das experiências que os(as) educado-
res(as) tinham dos seus grupos, assim se foram levantando algumas ex-
pectativas positivas e outras mais hesitantes e expectantes. 
A maior resistência teve que ver com o facto de não haver uma “linha 
a seguir”, de não se prever o que iria acontecer e o facto de não pode-
rem intervir – “impossível não intervirmos. Haverá algum momento em que se te-
nha de tomar alguma atitude, dar uma ajuda, auxiliar nas dificuldades, (...)”.   
Não haviam limites nem indicações de como se faz, como se deveria 
fazer ou como se poderia fazer. A ideia era mesmo descobrir coisas 
novas que não imaginávamos serem possíveis. Não só a partir do que 
se tinha, mas essencialmente observar o que as crianças inventavam a 
partir do que tinham, das suas dificuldades, dos seus conhecimentos, 
do seu a vontade (ou não) com os materiais. Seria como se estivessem 
a usar pela primeira vez os materiais, a descobri-los.  
Constatou-se que as crianças não costumavam usar, aquando do domí-
nio da educação artística e do subdomínio das artes visuais (ocepe, 
2016) grande parte dos materiais que contavam na listagem, essencial-
mente por questões de segurança e por não serem “necessários”, ou 
materiais “nobres” deste domínio, como é exemplo; o dispensador 
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com fita cola (na sala existe, mas normalmente não é usado pelas crian-
ças e quando é, é com ajuda dos adultos) - este foi o material que mais 
sucesso teve nas crianças -, palitos, elásticos, acetatos, clips, folhas de 
lixa, fios e tubagens. 
Normalmente as oportunidades criadas para a manipulação e transfor-
mação de objetos não estruturados, são fortemente relacionadas com 
atividades de “reciclagem” e reutilização desses materiais para outros 
fins. 
 
Como é que de uma caixa com vários objetos e materiais, nas-
cem coisas? 

 
“Simplificar significa procurar resolver o problema eliminando tudo o que não serve 
a realização dos objetivos. (...) simplificar é um trabalho difícil e exige muita criati-
vidade. 
Complicar é muito mais fácil, basta acrescentar tudo o que nos vem à mente, sem 
nos preocuparmos em saber se (...), e assim por diante.” (Munari,1981, p.136) 
 
“Quando alguém diz «isto também eu sei fazer», quer dizer que o sabe refazer, se 
não tê-lo-ia já feito antes.” (idem)  
Pretendeu-se com esta proposta proporcionar, a partir das mãos 
dos(as) educadores(as), às crianças um contacto sensorial e de livre 
manuseio com diferentes materiais, a fim de os investigarem, estuda-
rem, conhecerem e utilizarem conforme a sua imaginação assim 

inspirasse o seu pensamento, as suas relações; a sua inventividade. 
A proposta procura dar voz e autonomia à criança, proporcionando-
lhes e provocando-lhes o pensamento inventivo, a imaginação, proces-
sos criativos significativos para o seu crescimento. É, portanto, um 
criar oportunidades. 
Foi fundamental, neste sentido, a criação de um ambiente preparado 
pelos(as) educadores(as) de forma a contemplar tempo, espaço e res-
peito pelas escolhas das crianças, suas decisões e soluções encontradas, 
num verdadeiro momento de expressão livre.  
As crianças são as protagonistas da caixa do inventor; são elas que in-
ventam. Se alguém fizer algo por elas, já não são elas os inventores. O 
adulto pode ser o “servente” do inventor e não o contrário. No en-
tanto o servente também é mestre na sua serventia e pode aumentar 
ainda mais as questões do inventor, aumenta-lhe as dúvidas que o le-
vam a investigar e experimentar cada vez mais.  
Os(as) educadores(as) foram convidados a preparar e a pensar o es-
paço de acordo com a proposta e o grupo de crianças que tinham, de-
senhando-o como um laboratório exploratório de invenção, como uma 
oficina onde se vão construir cenários, transformando-se, assim, em 
cenários da e para a inventividade.  
Esta configuração do espaço deve ser pensada, tendo em conta a 
forma como os materiais provocam o pensamento da criança, e não 
tanto na forma como a criança tem acesso aos materiais.  
Depois do espaço preparado, novos lugares podem surgir e o tempo 
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pode parar ou até mesmo entrar noutra dimensão que não se pode cal-
cular. Surgindo, assim, a oportunidade de se deslumbrar com a obser-
vação e escuta das crianças, procurando afastar-se das atividades dirigi-
das e usufruir de uma estratégia inventiva, fundamental para auxiliar e 
ajudar a criança a potenciar situações/descobertas/problemas que ve-
nham a surgir.  
As narrativas inventadas pelas crianças, podem ser individuais ou cole-
tivas, dependendo das relações que se forem construindo, bem como 
de momentos de encontro entre interajuda e vontades próprias. 
Permitir um tempo e espaço que favoreça, sem pressas e pressões para 
cumprir alguma finalidade pré-estabelecida por atividades maioritaria-
mente dirigidas, fazendo acontecer, reconhecendo, valorizando e po-
tenciando as suas linguagens expressivas e simbólicas. 
A criança vai narrando as suas invenções, as suas emoções, mas tam-
bém as suas questões e as histórias que vai imaginando enquanto se 
implica e descobre cada vez mais o prazer de mexer, intervir e trans-
formar as coisas.  
Nenhum adulto sabia o que ia nascer desta caixa. Nem mesmo a pró-
pria criança. Ninguém sabia. 
A caixa do inventor foi um espaço de construção de identidades par-
tilhadas, não só através do envolvimento das identidades e singularida-
des dos(as) educadores(as) que trabalham com crianças, mas também 
do envolvimento das identidades e das singularidades das próprias 

crianças, resgatando significações culturais, que dialogaram e caminha-
ram numa relação estreita entre ambas.  
Permitiu, particularmente neste caso, chegar aos adultos envolvidos no 
processo educativo do jardim de infância, na medida em que criou mo-
mentos de conflito entre o que se tinha, o que se fazia, o que levou a 
um espaço de reflexão crítica e questionamento sobre a forma como os 
espaços educativos dos jardins de infância promovem a sua apropria-
ção por parte dos adultos e das crianças, na possibilidade de se criarem 
contextos significativos para as experiencias estéticas de todos os en-
volvidos neste processo.  
Os(as) educadores(as) de infância documentaram em registos escritos e 
em fotografias o que as crianças foram dizendo e fazendo.  
A caixa do inventor esteve em residência artística, sem artista, durante 
1 mês, e culminou num momento de partilha das experiências propor-
cionadas por esta caixa; onde todas as invenções estavam presentes e 
onde se percebeu a diversidade daquilo que pode surgir de um mesmo 
objeto, a partir da inventividade. 
É importante ainda referir que os(as) educadores(as) tinham autonomia 
para inventar uma forma de apresentar a proposta às crianças. 
Apresento agora a voz de alguns(mas) dos(as) educadores(as), numa 
conversa informal que tivemos aquando do momento onde se junta-
ram todas as caixas para uma exposição dos trabalhos a toda a comuni-
dade educativa, bem como para o último momento de análise e 
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reflexão sobre o processo da proposta de educação artística na infân-
cia: caixa do inventor. 
 
título inventado: “uma espécie de super-homem sem braços” 
“Um deles fez uma máscara e a partir daí fez-se o resto.  
Era um homem que devia ter braços, mas não teve! 
Esta parte (uma abertura na caixa, mas que está fechada) não abre porque eles 
acharam muita piada a colar.  
Isto está tal e qual como eles escolheram, como eles fizeram! 
Outra criança tentou fazer também uma máscara, como o colega, para colar deste 
lado, queria imitá-lo, mas depois fez um desenho e colou-o por cima. Deixou de ser 
uma máscara. 
O “objeto” tem cabelo, usaram as lãs, porque era suposto ser um super-herói, mas 
depois... 
Por baixo (interior) tem muitas coisas coladas, disseram que eram os superpoderes. 
E é assim, é isto... 
Eu, se calhar, não fui uma grande mediadora, mas o que é que eu ei-de fazer? 
Aquilo que eles fizeram foi explorar muito o material. O meu grupo, como não tem 
muitas experiências com os materiais, “querem mãos”, mãos, usar muito as mãos, 
mexer, explorar.  
Também quiseram pintar. Faziam perguntas sobre o que eram os materiais e para 
que serviam. Fizeram muitas, muitas perguntas! 
Quando abriram a caixa, estavam todos no mesmo espaço, depois começaram a ex-
plorar mais individualmente e a construir. Ajudavam-se muito entre eles.” 

título inventado: “aranha” 
“Primeiro apareceu a caixa na porta do jardim. Vinha com uma carta lá dentro 
(inventei este momento para fazer uma introdução ao trabalho) que dizia: “estou 
muito triste porque tenho esta caixa e não sei o que fazer com ela e com os materiais 
que ela tem! Podem transformar isto em alguma coisa?” 
Vimos os materiais que lá estavam e na carta dizia que só podiam usar aqueles 
materiais, não podiam usar mais nada. A carta também falava numa escultura, 
mas eles não sabiam o que era uma escultura! Então, fomos procurar. Fomos para 
o computador pesquisar na internet. Vimos imagens de esculturas e alguns esculto-
res, a Joana Vasconcelos e mais uns quantos. “Então o que vamos fazer?”  
Primeiro, decidiram pintar a caixa de preto, ainda sem ideia nenhuma. Depois co-
locamos a caixa a secar, pousada com as abas abertas para baixo e, como a caixa 
estava a secar naquela posição, um menino disse: “é uma aranha!”. Pronto, a par-
tir daí começaram as ideias! Punham e tiravam materiais, experimentavam, e o que 
não achavam que ficava bem, voltavam a tirar. 
Adoraram estar a espetar os palitos, “temos aqui tantos palitos!”, espetavam, tira-
vam, punham. “Ainda temos cartolina preta e vermelha. O que é que se faz?” Aí 
fui eu que dei a ideia de fazer umas tiras e eles decidiram colar por baixo. Foi um 
conjunto de ideias.  
Por acaso alguém viu que outro colega estava a enfiar clips e que davam para se 
unir, descobriram e aí surgiu a ideia de fazer um colar para a aranha.  
Durante vários dias, ia-se pondo, ia-se tirando... iam transformando! 
O material que os motivou mais, que os envolveu, foi o tule porque é desconhecido lá 
no jardim, depois porque é comprido, é grande e a textura é boa, diferente. 
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Eu gostei bastante. Claro que o grupo também é um grupo pequenino (12 crian-
ças). Tenho muitos meninos de etnia cigana que não frequentam regularmente o jar-
dim, portanto demorou mais tempo.  
Foi interessante. Agora quero fazer o mesmo, mas de forma individual porque essa 
foi a maior dificuldade, o ser uma coisa para todos, o que também é bom porque ti-
veram que chegar a um consenso nas decisões. Mas também gostava que fossem só 
eles a fazer, sem interferência nenhuma por parte dos colegas.  
Utilizaram todos os materiais. Usaram muita, muita cola! 
 
voz das crianças:  
“Para fazer uma escultura temos que pensar, 
 que usar a imaginação.” 
 
 título inventado: “fábrica de fazer camisolas” 
“O trabalho começou com a apresentação da caixa e dos materiais que constavam 
na caixa do inventor. 
As crianças estavam à volta e imediatamente o entusiasmo delas se manifestou para 
manusearem os materiais. Fui dizendo o que podíamos construir juntos, com os ma-
teriais, enquanto ia distribuindo pelas crianças. “Quem quer isto? Quem quer 
aquilo? Para que serve isto? 
E algumas das frases que aqui estão escritas, foram narrativas desse primeiro en-
contro.  
De seguida, deixei as crianças brincar livremente com os materiais e elas foram ex-
plorando as potencialidades; as transparências, as texturas, mas o tubo cinzento (de 

isolamento) teve o especial interesse das crianças e imediatamente, “podemos cor-
tar?” ... e queriam cortar e falaram pelo tubo uns com os outros e quando tiveram a 
tesoura cortaram-no aos bocadinhos! 
Também gostaram muito dos clips, para os encaixarem uns nos outros e nos paus 
das espetadas, para enfiar e enfiavam...o que provocou bastante envolvimento das 
crianças.  
Se no início havia alguma agitação, “eu quero isto”, “eu quero isto”, “é meu, é 
meu”, quando as crianças começaram a manipular, individualmente ou em peque-
nos grupos, começaram a usar os materiais, notou-se uma calma e um interesse com 
as coisas pequeninas... 
A fita cola para colar na caixa, colar no rolo, para colar os clips, para colar o tule, 
bem como outro dos grandes interesses, o tubo que cortaram até à exaustão. Depois 
iam espetando muitos palitos e foram criando formas; como não estão habituados a 
estes materiais, fazem este tipo de construção que é explorar sensorialmente.  
As crianças adoraram!  
No início brincaram com os tecidos (tule) e quiseram ser princesas, e depois de ex-
plorarem juntamo-nos de novo para fazer uma coisa em conjunto e com os bocadi-
nhos das coisas que já tinham vindo a fazer, começaram a construir sobre a caixa. 
Primeiro, era uma casa, depois com os tubos, queriam fazer um elefante, também 
fizeram do tubo espadas, dos rolos de papel binóculos... 
“O material era “perigoso” (os palitos e os clips), “que as crianças se poderiam ma-
goar” (dissera-se na reunião), mas eu não tive essa experiência. 
Primeiro, era uma casa para o elefante, mas como os “artefactos” que foram sur-
gindo e à medida em que os foram colocando à volta da caixa, abrimos uma porta, 
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uma criança pediu para abrir uma janela... descobriram que o cartão da caixa ti-
nha umas ranhurazinhas, uns buraquinhos, e com os paus de espetada e com os 
clips, começaram a usar para enfiar no cartão e a partir daí alguém (criança) disse: 
“isto parece uma fábrica!” – isto porque havia tecidos e porque havia lã, então ficou 
uma fabrica de camisolas! 
É interessante porque na comunidade há crianças de etnia cigana e elas disseram 
que os ciganos vão comprar às fábricas para vender na feira. E no fim, há uma cri-
ança cigana que diz: “vamos por uma camara para os ladrões não roubarem as ca-
misolas!” 
No fim, eles quiseram fazer um estacionamento, escadas, e colocar um cartaz por-
que, como tínhamos estado a fazer um cartaz por causa de um projeto de cinema 
que cá tivemos, eles fizeram essa ligação e também quiseram fazer um cartaz para a 
fábrica – o cartaz ilustra a fabrica.”  
 
título inventado: “parque de diversões” 
“Eles (crianças) gostaram, mas no início ficaram um bocadinho apreensivos e per-
guntavam o que haviam de fazer! Mas, passado o primeiro impacto, cada um fez 
uma pecinha e depois, no fim, juntou-se.  
Votaram para escolher o nome. Cada um disse um nome e ganhou o que teve mais 
votos.” 
 
título inventado: “o farol” 
Pela coordenadora do departamento de educação de infância do agru-
pamento de escolas:  

“Achei um desafio espetacular. Desde a motivação para a concretização do traba-
lho. Tive a oportunidade de assistir a um dos grupos a realizar o trabalho e achei 
que as crianças estavam envolvidas a ponto de se ouvir o silêncio destro da sala, de 
escolherem e experienciarem os diferentes materiais, cada um individualmente e de-
pois com a preocupação de falar com os colegas.  
Vi também a vontade de mexer em todos os materiais que eram diferentes e diversi-
ficados e depois, o processo que foi até construírem o trabalho final. A vontade de 
todos colaborarem, a vontade de participar, de mostrar o que faziam.  
Outros, em silêncio, iam experimentando e depois partilhavam com os colegas e de-
pois com a educadora. E o resultado que agora estou aqui a observar é espetacular!” 
 
Educadora:  
“O trabalho chama-se: o farol. Para a composição final, houve nomes que ninguém 
se lembrava! Fomos a votos.  
Eles acabaram por construir a casa, com a praia, com a areia, com uma serie de 
barcos porque depois o outro, com aquelas coisas todas, teve que fazer um barco que 
depois já não era um barco, e já era um motor... olhe, ficou uma coisa encadeada e 
eu fiquei de boca aberta porque realmente eles queriam! 
E aquele grupo (25 crianças), enquanto esteve ali, não piaram, “tum, tum, tum,” 
(referindo-se a estarem completamente envolvidos no que estavam a fazer). 
Nós (adultos), também mudamos a composição da sala. Inicialmente foi tudo no 
chão, depois começamos a ver que era melhor mudar. Montamos as mesas todas ao 
comprido e eles disseram: “ó professora, a sala está muito gira!”, porque a sala tem 
pouco espaço e não se consegue pôr assim ... e aí é que eles começaram a pedinchar! 
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Começaram a aperceber-se do material dos outros e foi tudo em cadeia! Foi uma 
coisa!! Eu acho que ficou grisíssima a composição e disse-lhes: “está lindíssima!” 
Porque acabou por sair tudo encadeado, umas coisas com as outras. Eu não me 
lembrava de fazer uma coisa daquelas que eles estavam a fazer! 
Foi por fases. Cada um, primeiro, estava individualmente a experienciar, cada um 
no seu lugar, em roda, na manta e os materiais no centro.  
Eu rendi-me! Eu rendi-me! A sério!! Fiquei completamente rendida! Eu que es-
tava bastante... “isto não vai sai daqui nada” Como é que este grupo enorme vai 
fazer alguma coisa?” Aliás, eu comentei com as minhas colegas, nunca imaginei!... 
A caixa, a caixa... o que é que dali vai sair!”  
Os miúdos adoraram! 
Depois, há um que faz um carro. E outro vem por trás e pergunta: 
- isso é um carro? 
- é! Não estás a ver que é um carro? Olha aqui... 
- é um carro? Então olha lá, aquele tubo que deita aquele fumo todo? 
- que tubo? 
- aquele tubo que deita o fumo! 
E eu disse: o cano de escape? 
- é isso mesmo, onde é que isso está? 
- pois... não tem! 
- então vais ter que fazer, se não, não é um carro! 
Então os dois ajudaram-se... Mas, depois, um queria que o cano de escape ficasse 
virado para cima, o outro queria que o cano ficasse deitado... 
- olha lá, o carro é meu! Eu é que vejo para onde fica o cano! 

E acabou por vencer a sua vontade e eu disse: ele tem razão! 
E lá ficou o cano de escape virado para onde ele queria. Foi interessantíssimo! 
Tenho lá um menino que tem algumas dificuldades a nível da fala, a nível motor, 
também e a nível de motricidade fina, mas ele estava tão envolvido... e quando lhe 
apanhou o jeito (cortar o tubo de isolamento) ... eu pensei “vai estragar”, mas... 
“tuc, tuc, tuc”, depois andou toda a gente a aproveitar as rodelinhas dele! 
Viram-se cabeças a pensar! Conseguia ver-se!” 
 
título inventado: “cem títulos” 
“É interessante ver o resultado de todos os grupos porque, com os mesmos materiais, 
como é que se consegue uma diversidade tão grande, não é? E tão bonita, digamos 
assim... 
Foi um trabalho muito gratificante, as crianças deliraram com isto, adoraram fa-
zer, manusear, inventar, criar... e depois criarem histórias à volta dos elementos que 
foram construindo! Acho que foi uma experiência muito rica e é gratificante ver de-
pois o resultado final.” 
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oficina dos inventores 

oficinas com famílias 
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[a voz das famílias] 
 
“Para mim o que mais me marcou foi observar o fascínio das crianças! Momentos 
de partilha, aprendizagem e a experiência com os materiais.” 

(Ângela) 
 
“Foi para nós muito gratificante ter o privilégio de participar nas experiências de 
oficina artística! Foi fascinante perceber que de uma simples folha de cenário e umas 
tintas à mistura, aliados ao movimento e ao som pode nascer um puro momento de 
cumplicidade entre nós e os nossos filhos. Essa cumplicidade que foi, também, parti-
lhada entre famílias. Famílias com culturas e formas de estar na vida diferentes, 
mas que naqueles momentos estavam reunidas com o mesmo propósito... o de brin-
car, de criar, de comunicar, de sentir os seus filhos através da arte!” 

(Carolina e Pedro) 
 
“Todas as experiências contribuíram para o aumento da capacidade de criatividade 
uma vez que o nosso filho começou a criar e recriar cada vez mais e simultanea-
mente a imaginar histórias. Aumentou a capacidade de exprimir-se livremente e em 
exteriorizar os seus sentimentos, ideias e emoções. 
Para além da capacidade de comunicar sentimentos, todas as experiências realiza-
das serviram como um “trampolim” para o seu desenvolvimento. As iniciativas “ar-
tísticas” em nossa casa fizeram-se notar devido às diversas práticas por ele experien-
ciadas. 

Na nossa casa, passou a existir um mundo para além do óbvio. As construções 
eram realizadas diariamente recorrendo a diferentes materiais: fita-cola, cartolinas, 
caixas de papelão, rolos de papel, tintas, folhas de papel de diferentes cores e textu-
ras, pedras, folhas de árvores... permitindo elaborar alternativas para a resolução de 
problemas. 
Sentimos também, um aumento da sua autoconfiança, devido ao facto de confiarmos 
nas suas potencialidades, tendo-o levado à descoberta que a sua criação era mais re-
levante que o resultado obtido, percebendo que a técnica utilizada e os respetivos ma-
teriais escolhidos naquele dia, foram só uma maneira de dar forma à sua imagina-
ção. 
Foi muito importante também as emoções sentidas ao longo de todos os processos cri-
ativos, como forma de maturação emocional, pois permitiu-lhe encontrar estratégias 
para a resolução dos problemas e assim aprender a lidar com a frustração. Exem-
plo: “Mamã, eu não consigo pôr isto em pé (folha de papel branca), ela cai... eu 
quero fazer um túnel para o pinguim passar... já sei... vou buscar aquela cartolina e 
vou cortá-la e depois ponho fita-cola ...”. 
As experiências para além de desenvolverem ferramentas emocionais, como a persis-
tência, resistência, paciência e autocontrolo, tiveram um papel importante na cons-
trução da sua autoestima e da sua autoconfiança. 
Foram experiências que criaram e desenvolveram as suas potencialidades, bem como 
as capacidades afetivas e de equilíbrio pessoal.  
Para terminar, queremos agradecer-te, enquanto pais, toda a dedicação, empenho e 
envolvimento durante estas experiências. 
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Toda as vivências contribuíram para o nosso desenvolvimento psicossocial, bem 
como, para as nossas capacidades afetivas e de equilíbrio pessoal. 
O nosso bem-haja.” 

(Carla e Nelson) 
 

 
oficina dos inventores foi uma residência artística com famílias. In-
ventada especialmente para as crianças que participaram no projeto a 
casa dos inventores: residência inventiva.  
Teve como objetivo principal envolver as famílias para que, também 
elas, fizessem parte desta comunidade que se formou para discutir as 
questões inerentes à inventividade na infância, convocando, deste modo, 
as suas vozes para a escrita desta viagem que não se fez só. Neste sen-
tido, nada melhor que convidar os seus pais, os seus irmãos, padrinhos, 
tios, avós, e todos os que se quisessem juntar a nós e que fizessem 
parte das suas infâncias.  
Denomina-se oficina dos inventores, mas poder-se-ia ter inventado 
qualquer outro nome que lhe reforçasse o seu carater emancipador, hí-
brido, ao mesmo tempo que holístico.  
Na procura de uma essência, quase como que da descoberta da raiz das 
coisas, concentrar o nosso olhar em novas formas de ver, descobrindo 
aquilo que pode existir onde o “olhar de todos os dias” não consegue 
chegar, sentir com todo o corpo e com todo o nosso ser, o ser aqui, 
neste lugar familiar, neste tempo das relações que não têm tempo, ente 

pais e filhos, entre famílias, entre sentires que que não se veem; procu-
rar, descobrir, encontrar o que pode ser este lugar de inventar. Da in-
ventividade na infância das crianças que deste projeto de investigação fi-
zeram parte, das infâncias das suas famílias que se juntaram a nós, num 
espaço capaz de nos fazer ficar, contemplar. 
A oficina dos inventores procurou ser uma oportunidade de encon-
tro, num espaço não formal de educação, mesmo estando no próprio 
jardim de infância, onde se podiam inventar muitos lugares a partir da 
vivência de experiências artísticas de carater imersivo e de natureza ex-
periencial, experimental e de descoberta, através de momentos de par-
tilha multigeracional, multicultural e multissensorial - transformando-se 
num encontro de infâncias e de inventividades. 
Foi implementada no jardim de infância que as crianças frequentavam, 
aos sábados, no período da manhã, entre as 10:00 e as 12:30, num total 
de 4 sessões.  
O convite foi feito a todas as famílias, no entanto, o número de partici-
pantes foi variando de sessão para sessão, havendo famílias que não 
participaram em nenhuma e outras que foram assíduas a todas.  
Pais e filhos (e restantes familiares) em coprodução, cooperação, con-
tribuindo para o desenvolvimento pessoal, social e humano a partir da 
inventividade na/da infância.  
Tendo a inventividade como ponto de partida, foram estruturadas várias 
propostas artísticas a partir do revisitar de obras de arte contemporâ-
nea, onde foram resgatados para este ambiente o trabalho artístico de 
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vários artistas.  
A opção de convocar para estas oficinas a arte contemporânea tem que 
ver com os processos artísticos destes artistas, pelo seu carater experi-
mental e de investigação de novos meios e formas de expressão.  Fo-
ram tidas em consideração, não só as suas obras de arte, mas essencial-
mente o valor que elas tiveram para a construção da história da arte e 
da(s) cultura(s), contribuído assim para o entendimento do seu posicio-
namento na história de um determinado contexto e época, contribu-
indo, desta forma, para o nosso posicionamento no presente através 
do revisitar destas memórias, reinventando-se outras. 
Acreditando que a inventividade se encontra no processo e não no resul-
tado, interessa-me a inventividade do artista, mais do que a sua invenção. 
Desta forma, estudando e aprofundando o contexto das obras de vá-
rios artistas que se inscreverem nos diversos movimentos artísticos que 
constroem a nossa história, interpretamo-las e problematizamo-las, cri-
ando novos sentidos, de forma a fazer sentido no desenho das propos-
tas que esta oficina ofereceu. A partir deste estudo, ampliaram-se os 
modos de ver, dando mais importância à matéria do que à forma, às 
experiências artísticas nos seus processos de investigação e experimen-
tação da potencialidade da performance do corpo, do gesto, do movi-
mento, dos materiais; com um forte interesse na imprevisibilidade da 
experiência, como exercício de aprendizagem, acreditando que assim 
nascem as suas obras.  
Digamos que, aquilo que senti ao investigar e interpretar a suas 

inventividades aumentou a minha. 
As sessões dinamizadas e partilhadas exploraram várias linguagens es-
téticas e expressivas, experiências sensoriais, que permitiram a criação 
de cenografias inventadas que envolviam a expressão e o diálogo entre 
pais e filhos e entre famílias.  
Sessões dinâmicas, animadas e afetivas que provocaram e desenharam 
paisagens sonoras que incluíram muito ruido, silêncio, entrelaçados no 
som da música ambiente que colocava em cada sessão, também ela 
pensada como um meio de provocação dos/de sentidos.  
Também a música, como material de suporte sonoro para as sessões, 
tal como a organização do espaço, falava e entoava nos seus corpos, 
auxiliando e instigando reações multissensoriais que se manifestavam 
nas reações e relações que se iam criando.   
O ponto forte destas oficinas, foram, sem dúvida, os afetos e a relação 
humana, verificando-se na escuta, no olhar, no parar, no deslumbra-
mento e no espanto das paisagens estéticas que lhes deram uma dinâ-
mica e um sentido a partir da imersão naquele momento que era só de 
estar, contemplar, e se assim o sentissem, de intervir. 
As sessões passaram por momentos de brincadeira e jogo, onde as nar-
rativas inventadas enriqueceram o tempo em família, mobilizando as-
petos emocionais e cognitivos através da vivência das experiências ar-
tísticas que lhes proporcionou o contacto sensorial com materiais, for-
mas, técnicas e suportes de expressão artística diversificadas. 
A partir da diversidade cultural e social das crianças e suas famílias, 
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estes foram também momentos de confronto com essa realidade, per-
mitindo, principalmente aos adultos, perceber a importância das rela-
ções que se criam em momentos de convívio, partilha de lugares e ex-
periências, tendo desta forma a oportunidade de dissipar preconceitos 
e ideias pré-definidas sobre o ser humano, notando-se uma maior hu-
manização das relações sociais e humanas.  
Nestes encontros, as famílias, especialmente os pais, tiveram a oportu-
nidade de observar e se deslumbrar com a expressão livre e espontânea 
dos seus filhos que, a partir do seu envolvimento com o meio e com os 
materiais, escutaram as suas vozes, os seus discursos, observaram os 
seus gestos – como meios de acesso à descoberta e construção de iden-
tidades e subjetividades, o que contribuiu, também, para uma reflexão 
sobre a emancipação da infância através de tempos e espaços instiga-
dores. 
Para os pais foi o deixar, afastar, mas ficar... ficar a vê-los pensar, fazer, 
sentir, investigar. Mas também foi parar para estar, observar, valorizar, 
respeitar, acrescentar, mas não interferir, provocar, “empurrar”, deixar 
sentir, deixar inventar... 
A oficina do inventor permitiu que as famílias habitassem outro es-
paço que não o espaço comum em que se costumam relacionar, não se 
esgotando neste espaço, mas antes partir da vivência dele para a inven-
ção de outros lugares possíveis, antes não imaginados.  
Experimentar diferentes linguagens que não as que habitualmente utili-
zam em família, saber que elas existem e são possíveis, arriscar-se a 

criar novos mundos, construindo novos olhares a partir do contacto 
com experiências artísticas que fundamentam as próprias experiências 
que ali se viveram. 
Um espaço de criatividade que resgata as memórias de cada um, as 
suas experiências culturais, numa dimensão simbólica e sensível, emo-
cional e racional que, proporcionada pela inventividade, permite a cons-
trução de identidades e subjetividades, a partir de cada e dos outros. É 
também, partir de memórias individuais para construir memórias cole-
tivas, e de memórias coletivas para construir memórias individuais. 
Pluralidade e singularidade de mãos dadas. 
As crianças foram as grandes protagonistas de todo este processo que 
privilegiou a experiência estética e a relação socioafeiva.  
Neste sentido, segundo Hernández (2000), Barbosa (2011) e Acaso 
(2018), esta experiência estética, ou educação dos sentidos, é comum à 
educação artística e, deste modo, está na base da inteligência, da cons-
ciência e do raciocino, permitindo uma ligação harmoniosa e com sen-
tido com o mundo. Deste modo, uma educação artística que tenha no 
artístico da arte o seu princípio orientador, promoverá esta educação 
estética a partir do seu desenvolvimento, das suas capacidades biológi-
cas e mentais, ou seja, desenvolvem-se todas as formas de expressão. A 
autonomia e a liberdade de pensamento e ação, incentivam a criativi-
dade e responsabilidade social.  
A aprendizagem deve-se assim às conexões cognitivas que se relacio-
nam com a emoção, sendo as relações emocionais e afetivas que se têm 
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com as famílias e com todos os contextos que as crianças habitam, es-
pecial importância.  
Mas agora questiono; os sentidos educam-se? De que sentidos estamos 
nós a falar no que diz respeito à inventividade? 
Neste sentido, somos convidados a pensar na relação entre natureza e 
arte para percebermos de que se trata, quando falamos em “experiência 
estética”.  
Kant (2001) faz-nos pensar na natureza das experiências estéticas 
como forma de acesso ao conhecimento, (caminho para o conheci-
mento), como uma força criadora que se estabelece na relação entre a 
natureza da experiência e a experiência em si.  
Será que este processo, pelo qual se passa para chegarmos a algum co-
nhecimento, tem que ver com esta experiência estética que é relação 
entre arte e a natureza das experiências? Mas que arte? Que natureza? 
Esta relação, ou noção, merece-nos uma especial atenção na medida 
em que pressupõe que este conhecimento a adquirir possua um sentido 
para o mundo e que é alcançado/encontrado no visível.  
 
O que mais marcou estes momentos de oficina e foi valorizado, foram 
os caminhos poéticos que se foram inventando, vivendo, percorrendo. 
O que nos ficou deles e o que se levou para continuar, em suas casas 
ou em qualquer outro lugar, este caminho que nos leva a inventar ou-
tos novos através do contacto com a cultura e com a arte. 
Neste sentido, como nos conta António Damásio (2011; 2013; 2017) a 

arte e a cultura são meios de transformar os universos que nos ro-
deiam, mas também o nosso universo interior, uma vez que o que im-
pulsiona o homem a inventar mundo; cultura, é o seu intelecto que une 
e relaciona sentimento com razão. Neste sentido, segundo o autor, os 
sentimentos são as forças motrizes principais que impulsionam a cria-
ção artística e cultural porque toda e qualquer expressão racional está 
baseada e tem fundamento nas emoções. 
Aquando do início da primeira sessão, cada família estava junta e a vi-
ver aquele momento de forma mais intimista, apesar de as famílias não 
serem desconhecidas umas das outras, notava-se que queriam aprovei-
tar aquele tempo juntos, em família. No entanto, no decorrer do 
tempo, a certa altura, já ninguém sabia quem fez o quê, a que grupo 
pertencia ou o lugar que lhe “pertencia”.  
As propostas que levava na “mala da inventividade” eram propostas com 
um “fim” aberto, incerto. Tudo iria depender das relações que se crias-
sem, do envolvimento e da disposição de cada um para brincar. 
Todas as crianças conheciam aquele lugar e, para elas, era estranho es-
tarem ali, num sábado, dia de ficar em casa e não ir à escola. Como já 
não eramos estranhas umas às outras, porque estávamos em residência 
durante a semana, percebi que as atitudes/reações ao espaço eram dife-
rentes. Não só pelo facto de estarem com os seus familiares dentro de 
um espaço conhecido para elas, a forma como se deslocavam no es-
paço, a forma como o habitaram, era diferente; mostravam-se mais au-
tónomas/independentes, mais livres. Sabiam onde estavam todos os 



    
 

400 

materiais, os diferentes espaços do edifício e faziam questão de verbali-
zar isso para todos, falando com os pais e explicando-lhes tudo. Era 
como se fossem os anfitriões de uma festa ou de uma casa e não que-
riam que faltasse nada às visitas. É o poder da memória dos lugares 
que, neste caso, estava bem enraizado e, para elas, era estranho estarem 
ali a vive-lo sem as rotinas que habitualmente lá têm durante a semana.  
Relativamente a esta memória do lugar, é importante demorarmo-nos 
um pouco mais no significado que ela pode ter para a criança e sua in-
fância, bem como para esta oficina, especialmente como forma de nos 
possibilitar uma reflexão sobre a forma como a vivência efetiva e afe-
tiva dos espaços e das coisas, pode influenciar e potenciar a inventivi-
dade.  
Ora, se as crianças estavam exatamente no mesmo espaço, porque as 
suas atitudes eram diferentes? 
Para além do facto de estarem na presença dos seus pais, o que já lhes 
transmitia outro tipo de emoções e sentimentos, talvez um sentimento 
de pertença e de confiança, bem como de responsabilidade pelo espaço 
e pelo que nele acontece. 
A partir destas oficinas foi também importante partilhar com as famí-
lias o trabalho de investigação que se estava a desenvolver através da 
residência artística que estava a implementar no jardim e na qual os 
seus filhos estava a participar, sensibilizando-as para a importância da 
envolvência da família nos processos de aprendizagem dos seus filhos 
na escola, participando em momentos de colaboração de processos 

criativos e inventivos através de um diálogo efetivo entre todos e com 
um forte enfoque nas vozes das crianças como forma de valorizar e 
respeitar a suas infâncias e a inventividade das crianças, observando-as e 
escutando os seus pensamentos inventivos. 
Cada sessão tinha uma ou várias propostas diferentes. 
Durante as dinâmicas, haviam momentos de discussão e partilha onde 
se discutiam os diferentes olhares sobre diferentes assuntos, bem como 
a partilha de assuntos e atitudes que as famílias observavam em casa e 
que se refletiam como “efeito” das experiencias artísticas que as crian-
ças tinham vindo a experienciar na residência durante a semana.  
Contava aos pais o que andávamos a fazer e mostrava-lhes documenta-
ção, imagens e vídeo, sobre os momentos passados com os seus filhos 
e isso revelava-se muito interessante porque os pais diziam “agora já per-
cebo porque é que ele(a) em casa faz isto ou pede isto ou diz isto”, o que permitia 
que as famílias estivessem mais sensíveis e atentas e, deste modo, aju-
davam as crianças a potenciar ainda mais as sua inventividade. 
Algumas famílias convidaram-me para ir a sua casa para ver o “caos” 
em que se tornaram as suas casas! As crianças passaram a olhar com 
outro olhar para o que tinham em casa e começaram a ter uma atitude 
mais interventiva nos espaços que habitavam, bem como na escolha de 
materiais não estruturados para brincar, passando a não utilizarem nas 
suas brincadeiras os brinquedos que habitualmente usavam, sendo eles 
a criar um cenário que depois incluía esses brinquedos, em oposição às 
brincadeiras que partem dos brinquedos. 
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II. 2. 4 
 

caixa vazia 
1.º Ciclo do Ensino Básico 
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“no fim da residência artística,  
precisamente no último dia,  

antes de me despedir das crianças, 
 disse-lhes: 

- este projeto chama-se caixa vazia. 
Inês: não, não (!?) a caixa tem coisas!” 

 
 
“Aquilo que me marcou mais, de facto, foi o uso de objetos que nós necessariamente 
não usamos, nem damos importância, nem eles, não é? Objetos comuns, correntes, e 
com esses objetos criar uma brincadeira de imaginação muito grande.  
O facto de estarem mais libertos, expandem mais e há características da 
personalidade deles que acabamos por percebe-las melhor aqui do que na sala de 
aula, porque é um ambiente mais fechado, limitado... 
Aqui eles sentem-se à vontade e extravasam aquilo que são!...” 

(reflexão da professora)  
 

(diário de bordo, 16 de junho, 2016) 
 
 
 

                                                
27 https://crearte.up.pt/project/show/29 
28 https://i2ads.up.pt/blog/outros/creative-school-partnerships-with-visual-artists/ 
 

contextualização 
 
O projeto caixa vazia27 foi uma proposta que aconteceu em formato 
de residência artística.  
Como parte integrante desta investigação, esteve também inserido no 
projeto CREATIVE SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL 
ARTISTS (CSPWVA)28 - Arte Contemporânea nas Escolas Primárias - 
aberto a artistas em colaboração com professores do 1º Ciclo, também 
denominado de Projeto CREARTE29. 
O CSPWVA foi um Projeto Piloto Europeu de Educação Artística em 
Escolas do 1.º Ciclo, promovido pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, em colaboração com a Associação de 
Professores de Expressão e Comunicação Visual. Foi desenvolvido em 
Espanha, Reino Unido, Suécia, Chipre e Portugal. 
Procurou incentivar a colaboração de artistas educadores e professores 
do 1º ciclo em propostas para uma ou mais turmas durante um 
período escolar não inferior a 15 horas, incidindo em atividades 
artísticas e/ou atividades pedagógicas através das artes, que integraram 
a colaboração com crianças, o respeito de autorias partilhadas, 
segurança dos participantes e conteúdos pedagógicos relativos ao nível 
de ensino onde atuaram (https://crearte.up.pt/).   

 
29 https://crearte.up.pt/ 
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Neste sentido, o projeto caixa vazia, encontrou o seu caminho e teve 
o seu tempo e lugar, numa escola do 1.º ciclo, com um grupo de 15 cri-
anças do 1.º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 6 
e os 7 anos, contando com a colaboração da professora titular de 
turma. 
O projeto teve a duração total de 16 horas, distribuídas por 5 semanas 
consecutivas, com início no dia 5 de maio e terminus no dia 2 de junho 
de 2016. 
As sessões aconteceram às quartas, quintas e sextas-feiras, das 14:00 às 
16:30, num total de 7 sessões. 
 
sinopse 
 
caixa vazia foi um projeto de “formato” residência artística em jeito 
de ‘sonho’, um lugar onde a criança teve tempo e espaço para ser. Para 
ser criança. Para brincar, sonhar, imaginar, olhar, sentir, pensar, cheirar, 
participar, contemplar, inventar.... Nasce uma caixa que se recicla – 
pois impressa no seu interior -, que se reinventa virando-se ao 
contrário. Uma caixa que se olha e aparenta ser nova, mas que não é 
somente uma caixa.  
A forma como nós colocamos os objetos à disposição das crianças 
tem, na verdade, em si uma leitura. Falaremos aqui do tempo, da 
ocupação, do pensar e do fazer. 

 
pressuposto 
 
Como refere Araújo (2009), as crianças não têm tempo para ser 
crianças, vivem sobreocupadas com tarefas ou atividades prescritas 
pelos adultos, adultos esses que lutam com a falta de tempo para ser 
adultos. Assim, neste tempo apressado em que não se valoriza a 
educação lenta, o ócio, e em que as crianças não são consideradas 
agentes do seu próprio processo de socialização, este projeto criou 
condições para a descoberta do tempo e ao longo do tempo, sem 
pressa, nem diretividade ou objetivo de chegar a um objeto único 
pronto a usar, o que se podia fazer com uma caixa vazia?  
Ser, e na urgência de criar espaços e tempos, onde as expressões 
artísticas estão, muitas vezes, confinadas à ocupação/ entretenimento 
sem significação para a criança, este projeto procurou “devolver” à 
criança o tempo; o tempo da descoberta, da desconstrução 
estereotipada do uso dos objetos, do conhecimento do mundo através 
dos seus olhos, das suas mãos, dos seus ouvidos, do seu corpo...da sua 
voz. 
De uma caixa vazia podem nascer coisas? Como um espaço vazio se 
pode tornar em alguma coisa? O que é uma caixa? Para que serve uma 
caixa? Qual o tempo de uma caixa? Será o tempo vazio? Sem 
ocupações? Tempo vazio e tempo ocupado? O que significa vazio? De 
que cor é o vazio? Será o tempo ocupado ou cheio? (...) 
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As crianças têm o seu tempo organizado e preenchido com ocupações 
diversas que, muitas vezes, não vão ao encontro dos seus interesses. 
Para além deste tempo, todo ele estruturado com tarefas, “coisas” para 
fazer, com um fim fechado e normativo, como se se tratasse de um 
“manual de instruções” que apenas se tem que seguir, reproduzir. Não 
pensar. Executar.   
No entanto, as crianças são por natureza curiosas, e é através desta 
curiosidade que caixa vazia provocou na criança a vontade de 
questionar(se) e descobrir(se) respostas que lhe permitiram refletir, 
construir e reunir ferramentas/ competências lúdico-expressivas de 
forma livre sobre os seus interesses e motivações, bem como entrar em 
contacto com a linha que separa a criança de si própria e do mundo 
que a rodeia, como ator e espectador de processos de construção de 
subjetividade(s). 
O ato inventivo traduz-se, aqui, num ato significativo para a criança, na 
medida em que lhe proporcionou um envolvimento efetivo consigo 
própria, com os outros e com o espaço e os objetos que habitaram as 
experiências proporcionadas por esta proposta.  
Procurando afastar-se das diretrizes de um currículo escolar 
estandardizado, que se afasta da expressão e educação artística na 
infância, aproxima-se da criança através do rompimento de padrões e 
técnicas de reprodutividade e representatividade que manifestam ser 
redutoras do potencial que a envolvência em experiências artísticas têm 
para a emancipação do ser criança na sua infância, abrindo a 

possibilidade de ser outra coisa.  
Caixa vazia procurou, desta forma, dar voz às crianças, através da 
escuta das suas ideias, respeitando e valorizando as suas opções e o seu 
pensamento, procurando valorizar aquilo que muitas vezes é entendido 
como supérfluo, inútil e sem sentido para as competências e 
aprendizagens que os currículos preveem que a criança alcance no fim 
da escolaridade. 
As crianças têm os seus próprios projetos e cabe aos adultos 
envolverem-se neste enorme privilégio e responsabilidade que se torna 
a observação dos seus pensamentos, questionamentos e escolhas sobre 
o que a criança vai construindo.  
Através da observação, registo e diálogo com as crianças, os adultos 
envolvidos no projeto caixa vazia, artista-investigadora-professora e 
professora titular de turma, foram a âncora para as suas fragilidades e 
as bússolas para os seus problemas, nunca alterando o 
pensamento/ideia da criança, mas auxiliando nas suas necessidades, 
tendo a capacidade de participar com ela e não para ela, bem como de 
instigar, provocar e facilitar à criança, o seu próprio processo de 
invenção.  
 

objetivos do projeto  

A partir do conhecimento e interpretação que a criança tem e faz do 
mundo, através das suas vivências quotidianas e das memórias que 
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essas vivências lhe proporcionam, da sua curiosidades e questões, 
proporcionadas pela escola e pelo meio que a rodeia, pretendeu este 
projeto: 

- valorizar e potenciar a identidade da criança, as suas histórias 
de vida e a sua visão do mundo; 

- contactar com a natureza das coisas, proporcionando 
momentos de questionamento e aprendizagem experiencial 
através dos sentidos; 

- criar momentos laboratoriais de contacto, investigação e 
experimentação sensorial de objetos, matérias e materiais, suas 
características e potencialidades técnicas e expressivas; 

- criar momentos de livre expressão a partir da exploração de 
práticas artísticas; 

- valorizar e sensibilizar para a importância da inventividade da 
criança; 

- proporcionar à criança a oportunidade de responsabilizar-se 
pelas suas escolhas e intervir sobre elas; 

- dar voz e autonomia à criança. 

conteúdos  

- elementos da forma 

- expressão e comunicação visual 

- criatividade e inventividade 

- linguagem e elementos da arte 

- cultura visual 

- expressão espontânea 

- observação e mobilização dos sentidos na perceção do mundo 
envolvente  

- estética 

- sentidos 

 

operacionalização do projeto 

O projeto caixa vazia traduziu-se numa residência artística com 
crianças, num ambiente formal de educação – a escola – procurando 
distanciar-se deste “ambiente formal” que inibe a relação social e 
humana, bem como a liberdade de pensamento e ação sobre o mundo. 
Assumindo e procurando o risco de se contrapor à ideia de um 
ambiente estruturado de educação com fins uniformizadores a atingir, 
independentemente das capacidades cognitivas de cada criança.  

1º momento: criação (por parte da artista) de diferentes espaços, no 
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interior e exterior da escola, que proporcionaram à criança uma livre 
interação e experienciação do espaço e materiais nele existentes.  

2.º momento: montagem de um espaço (ateliê/laboratório/oficina) 
onde os materiais do primeiro momento estavam disponíveis por 
categorias. Visita ao espaço e novo momento de exploração livre 
(interior da escola). 

3.º momento: cada criança recebeu uma caixa vazia. Aos materiais já 
existentes no espaço, especificado anteriormente, acrescentaram esta 
caixa (só a caixa foi pertença de cada uma das crianças pois os 
restantes materiais puderam ser usados por todos). Momento de livre 
expressão e interação com os materiais e entre as crianças.  

4.º momento: “a caixa ainda está vazia?” A partir desta questão, 
pretendeu-se desencadearam-se alguns jogos de expressão dramática 
que levaram a criança a pensar o espaço vazio e os objetos do 
quotidiano (naturais e artificiais), bem como a sua função real 
(utilitária) e imaginada (inútil). “A caixa ainda está vazia?”  

5.º momento: a partir da questão levantada no momento anterior, cada 
criança pôde escolher materiais e objetos, colocando-os na sua caixa 
vazia. Dos materiais que as crianças escolheram colocar na sua caixa 
vazia, “vamos fazer nascer coisas” ... 

Inicio do projeto (individual).  

6.º e 7º momento: laboratório dos inventores 

As crianças, envolvidas nas suas criações, e o adulto (professor e 
artista), sem desviar a linha de pensamento criativo da criança, ajudou e 
potenciou este “estado” com contributos significativos e interligados 
com os “objetos” que nasceram da caixa vazia. (2h+2h) 

8.º momento: a voz da criança 

Cada criança apresentou a sua “invenção”, inventando-lhe um nome e 
partilhando com todo o grupo a sua experiência.  

Todos os momentos apresentados foram divididos em duas fases: 
1. montagem e preparação do espaço e materiais (pelo artista) 
2. envolvimento das crianças e da professora 

 
questões éticas e envolvência das crianças 
 
Todos os momentos vivenciados foram previamente preparados por 
mim, contemplando a segurança dos participantes (crianças e adultos) 
e adequando o espaço e materiais ao contexto. 
Houve, de acordo com o desenvolvimento do projeto, a possibilidade 
de se desencadearem momentos de trabalho colaborativo com as famí-
lias das crianças (levaram para casa para brincar e de lá nascerem outras 
invenções). 
O projeto visou a exploração do espaço escola num sentido mais alar-
gado e abrangente geograficamente e cronologicamente, e neste sen-
tido, o espaço escola não foi apensas o edifício, mas também os 
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espaços naturais envolventes da comunidade local, bem como os espa-
ços imaginados que deles nasceram. A sala de aula, transformou-se, 
também ela, numa outra sala e muitas vezes, num caos. 
A autorização para a captação de imagem (fotografia, vídeo e áudio) foi 
da responsabilidade do projeto crearte, no entanto, foram posterior-
mente solicitadas autorizações, por mim, aos pais para utilizar estes re-
gistos como forma de documentação para esta tese (em anexo). 
Os nomes utilizados nesta narrativa são nomes fictícios, de forma a 
preservar a identidade das crianças.
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“Hoje senti-me muito comovida com o silêncio das crianças. 
Eram 13:30 quando cheguei à escola. Ainda no carro, a chegar para estacionar, vi 
que as crianças corriam pelo recreio. Umas jogavam futebol, outras corriam, outras 
brincavam em grupo, outras passeavam. Estacionei o carro e quando saí consegui 
logo ouvir aquele ruido típico dos recreios das escolas. Apesar de haverem adultos no 
recreio, estes não se ouviam. Só as crianças.  
Quando toquei à campainha, veio uma das auxiliares educativas abrir-me o portão. 
Ao verem-me, algumas crianças da turma do 1º ano, vieram a correr ter comigo; 
“Maraaaaa, é hoje que vens trabalhar connosco!? A professora disse-nos!”, umas 
foram a correr chamar as outras “a Mara já chegou!”, outras ficaram comigo e 
acompanharam-me até à sala. De seguida, vieram as que ainda tinham ficado no 
recreio. Correram todas para a porta da sala. Umas estavam ofegantes e transpira-
das da correria, outras olhavam-me serenas, outras faziam-me perguntas “o que 
trazes aí?”, “posso ver?”, “o que vamos fazer?”, (...). 
A professora já estava dentro da sala. Depois de todos entrarem e se dirigirem para 
os seus lugares, a professora pediu para tranquilizarem porque com aquela agitação 
toda, a Mara não começava o seu trabalho, e assim, ninguém se entendia. Sossega-
ram, calaram. 
Em reunião que tinha tido com a professora, sobre o projeto, pedi-lhe que não dis-
sesse às crianças o que eu iria ali fazer. Que não lhes contasse muitos pormenores. 
Apenas quem eu era e que iria estar com eles durante aqueles (quase) dois meses, 
uma vez por semana (no período da tarde), a desenvolver com elas um projeto de 
educação artística. 
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Pedi-lhe também que pudesse estar com as crianças numa “sala polivalente”, num 
espaço que, sendo possível, estivesse vazio, que não fosse a típica sala de aula, como 
aquela onde estávamos, preenchida com mesas individuais e com cadeiras, em fila, 
duas a duas, umas atras das outras.  
No espaço do jardim de infância, edifício ao lado da escola do 1.º ciclo, havia uma 
sala assim que era usada para as aulas de atividade física, expressão dramática e 
plástica das crianças do jardim de infância. E foi possível. 
Ainda dentro da sala, as crianças olhavam para mim com um olhar que expres-
sava; “ainda demora muito? Vamos?”.  
A professora perguntou-me se era preciso levarem o estojo ou algum material. As 
crianças olhavam-me à espera da resposta, já com a mão no estojo e em posição para 
se levantarem para sairmos dali. Parei por instantes, porque não estava à espera 
daquela pergunta, nem tão pouco tinha pensado na possibilidade de as crianças le-
varem algum material seu, pois a “caixa estava vazia” e todo o material que íamos 
usar era eu que o levava! Mas, naquele momento, senti que podia ser interessante 
pedir para levarem alguma coisa sua, sim, porque não? E veríamos o que fazer com 
ela... 
Pedi então que trouxessem um lápis de grafite. “Um lápis!”. E lá fomos nós... 
Pelo caminho, sentia a agitação deles. Aquela agitação de quem está curioso, ansi-
oso e ávido de conhecer, descobrir.  Aquela agitação e correria de quem quer chegar 
primeiro, de quem quer ver primeiro, de quem não quer perder nenhum momento.  
A professora ia dizendo num tom mais assertivo; “com calma”, “sem correrias”, 
“silêncio”, “não podemos incomodar as crianças do jardim”. 

Eles tropeliavam-se e tentavam não perder o seu lugar. Todos disputavam quem ia 
ao meu lado ou quem me ajudava a levar as caixas e sacos onde levava os materi-
ais. 
Chegados ao espaço onde iriamos passar vários momentos juntos, parecia que aquele 
espaço se tinha transformado numa imensidão, ao mesmo tempo que num espaço pe-
quenino, pequenino.  
Todos me seguiam, não se afastando de mim. Quase como se estivessem à espera de 
alguma coisa, ou que lhes dissesse para onde ir. Como não lhes dizia nada, ou lhes 
dava alguma instrução ou indicação para onde ir, ficaram junto a mim. Tão junto 
que perecia não haver mais espaço a ocupar, ou lugar para onde ir.  
Sentei-me no chão. E todos se sentaram a seguir. Sentaram-se tão próximos de 
mim que, apesar do enorme espaço que tínhamos, houve crianças que ficaram atrás 
de outras e neste momento lá voltaram à tropelia. Barafustavam uns com os outros 
porque queriam ficar “ao lado da Mara” e todos a queriam ver. Como se eu fosse 
uma coisa do outro mundo, ou como se eu lhes fosse dizer a coisa mais importante 
das suas vidas, ou fazer a coisa mais interessante que podiam ver. Eu não dizia 
nada. Tentei apenas acomodar-me e fazer com que este “jogo dramático” em que se 
transformou este momento, os pudesse fazer encontrar o seu lugar, respeitando o lu-
gar de cada um e dos outros. Resultou. Apesar de podermos ter ficado mais afasta-
dos e mais confortáveis, lá nos conseguimos sentar e formar uma roda. Todos nos 
conseguíamos ver.  
E foi naquele momento que me senti comovida com o silêncio das crianças! 
Olhavam para mim, em silêncio. Quase como se estivessem à espera de escutar a 
“lição”, à espera que eu lhes mostrasse o caminho, ou lhes desse instruções. Á 
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espera que eu comandasse aquela viagem. Á espera que eu lhes dissesse e lhes expli-
casse o que estavam ali a fazer e o que deviam fazer a seguir.  
Silenciei-me com elas. Não disse nada e façamos assim, a olhar-nos... 
E, apesar dos seus olhares cheios de perguntas, a sua voz permanecia em silêncio.  
Aquele momento teve para mim muito sentido e comovi-me com os seus olhares ex-
pressivos, cheios de perguntas que tinham tanta voz através do seu olhar. E olhei.  
Olhei cada um nos olhos, também em silêncio.   
Mas, como eu não dizia nada... uma das crianças lá se atreveu:  
“mas... porque é que trouxemos um lápis?” 
Respondi-lhe com outra pergunta: “para que serve um lápis?” 
E todos disseram em uníssono: “para escrever!”  
E estava lançada a essência da caixa vazia... sem que eu alguma vez pudesse 
imaginar que este episodio pudesse dar o pontapé de saída para esta aventura!  
Servirá um lápis para escrever?” 

 (diário de bordo.1ª sessão. 5 de maio, 2016)  
 
Para que serve um lápis?   
 
Aquando da pergunta feita por aquela menina; “mas (então), porque trou-
xemos um lápis?” 
Era quase como se me perguntasse: “disseste-nos para trazer um lápis, e 
agora, estamos aqui sentados no chão a olhar para ti, e tu, olhas para nós, e não 
nos dizes o que vamos fazer com ele?” 

Um lápis serve para escrever, sim. Eles têm razão. Reparei que a forma 
como eles seguravam o lápis nas mãos, era aquela posição de quem es-
tava pronto para começar a escrever.  
 
 

 
 
São crianças do 1º ano que, pelo que me contou a professora, aquando 
do início do projeto (maio), “já tinham a matéria toda dada” e “agora até ao 
fim do ano, era só consolidar”, a maior parte das crianças “já lia e escrevia”, 
mas “algumas ainda precisavam de ajuda, mas estavam a seguir ao seu ritmo”.  
Não pedi à professora qualquer “relatório” ou “caracterização da 
turma”. A única informação que quis ter, apenas por questões de orga-
nização das dinâmicas, bem como dos materiais que iria levar, foi o nú-
mero de crianças da turma.  
Um dos objetivos deste projeto, bem como desta investigação, foi “va-
lorizar e potenciar a identidade da criança, as suas histórias de vida e a 
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sua visão do mundo”, pelo que não me interessava, neste sentido, co-
nhecer cada criança por “fichas” que a definissem, saber o seu con-
texto familiar, o local onde vive ou a profissão dos pais, se “já leem e 
escrevem tudo”, se estão abrangidas por algum tipo de apoio educa-
tivo, se “é muito cabeça no ar” ou “muito boa aluna”, bem como do 
seu perfil desenhado pelas metas curriculares, ou pelas competências a 
atingir na aquisição dos conhecimentos que a escola prevê para o fim 
de cada ano letivo, porque tudo isto seria muito redutor para a “conce-
ção de criança”.  Procurando esta distância, como poderemos ver a se-
guir, através da proximidade com uma caixa vazia que não sabemos o 
que contem ou o que poderá vir a conter, tampouco o que ela poderá 
significar. 
Voltando ao primeiro momento que tive com as crianças; aquelas 
mãos pequeninas que seguravam o lápis, faziam entender que era certo, 
íamos escrever. E um lápis, para que serve? Para escrever. Pelo menos, 
na sala de onde trouxeram o lápis, é isso que fazem com ele. Escre-
vem, mas também desenham. Desenham letras e palavras em folhas, 
nos cadernos, nos manuais e no quadro de ardósia. Copiam letras que 
se transformam em palavras que reproduzem para aprender. 
Foi por isto, também, que preferi ficar noutra sala que não aquela onde 
passam a maior parte do seu tempo de escola, e onde o lápis serve para 
escrever, ou para desenhar. Apesar de ter sido interessante e impor-
tante a rotura com este espaço formal de educação, para uma sala mais 
“polivalente”, que se transforma, transformando também tudo o que 

dela faz parte, não deixaria de ser interessante esta transformação na 
sala de aula onde costumam estar todos os dias. No entanto, a opção 
foi sair dela, mas voltar a ela no fim das sessões, como explicarei a se-
guir. 
Nesta nova sala, o lápis poderia servir para outras coisas e deixava de 
ser lápis de escrever para que o pudéssemos olhar como uma “coisa”, 
um objeto, que iriamos descobrir e explorar, como se fosse a primeira 
fez. Um bebé, por exemplo, quando pega num lápis faz tudo menos 
escrever. Tem com ele uma relação muito primitiva de descoberta atra-
vés das relações que se criam a partir dos sentidos. A ação que exerce 
sobre o objeto, é de descoberta física, sensorial. no entanto, vai cres-
cendo e vai utilizando este objeto de outras formas, vai construindo a 
sua função até perceber que é um lápis que serve para escrever e se não 
tiver liberdade para criar outros entendimentos sobre objeto, chega o 
dia em que o lápis é só mesmo para escrever. 
Neste sentido, procurando e descobrindo outras formas de o olhar, de 
o sentir, de o perceber, bem como o desconstruir desta ideia de “lápis 
que serve para escrever” que já traziam na sua memória. 
Confesso que quando a professora me perguntou se era necessário le-
var algum material, não tinha pensado, nem sequer imaginado que o 
facto de surgir a ideia do lápis, me pudesse levar a pensar na essência 
desta proposta e no contexto desta tese. Naquele momento, inventei: 
“um lápis”! (?). 
Este inventar, que surgiu do acaso, de algo que não estava pensado, 
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estruturado ou planificado por mim, ou pela professora, fez com que 
aceitasse aquele momento como uma escolha incerta, não sabendo 
onde nos ia levar. Aceitei, arrisquei e procurei escutar as crianças, por-
que era isso que eu queria fazer, escutar as suas vozes. Uma escuta que 
passou pela forma como elas reagiram, agiram, e interagiram com 
aquela situação de “levarem um lápis na mão”, que não era um lápis 
qualquer; era o seu lápis. 
Depois daquela resposta em uníssono; “serve para escrever”, parei. 
Comecei por olhar para o meu lápis, depois para os lápis das crianças e 
comecei por dizer; “que interessante, o meu lápis não é igual ao teu, nem ao teu, 
...”.  
Começamos a observar os lápis e a conversar sobre eles.  
Cada criança ia falando sobre o seu lápis. No entanto os seus discursos 
recaiam sobretudo na função real daquele objeto, o escrever, desenhar. 
Gerou-se ali uma conversa e procurei provocar-lhes a desconstrução 
deste olhar através das minhas questões, esperando que as minhas in-
quietações lhes pudessem gerar as suas próprias questões, e que, atra-
vés deste posicionamento frente ao “desconhecido” que se conhece, os 
pudesse levar a olhar e a pensar no lápis como um objeto para lá da-
quela função que conheciam; escrever.  
Começando pela “história singular” que cada lápis carrega, fruto do 
uso de cada criança e pela forma como se relacionam com ele na sua 
utilização.   
A partir desta diversidade, percebemos que todos eram diferentes. “o 

meu já está velho porque já o usei muito e está pequenino”, “o meu é novo porque 
perdi o outro e agora tenho este”, “eu estou sempre a perder os lápis. Nunca tive um 
pequenino, mas gostava”, “também quando ficam pequeninos, não dá muito jeito 
para escrever”, “o meu está todo ruido. Estou sempre com ele na boca”, “que nojo”, 
“o meu também tem furinhos dos dentes”, “o meu já está muito sujo e velho. Acho 
que é porque o meu estojo tem muitas coisas”, “o meu já precisa de ser afiado”, “o 
meu é novo, ainda está grande”, “o meu cheira bem porque tem esta borracha que 
tem cheiro”, “o meu comprei no oceanário, é uma recordação”, “o meu foi a minha 
prima que me deu”.  
Estas e outras características foram ditas pelas crianças e os lápis co-
meçaram a ter uma identidade, uma história, uma pertença. Começa-
ram, desta forma, a olhar verdadeiramente para o lápis; não como um 
objeto de “fim fechado”, com a sua utilidade “primeira” - escrever -, 
mas com um “fim aberto” de possibilidade(s) de se conseguir olhar de 
outras formas, para além da sua “conceção básica”.  
Alguns lápis eram da mesma marca, produzidos na mesma fábrica, no 
entanto, todos eram diferentes. Uns grandes, outros pequenos, cores 
diferentes, e mesmo que iguais, uns já estavam mais desgastados pelo 
uso, uns tinham a mina afiada outros já estava gasta, uns estavam roí-
dos em cima, outros picados pelos dentes, uns estavam afiados nas 
duas pontas, uns eram cilíndricos, outros tinham a forma de um prisma 
hexagonal. Uns eram mais moles, outros muito duros, partindo-se com 
mais facilidade. Uns são de madeira e outros parecem de borracha. Um 
tinha uma “pérola” azul em cima, outro uma borracha e um estava 
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ilustrado com bandeiras de vários países. Uns escreviam mais claro, 
outros mais escuro, uns eram mais suaves e outros, se fizessem muita 
força, marcavam o papel e até o podiam rasgar. Uns “borratavam muito” 
e outros são “muito limpinhos”. Uns tinham um valor sentimental, eram 
uma recordação de alguém que lhes tinha oferecido, ou de um lugar 
que visitaram. 
“Que interessante”, dizia-lhes eu, muito atenta ao que diziam, e com uma 
expressão de espanto. Olhavam para mim como se aquela conversa so-
bre lápis fosse uma coisa surreal, ao mesmo tempo que se iam envol-
vendo. 
Nem eu, nem as crianças, sabíamos para onde esta conversa nos ia le-
var. Continuamos.  
Percebi que alguns começavam a olhar para o lápis com mais “ter-
nura”, como se de um lápis, que apensas “serve para escrever”, come-
çasse a surgir uma vida. Como se o lápis de cada um, começasse a ga-
nhar características humanas e se começasse a transformar num amigo, 
ou numa “figura animada”. Para além disto, as histórias de vida do 
próprio lápis, eram as histórias de vida de cada criança. Histórias da-
quilo que fizeram com ele. Porque através da forma como cada criança 
o usou, se foi transformando e construindo a sua história, através das 
histórias vividas pela criança, no seu dia a dia quando o usa para escre-
ver. 
Assim, o lápis começou a ganhar outra dimensão e já podia ser muitas 
outras coisas.  

“E então, para que serve um lápis?” 
Silêncio...  
Neste momento, voltei a comover-me com o silêncio das crian-
ças. Um silêncio que já não era o de “estar à espera da lição, ou 
da instrução” para o que vem a seguir, mas era o silêncio de 
quem começa a pensar, a imaginar, a sonhar, a inventar... 
Permaneceram em silêncio e com uma expressão muito pensativa e a 
tentar afastar-se do lápis que serve para escrever. Sentia-se nos seus 
olhares e no seu silêncio. Mas esta memória estava-lhes muito vincada. 
Demorava a sair dela, e o medo de errar, ou de dizer asneira, ou coisas 
sem sentido (para os adultos e para os próprios colegas), provocou-
lhes este silêncio e este medo de arriscar. Foi um silêncio assim; revela-
dor de quem começava a voar nos seus pensamentos, e ao mesmo 
tempo de quem tinha medo de arriscar dizer aquilo que lhe estava a 
surgir. 
 
Quebrei o silencio.  
“pode servir para inventar (!?)”. 
 
Eles, ainda hesitantes; “para desenhar”, “jogar”, “brincar”, “apontar”, “fu-
rar”, “medir”, (...). 
(Então, vamos inventar...) 
Agora que cada lápis tinha uma história, uma identidade, e que cada 
criança estava implicada nessa mesma história, tudo se transformou 
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num jogo, começamos a brincar. A inventar... 
 
Coloquei o meu lápis no chão, no centro da roda, e pedi para juntar-
mos todos os lápis. Baralhei-os como se de um jogo de cartas se tra-
tasse, ou de um jogo de magia.  
Escrevemos letras e palavras, sim, mas sem terem que as desenhar em 
papel; os próprios lápis, com as suas características formais, serviram 
para formar/desenhar, no espaço, letras e palavras, construíram-se pi-
râmides, transformaram-se em linhas que formaram imagens de casas, 
prédios, rostos, monstros, aviões, estradas, jogou-se o mikado. Ima-
gens que se foram inventando no espaço, através deste jogo, também 
ele inventado pelas circunstâncias que foram surgindo e se construindo 
através da envolvência das crianças nestas perguntas; “mas para que trou-
xemos o lápis?”, “para que serve um lápis?”.  
Podendo, a partir de Rodari (2017), na sua obra “Gramática da Fanta-
sia”, reportar-nos para uma reflexão mais profunda  sobre esta ideia de 
imagem redutora e fechada que temos das coisas (num sentido abran-
gente), como objeto único e assumidamente utilitário na função que 
assume e para a qual foi concebida, reduzindo, desta forma monopoli-
zadora, o potencial do olhar, do sentir, do pensar e do relacionar-se 
com os objetos ou com a(s) imagem(ns) que produzimos deles. Neste 
sentido, contrapondo esta ideologia massificadora das coisas, que ex-
clui a relação do homem com o próprio mundo, Rodari refere-se a 
Jean-Paul Sartre e ao seu ensaio sobre a imaginação: “podemos ler esta 

bela frase, que não me canso de copiar: «A imagem é um ato, não é 
uma coisa.»” (idem, p. 220). Neste sentido, a imagem que as crianças ti-
nham do lápis, era a de que serve apenas para escrever, porque a rela-
ção e a experiência que tinham com ele era essa.  
(Des)Construiu-se, nesta relação entre pensamento e invenção, uma di-
mensão afetiva da experiência entre: memória visual – neste caso, re-
presentativa de funções estandardizadas e uniformes que se têm dos 
objetos (das coisas e do mundo), bem como das relações possíveis e 
existentes quando a criança, o objeto e o espaço as fazem deslocar-se 
de ideias pré-concebidas das propriedades reais, físicas e materiais que 
os objetos possuem, para que, através da sua própria experiência, afe-
tiva e efetiva, possam contruir e inventar novas subjetividades e novos 
mundos através da sua imaginação criadora; da inventividade de cada cri-
ança. 
Foi muito interessante participar, juntamente com as crianças, nesta 
(des)contrução que surgiu de um acaso, do imprevisível, do estar ali em 
diálogo a partir do que se tinha, e ver surgir dali, daquele momento e 
do que as crianças iam expressando através das suas palavras, dos seus 
olhares, gestos ou emoções, as questões que esta investigação estuda. 
Para além de tudo o que foi feito com, e a partir dos lápis, neste pri-
meiro momento em que nos estávamos a conhecer e, ultrapassado o 
facto de o “lápis servir só para escrever”, entramos numa “brincadeira de 
imaginação muito grande”, como referiu a professora aquando da sua re-
flexão sobre o projeto.  Brincadeira essa que, para além de ter 
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permitido a manipulação/utilização do objeto (lápis) para inventar ou-
tros objetos e imagens no chão da sala, provocou também, na criança, 
a vontade de envolver e relacionar o seu corpo e toda a sua expressão, 
passando para um jogo simbólico, dramático, onde o lápis deixou de 
ser lápis e foi “telefone”, “espada”, “monóculo”, “varinha mágica”, “palhinha 
para beber o leite”, “rolo de padeiro”, entre outras coisas que as fizeram le-
vantar-se dos lugares onde estavam sentadas no chão, manipulando em 
harmonia com todo o seu corpo, pensamento e com a sua voz que in-
ventava situações que instigavam outras, não se esgotando neste tempo 
e espaço que é o de inventar, brincar, imaginar, fantasiar, ... 
Neste sentido, comoveu-me o silêncio das crianças quando, naquela 
primeira sessão, silenciaram a sua voz à espera que lhes desse “a aula”, 
a “instrução para trabalhar”, “lhes mostrasse os passos a seguir”.  
Não é de espantar que a voz silenciada das crianças, nas escolas, 
(quando lhes são permitidos estes momentos) principalmente quando a 
aula dirige os seus pensamentos, a sua identidade e subjetividade, que 
lhes silencia a imaginação e a inventividade, não lhes permite entrar em 
contacto com aquilo que poderá ser aprender. 
A imaginação e a inventividade da criança são tratadas como “parentes 
pobres” em detrimento do benefício da atenção para uso da memori-
zação, da reprodução e da escuta paciente que são ainda características 
do bom aluno, do aluno exemplar que não cria ruídos ou entropias 
com a estrutura escolar, permanecendo aparentemente confortável e 
maleável para se instrumentalizar, formatar e formar enquanto ser 

(idem, p. 218).  
Ainda sobre esta questão da atenção e da escuta paciente das crianças 
em benefício da memorização e reprodução, considero importante 
chamar aqui o oposto; a criança que não se concentra, não presta aten-
ção, não escuta, não olha, está impaciente, irrequieta, bem como a cri-
ança que está quieta, aparentemente atenta e concentrada, não perturba 
a aula, mas que percebemos que o seu pensamento está a voar alto 
como um passarinho (sendo isto constatado quando questionada ou 
confrontada com algum instrumento de avaliação).  
É comum escalonarmos aquilo a que chamamos atenção-concentração 
das crianças por idades e por índices, tendo em conta o contexto e a 
reação da criança a esse mesmo contexto.  
Neste sentido, tive a oportunidade de verificar, sem índices ou tabelas 
de ordenação, que a atenção e a concentração das crianças que partici-
param neste projeto teve a capacidade de se escutar a partir do envolvi-
mento afetivo e efetivo da criança com as dinâmicas que se foram 
construindo, da relação afetiva que fomos construindo, bem como do 
respeito e importância dadas às suas vozes. Esta questão do envolvi-
mento, e sua consequente “atenção-concentração”, só foi possível por-
que a criança se envolveu emocionalmente e sensorialmente com a 
proposta em si e com o grupo que dele fez parte.  
Criada essa relação afetiva, senti que as crianças queriam estar, ficar, 
responsabilizar-se, assumir-se. 
Neste seguimento, tentando encontrar um caminho que me leve a 
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pensar a relação da atenção na inventividade, Kastrup (2012) refere-se a 
características do funcionamento da atenção durante a experiência es-
tética, onde a atenção poderá ser entendida como  uma qualidade espe-
cial que permite ter acesso a uma virtualidade tando do mundo quanto 
da subjetividade, possuindo assim um papel importante na cognição 
inventiva e nos processos de produção de subjetividade (idem, p. 23). 
Partindo do principio de que esta proposta foi uma experiência esté-
tica, não só para as crianças, mas também para a professora titular de 
turma e para mim enquanto educadora artista, sendo experiência, pro-
piciou dois momentos de “atenção”; um momento em que a atenção 
esteve voltada para o exterior, enquanto proposta que partia do objeto 
caixa vazia, e outro que a atenção estava voltada para o interior, 
“numa espécie de atenção a si”- criança que interage e se relaciona com 
esse exterior que era a proposta, o objeto, a caixa. Havendo esta rela-
ção entre exterior e interior, a qualidade da atenção torna-se especial 
porque possui essa qualidade de provocar essa “dimensão de virtuali-
dade tando do mundo quanto da subjetividade” (idem, p. 24).  
Neste sentido, segundo a autora; 

“a distinção estabelecida por Suely Rolnik (2006), a subjetivi-
dade é afetada pelo mundo em sua dimensão de matéria-
força, e não na dimensão de matéria-forma. A atenção é to-
cada nesse nível – das forças, da dinâmica, das intensidades, 
dos ritmos –, havendo um acionamento no nível das sensa-
ções, e não no nível da recognição ou representação de 

objetos. O gesto de pouso da atenção indica uma parada. Um 
novo território se forma, o campo de observação se reconfi-
gura. Dizemos que a atenção muda de qualidade, há a conver-
são numa atenção diferente” (idem, p. 27). 

 
Esta ideia de “matéria-força” e “matéria-forma”, torna-se também im-
portante para pensarmos na dimensão destes dois conceitos, no con-
texto desta proposta, bem como para que possamos entender não só a 
subjetividade da própria proposta - caixa vazia – como também um 
entendimento sobre ela enquanto promotora de subjetividade(s) atra-
vés de ambientes propícios à inventividade.  
Ora, se o elemento caixa de cartão, percecionado pela criança como 
uma caixa – dimensão matéria-forma – requereu e provocou na criança 
uma atenção voltada para o exterior, fazendo-a olhar o objeto en-
quanto matéria-forma; se tivéssemos ficado por aqui, neste lugar, ape-
nas haveria a recognição e a representação do objeto que, fazendo 
parte da uma experiência estética da criança e que permaneceu na sua 
memória visual, reduziria todo o potencial da proposta para uma aten-
ção que ultrapassava a funcionalidade já inventada do próprio objeto, 
para uma dimensão de atenção interior que, relacionada com a exterior, 
foi provocadora de novas questões sobre o objeto em si e que as/nos 
remeteram para a invenção e a produção de subjetividade(s).   
Se a atenção é focada ao nível das forças – matéria-força – (e não só na 
matéria-forma) estamos no caminho certo para pensar que caixa vazia 



    
 

424 

nos proporcionou um pensamento crítico sobre esta capacidade que a 
“atenção de si” tem em se relacionar com a “atenção exterior”, uma 
vez que é através desta relação que são implicados os sentidos da cri-
ança, as sensações e as suas emoções, criando-se um “novo território” 
que reconfigura o campo da observação, mudando assim a qualidade 
da atenção que amplia e ultrapassa a recognição. 
A atenção da criança, nestes termos, foi provocada por via da experi-
ência efetiva e significativa com as coisas, convocando todos os seus 
sentidos, bem como todas as características sensoriais dos objetos e 
não tanto as suas características formais, tratar-se-á de uma memória 
sensorial, mais que uma memória visual.  
A exploração da caixa, bem como dos materiais que dela foram sur-
gindo, baseou-se assim na exploração da sua potência enquanto força 
capaz de problematizar a sua potência enquanto forma.  
A atenção da criança, não foi, neste contexto, entendida no sentido de 
se valorizar em relação a um dado a ser adquirido ou apreendido para 
ser reproduzido, mas sim no sentido de uma atenção dotada de ou-
tra(s) qualidade(s) mais especiais: atenção aberta que diverge para pai-
sagens virtuais que são uma possibilidade de potencia aberta a todos os 
sentidos, para fazer sentido(s). 
Convocadas, desta forma, todas as características sensoriais dos obje-
tos enquanto forças em (re)ação com todo o sistema sensorial da cri-
ança, a perceção foi capaz de criar imagens do todo mediante sucessi-
vos atos de pormenor, criando, desta forma, um carater dinâmico e 

expressivo das formas e das matérias que as crianças foram manipu-
lando, experienciando, testando, questionando e (re)inventando neste 
ato performativo que é conhecer o mundo e relaciona-se com ele 
(idem, pp. 29-30). 
 

“Como Bergson (2006a, 2006b) apontou, o funcionamento 
da atenção na experiência estética envolve uma duração, uma 
espessura temporal da experiência. Como sublinha a fenome-
nologia, ela envolve também a suspensão, a redireção e a con-
versão com mudança da qualidade da atenção. Daí resulta 
uma concentração sem foco e uma abertura ao encontro com 
a dimensão virtual. A subjetividade contemporânea não sofre 
de falta de foco, mas antes de excesso de focalização. Mas a 
focalização, por si só, é estéril para a invenção. A dificuldade 
de concentração que caracteriza as formas cognitivas predo-
minantes nos dias atuais parece requerer estratégias metodo-
lógicas consistentes e inventivas, que escapem da ditadura dos 
medicamentos e das receitas oferecidas pela maior parte das 
terapias cognitivas. A experiência com a arte parece indicar 
um caminho para atualizações da atenção distintas da hipera-
tenção, sem ter como objetivo reforçar a capacidade de pres-
tar atenção a tarefas predefinidas. O cultivo da atenção na ex-
periência estética consiste em recompor, reativar, reinventar 
um regime de ritmo atencional, que funciona como o ritmo 
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da respiração, alternando tensão e distensão. A suspensão 
que, como dissemos, pode ser desencadeada pela experiência 
com a arte, prepara a atenção para o encontro com a virtuali-
dade que nos habita, que é fundamental para a bifurcação dos 
regimes cognitivos existentes e sua reinvenção. Sob suspen-
são, e passando por esse tipo de atenção a si, a cognição 
opera num nível zero de intencionalidade, acionando uma 
concentração sem foco e aberta ao presente. O ritmo atencio-
nal revela aí sua dimensão paradoxal: esforçar-se para soltar, 
fechar para abrir, concentrar para deixar-vir” (idem, p. 31). 

 
A importância de proporcionar e incentivar o pensamento livre de sig-
nificados pré-estabelecidos, a criatividade e a imaginação da criança 
transportam consigo a emergência de resgatar para a escola tempos e 
espaços que valorizem a experiência que a criança traz consigo, bem 
como a experiência que nasce dessa experiência vivida - trazida. 
Não havendo tempo para imaginar e inventar, no que se refere especi-
almente ao contexto sala de aula, são forçadas a ficar em silêncio (um 
silêncio que não nasce de si), valorizando uma atenção que não a en-
volve, para a memorização das informações repassadas.  
O projeto caixa vazia não tinha intenção de partir do vazio da própria 
caixa (porque se tratava de uma caixa de cartão vazia), da caixa em si 
ou do que poderia vir a acontecer a partir dela, enquanto proposta de 
invenção de soluções para o “problema” que era ter uma caixa vazia.  

Teve antes, a intenção de ser uma possibilidade aberta, vazia (como a 
própria caixa), que exigiu o “descentrar-se dos essencialismos” sobre a 
infância, que se foram construindo ao longo da história como algo co-
mum a todas as crianças, procurando trazer para este lugar as diferen-
tes infâncias de todas as crianças que dele fizeram parte. Rompendo, 
desta forma, com uma certa ideia de escola que se pensa e organiza 
para as crianças, aproximando-se e imergindo numa ideia de escola que 
pensa e se organiza com as crianças e suas infâncias.  
Foi bem visível, durante todas as sessões do projeto, como se poderá 
verificar a seguir, que esta ideia está bastante enraizada, não só na pró-
pria rotina escolar, bem como na forma como as crianças respondem e 
reagem a ela. 
Ora, se pensarmos nesta ideia de “transformação da criança num de-
terminado tipo de sujeito”, como nos refere Martins (2014), “perfil” 
definido pelas ciências psicopedagógicas, que perpetuam ainda no pre-
sente “os limites e as impossibilidades de vir a ser outra coisa, ainda 
não apreendida e amarrada a gramáticas limitadas de formas de ser e de 
conduzir a conduta individual”, poderá ser uma “possibilidade aberta” 
transportada pela própria caixa vazia, que nos possibilite e permita 
pensar a educação artística, esvaziando-nos de preconceitos sobre a 
“construção histórica da infância” e abrindo-nos para questionamentos 
que nos permitam pensar no passado como potencia do presente, 
“descentrando-nos de essencialismos” e tendo a possibilidade de “ima-
ginar outros derives e argumentações mais inventivas, que não se 
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prendam às gramáticas de poder que pretendem mascara-se de ver-
dade” (idem, p. 42). 
Neste sentido, caixa vazia arriscou-se a inventar outros derives no do-
mínio da inventividade na infância e na educação artística. Sem diretrizes 
fechadas e definidas como um fim a alcançar enquanto “produção de 
produto” por parte da criança, caixa vazia procurou distanciar-se de 
formas estereotipadas de olhar e pensar a educação artística e a criança, 
que privilegiam na escola formas e meios de poder que configuram a 
“produção ou fabricação de sujeitos a governar” (idem). 
Este foi um processo progressivo e criativo, inventivo, não só o chegar 
até aqui, mas essencialmente o que teve de se inventar no caminho até 
aqui. Foi também o que aconteceu com as crianças. 
Envolvidas nesta “brincadeira de imaginação muito grande”, como dissera a 
professora, inventividade fez parte de cada momento dos nossos dias 
nesta escola.  
 
As crianças não vieram sozinhas, vieram com as suas infâncias. Todas 
elas. E com elas estava a sua professora. Eu, juntei-me a todos. E, atra-
vés dessa “brincadeira de imaginação muito grande”, inventaram e reinventa-
ram(se) a cada momento. Inventou-se, sim. Inventou-se muito. Sem 
medos e preconceitos, sem metas a cumprir, sem pressões.... Estavam 
felizes. Entraram e saíram felizes.  
caixa vazia, uma “brincadeira de imaginação muito grande”, transformou-se 
num tempo e espaço que privilegiou, também, as recordações das 

crianças e as suas impressões vividas, ao mesmo tempo que as trans-
formavam numa reelaboração criativa, em processos através dos quais 
combinavam os dados da experiência passada, para construir e inventar 
novas e outras realidades imaginadas que, de tão imaginárias e fantásti-
cas, tinham a capacidade de se tornar reais, verdadeiras e intensas. 
Onde curiosidade e inventividade se uniram para se desafiarem a correr 
riscos que suprimissem as suas necessidades, fazendo-as imergir em 
territórios de sonho, magia, fantasia, imaginação. Aqui, neste tempo e 
espaço, a inventividade foi lugar de expressão e autonomia, de gestos e 
discursos que entoavam por todos os cantos da escola, em paisagens 
sem fim que, de tão intensas e fantásticas que são, não se podem ver. 
Sentem-se.  
Neste sentido, Rodari (2017, p. 222) refere que; 

“precisamente por a imaginação só contruir com materiais que 
fazem parte da realidade (...), é preciso que a criança cresça num 
ambiente rico em impulsos e estímulos em todas as direções que 
alimentem a sua imaginação e permitam aplica-la em tarefas ade-
quadas, que reforcem as suas estruturas e ampliem os seus hori-
zontes”.  

Neste sentido, o autor alerta-nos para a importância de enriquecer com 
estímulos o ambiente onde a criança cresce, seja em que espaço for. 
Cultivando-se a criatividade em todas as direções, usando livremente 
todas as possibilidades da experiência efetiva e afetiva com o mundo, 
seja levando o mundo para dentro dos espaços, ou saindo dos espaços 
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para o mundo, dado que o mundo é já um espaço educativo por si só,  
que promove a inventividade por todos o lado, através das relações que 
estabelece com o homem e o homem com ele; bem como a educação 
artística e as expressões artísticas na infância não têm um lugar especí-
fico porque não há espaços impossíveis. Todos os espaços são possí-
veis, basta inventar.  
Esta ideia de possibilidade(s) aberta(s) em todos os espaços, pode re-
presentar muitas das direções onde a inventividade se pode expandir. O 
espaço, ou a ideia de espaço, é um dos grandes condicionantes da inven-
tividade, como podemos constatar pela própria arquitetura da maior 
parte dos edifícios escolares do nosso país. 
“A imaginação da criança, quando estimulada para inventar palavras”, 
diz-nos Rodari (idem), “vai aplicar os seus instrumentos a todos os 
campos da experiência que desafiem a sua intervenção criativa”. Eu 
acrescentaria a esta possibilidade de inventar palavras, inventar mundo, 
como também nos advertiu Kastrup (2001), inventar mundo é inventar 
a partir de si e do mundo, é “inventar coisas”, “coisas fixes”, “um jardim com 
flores”, “uma casa para hamsters”, “os canos da banca da cozinha”, “uma má-
quina de fazer telescópios”, “um castelo”, “um inicórnio”, “uma casa de pássaros”, 
... (momo referiram as crianças nos seus processos de invenção de coi-
sas). Mas a inventividade não foi este chegar a algum lado, porque isso é 
o invento, a inventividade foi toda a história que se desenvolveu até che-
gar a algum lado, mesmo que esse lugar seja algo que ficou pelo cami-
nho e que não se vê. 

Ainda Rodari, referindo-se ao inventar histórias, resume que as histó-
rias são úteis 

“ao homem no seu todo e não apenas ao seu lado sonhador. São 
úteis a si mesmo porque, aparentemente, não servem para nada: 
como a poesia e a música, como o teatro ou o desporto (se não 
se transformarem num negócio). São uteis ao homem em si. Se 
uma sociedade baseada no mito da produtividade (e na realidade 
do lucro) precisar de meios-homens (fiéis executores, diligentes 
reprodutores, dóceis instrumentos sem vontade própria) quer di-
zer que está malfeita e que é preciso mudá-la. Para mudar, são 
precisos homens criativos que saibam usar a sua imaginação” 
(idem, pp. 223-224).  

 
Esgotada aquela “brincadeira de imaginação muito grande” que se foi desen-
cadeando a partir dos lápis, e depois daquele primeiro contacto que ti-
vemos e que se transformou num jogo que permitiu uma primeira 
aproximação afetiva entre todos, fomos centrando a nossa atenção 
para uma “torre” formada por caixas de cartão que se encontravam no 
centro da sala. Eram 15 caixas no total, empilhadas umas em cima das 
outras, uma para cada criança.  
As crianças olhavam para as caixas com curiosidade. Não só pela 
forma como estavam (des)organizadas, mas também curiosas por saber 
o que estava dentro delas. Naquele momento, ainda não sabiam que as 
caixas estavam vazias.  
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Como estávamos todos concentrados naquelas caixas, observávamo-
las curiosos e convidei as crianças a imaginarem o que poderia estar lá 
dentro. Disse-lhes para guardarem em segredo o que estavam a imagi-
nar, a pensar, a inventar, e distribui um post-it por cada uma delas. 
Pedi-lhes que escrevessem o que tinham inventado. Depois, cada cri-
ança dobrou o post-it e colocou-o dentro de uma caixa que ali tinha 
para esse efeito. Algumas crianças demoraram muito tempo a pensar 
no que poderia haver lá dentro, outras foram rápidas e algumas pedi-
ram a opinião à professora, se achava bem, ou se lhe podia dar alguma 
ideia. Algumas pediram ajuda para escrever e a professora auxiliou. Al-
gumas preferiram desenhar. 
Depois de ter todos os post-its na caixa, tirei um a um e li em voz alta. 
As crianças não assinaram o papel e não se sabia quem tinha inventado 
aquilo que estava a ler; “um pito ou nada ovos da páscoa”, “eu axio que é um 
lápis”, “brinquedos”, “um rato”, “um coelho”, “caixas mais pequenas”, “pato”, 
“boneca”, “gato”, “um gato pequeninos”, “ana”, “pitos”, “dosexe”, “lápis e bor-
raicha”, “bonecos”.  
 
Durante a leitura que estava a fazer, riam-se do que eu estava a ler, ao 
mesmo tempo que ficavam cada vez mais expectantes, inquietas e curi-
osas para saber, para ir espreitar, para ir à descoberta. Disse-lhes que 
também não sabia o que lá estava, mas que iriamos descobrir.  
Fomos... 
Como estávamos todos sentados no chão, coloquei-me de joelhos e lá  
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fomos, todos a gatinhar, muito devagar e curiosos para descobrir o que 
estava adentro daquelas caixas. Aproximamo-nos devagar pois não 
sabíamos o que poderia sair de lá.  
E fomos assim, devagar, cautelosos, porque tudo aquilo começava a 
transformar-se numa história de aventura sobre o desconhecido. Havia 
que ir com cuidado para não nos assustarmos ou assustar o que lá es-
tava. Criei algum suspense de acordo com o que lhes ia dizendo! 
Durante esta viagem curta que se transformou longa em inventividade, 
fui lançando questões e provocando ainda mais o suspense, a surpresa, 
o desconhecido; “Cuidado...é melhor irmos devagar porque não sabemos o que 
está lá dentro!”, “não está lá nada!” - diziam. Eu continuava; “quem as terá 
colocado aqui?”, “porque estarão assim?”, “porque é que estão aqui estas caixas?”, 
“tenho medo!” - diziam algumas crianças, “não tenhas, isto é a fingir!” - disse-
ram outras. “Foi a Mara!”, (...). 

 
 “O momento de aproximação às caixas foi muito engraçado e também muito in-
tenso para mim. Não só enquanto proponente da proposta, mas acima de tudo por-
que me permitiu reflexão sobre o que é “isto” de inventar na infância.  
Se tivesse que definir este momento em poucas palavras, seriam: espanto, emoção e 
alegria.  
Talvez estas três palavras façam parte do vocabulário da inventividade (?). 
Senti que as crianças estavam espantadas e encantadas com o facto de as caixas po-
derem conter alguma coisa. E, esta possibilidade, que era esperança, deixou-as en-
volvidas de tal maneira que algumas estavam num misto de sentimentos entre o 

medo e a alegria. Senti que os seus corações pulsavam de curiosidade. Naquele mo-
mento já estavam a inventar (!)? Será que a inventividade estava já presente na-
quilo que estavam a imaginar? Será que aquelas emoções que lhes explodiam dos 
seus gestos, das suas expressões, dos seus olhares e das suas vozes já eram inventa-
das? Mas então, o que é inventar?! 
Paro para pensar.  
Neste momento em que escrevo, tento reviver aqueles momentos e a imagem mais 
forte que me vem à memória e me provoca emoção, são as suas expressões e reações 
quando as caixas caem, misteriosamente (!), quase como por magia, em cima de to-
dos nós! 
No momento em que nos aproximávamos daquele desconhecido que podia ser tanta 
coisa, ia-se instigando cada vez mais o mistério!  
Já ao pé das caixas, com todas as crianças ainda de gatas à volta da “torre”, a ten-
tarem espreitar pelos buracos que as caixas tinham e, concentradíssimas naquilo, 
(muito mesmo!), dizia-lhes: “atenção que elas podem cair e pode sair lá de dentro 
alguma coisa!!!...” 
Nesse exato momento, aconteceu algo de extraordinário!! Talvez por magia, não sa-
bemos, as caixas mexeram-se e do alto todas caíram umas sobre as outras e sobre 
nós também! 
“Ai que susto!!!” - diziam. Riam e “seguravam” o susto que sentiam na barriga, 
com as mãos. 
Sem saberem muito bem o que tinha acontecido, as emoções voltaram a disparar e a 
sua concentração e atenção foram despertadas e entraram numa outra dimensão; a 
problematização. 
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“o que aconteceu?” - lia-se nos seus olhares, nos seus sorrisos felizes, ao mesmo 
tempo que assustados e intrigados... 
E inventaram...”                                         (in, diário de bordo. idem.)  
 
(...) levantaram hipóteses, inventaram. Sim, inventaram. Porque tudo 
aquilo que estávamos a viver parecia um sonho. Um sonho-história 
que se foi inventando na nossa cabeça enquanto o nosso pensamento 
fluía a partir das coisas que estávamos a viver. Esta fantástica capaci-
dade que temos de nos envolver nas experiências que se vão cons-
truindo e que, fazendo sentido, têm esta capacidade de não se esgotar, 
multiplicando-se em novos sentidos e em novos significados.  
Sentidos e significados que, mesmo que divergentes, relacionam-se 
com o que já se viveu (com as histórias de vida de cada criança, suas 
memórias e experiencias passadas) e/ou com o que se acabou de viver 
(presente, o agora). Poderá ser aqui, neste cruzamento, que acontece a 
inventividade; neste limbo entre as vivências e experiências passadas e vi-
vências e experiências presentes. Onde a memória guardada se trans-
forma em “bagagem” para problematizar a experiência do presente, a 
partir da do passado, tem-se, assim, oportunidade para inventar pre-
sente e “futuro”. Um futuro que não está inscrito no que está “porvir”, 
mas um futuro que se inscreve na vivência do próprio presente, utili-
zando a memória do passado para se colocar/ posicionar, na experiên-
cia do presente.  

Poderei dizer que caixa fazia provocou a construção e a criação de 
memórias que ficam, no entanto, apraz-me mais ainda pensar que, para 
além dessa possibilidade, provocou a invenção das próprias memórias 
a partir das experiências do presente que se repercutirão no futuro 
através do revisitar um passado que foi intensamente vivido naquele 
presente.  
Quero também com isto dizer que estas memórias inventadas, tal 
como Barros no conta (2018), carregam em si o desenvolvimento e a 
criação de subjetividade(s), uma vez que cada criança esteve no centro 
do seu próprio processo, verificando-se na sua crescente libertação e  
deslocamento de atitudes que inicialmente revelavam a intenção de 
obedecer, responder e corresponder rapidamente ao que os adultos po-
diam esperar e pensar dela, passando para atitudes mais relaxadas e de-
moradas, de profundo envolvimento sensorial coma a própria experi-
ência, demorando-se em problematizações em vez da repetição de res-
postas e soluções. Em correr riscos, testando, ensaiando e experimen-
tando, transformando o exercício de tentativa-erro num desafio, em 
oposição à frustração do errar.  
Nas duas primeiras sessões, ouvia-se: “Mara, o que é para fazer?”, Mara, 
como posso fazer?”, “Mara, está bem?”, “Mara, diz-me como se faz!”, “Mara, 
mostra-me como se faz”, “Mara, ajudas-me?”, “Mara, gostas?”, “dá-me uma 
ideia”, “não consigo”, “assim é muito difícil”, “posso fazer assim?”. 
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Retomando o momento em que as caixas caíram sobre nós, e depois 
de surpreendidos com aquele acontecimento que ninguém estava à es-
pera, todos rirmos muito. 
 
“(...) no momento em que íamos todos de gatas em direção à torre de caixas, a par-
tir da escuta que ia fazendo das reações das crianças, desde o início até àquele mo-
mento, reparei que os seus olhares curiosos e ansiosos, estavam a investigar. Espei-
tavam por onde podiam, mas não mexeriam em nenhuma caixa. Estavam comple-
tamente envolvidas, atentas e expectantes.  
Através da observação próxima que estava a fazer - estava mesmo no meio deles - o 
cenário era este: todos muito próximos do chão, juntos uns dos outros, a espreitar 
pelos buracos que as caixas tinham para se pegar, nenhuma criança estava em pé a 
espreitar as caixas superiores, o foco da investigação era praticamente o primeiro e o 
segundo patamar de caixas.  
Senti que podia ser interessante conseguir mexer uma das caixas para que todas ca-
íssem! Dado que as suas expressões eram de quem achava verdade estar lá dentro 
algum ser vivo, isso podia tornar-se ainda mais real (mais fantástico!)  
E inventei.  
Naquele exato momento pensei, inventei! Inventei-o talvez porque relacionei aquele 
segundo com tudo o que estávamos a construir desde que tínhamos entrado, e achei 
que fazia sentido nesta narrativa que cada um estava a inventar. E fez! Toquei re-
pentinamente numa das caixas do fundo e caíram todas sobre nós! Foi surpreen-
dente e muito divertido! Foi tão rápido que eles nem perceberam!”   

(diário de bordo. idem.) 

Depois deste momento caótico, transformado num cenário composto 
por caixas caídas, misturadas com crianças pelo meio e por todos os la-
dos; caixas, crianças, risos, mãos na barriga a “segurar o susto”, a pro-
fessora que se ria a olhar para nós, as crianças comunicavam com sorri-
sos com a professora, comigo e entre todas. Gerou-se ali um momento 
de bem-estar e relação afetiva entre todos porque todos estávamos en-
volvidos naquele momento. Todos o experienciámos, todos o senti-
mos, em todos provocou alguma coisa, e tudo coisas diferentes! Isto 
provocou no grupo um sentimento de união, de aventura partilhada, 
de muita expressão. 
Depois deste momento intenso, tivemos que parar para respirar fundo 
para conseguirmos absorver tudo aquilo que acabáramos de viver, num 
tempo onde há tempo para processar dentro de nós tudo o que senti-
mos e tudo o que estava ali a acontecer. 
Naquele momento percebi, pelas expressões das crianças, pelas suas 
reações e pelas suas vozes, que tinham inventado muitas coisas: “Mara, 
que susto! Eu pensei mesmo que estava lá dentro alguma coisa!” – este “pensei 
que estava lá dentro alguma coisa”, este “estar assustado porque”, leva-
me a pensar que a inventividade teve o seu tempo e o seu lugar na viven-
cia desta criança porque todo o seu corpo e todo o seu pensamento es-
tavam imersos em gestos e movimentos que acompanhavam o seu 
olhar atento e curioso, a faziam pensar, percecionar, estranhar e questi-
onar o que se estava ali passar, envolvendo, deste modo, todos os seus 
sentidos que, por sua vez, lhe provocavam sentimentos e consecutivos 
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questionamentos, por não saber “o que está lá dentro?”.  
Neste sentido, esta experiência levou-as a levantar hipóteses imagi-
nando muitas possibilidades de resposta, levando-as a inventar, dentro 
de si, muitas possibilidades para este “alguma coisa” possível de existir 
dentro da caixa.  
Inventividade pode ser isto (?); uma caixa vazia que pode conter muitas 
coisas(?). Coisas que não se podem ver, mas que se criam no nosso 
pensamento e no nosso imaginário através daquilo que vivo, que sinto, 
que penso, daquilo que sou, que fui, que imagino ser. Dentro de uma 
caixa vazia, pode existir aquilo que cada um quiser. Basta inventar. 
Se eu lhes tivesse dito logo o que estava dentro da caixa, ou até mesmo 
se lhes tivesse dito que a caixa estava vazia, se fosse direta a este fim, 
teria sido mais rápido, não nos teríamos demorado tanto nesta “brinca-
deira de imaginação muito grande”, seria mais fácil, mais prático, mais efi-
caz. Mas elas não teriam a oportunidade de imaginar e inventar tantas 
coisas possíveis de existir numa simples caixa de cartão, a partir das ex-
periências que traziam de casa, da escola, do mundo e daquela brinca-
deira que se foi inventando. 
 
“(...)Estivemos refastelados no chão. Rimos. Rimos muito. Estavam felizes, 
sentia-se pelo ruído e pela agitação. Depois daquele momento, o es-
paço ficou um caos. Mas um caos bonito! Com as caixas espalhadas 
pelo chão e as crianças a saltar e a correr por ali. Algumas crianças começaram a 
pegar nas caixas e a andar de um lado para o outro na sala, outras abriam-nas 

para confirmar se não havia mesmo nada lá dentro (apesar de terem percebido que 
não, logo no momento em que caíram, de tão leves!), umas continuaram sentadas no 
chão com as caixas, exploravam, abriam, fechavam, algumas conversavam. Gerou-
se ali um momento de agitação e muito ruído que foi crescendo cada vez mais. A 
professora começa a fazer-me sinais (já tinha percebido pela sua expressão que es-
tava a ficar incomodada com a agitação das crianças), por gestos, por-
que não nos conseguíamos ouvir, tal era a barulheira, e pergunta-me: “Mara, quer 
que eu dê um berro?”, respondi-lhe que não e agradeci.  
Apesar de sentir que a professora estava preocupada com aquela algazarra, porque, 
como me disse no fim da sessão, queria que tudo corresse bem e se eles não colabo-
rassem, o “meu trabalho ia por água abaixo”. A professora estava preocu-
pada, queria que tudo corresse bem. Desde o início mostrou-se sempre muito dispo-
nível e interessada em me receber e curiosa por ver o que se iria ali passar e como as 
crianças iam reagir. “Estes momentos fazem-lhes muito bem, pena não 
haverem mais”. O que mais temia era o comportamento das crianças porque não 
estavam habituadas a “tanta liberdade”. “Eu gosto muito deles, eles sa-
bem. Mas às vezes sou assim um bocadinho dura. Falo-lhes alto e depois fico a sen-
tir-me mal. Sabe, nós temos que cumprir com o currículo, e isso estraga 
tudo. Parece que não temos tempo para nada. E as crianças é que so-
frem!” 
Naquele momento em que “se perdeu o controlo”, às crianças, só lhes faltava 
subirem às paredes! Eu não fiz nada. Naquele momento também me senti perdida, 
como elas! Olhei-as. Senti-a a sua agitação. Era uma agitação libertadora ao 
mesmo tempo que desnorteadora. Provocou em mim uma vontade de me 
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demorar ali para perceber porque estavam assim, afinal, era o primeiro dia, e eu 
nada sabia deles e eles nada sabiam de mim. Respeitei. Não falei nada e fiquei a 
observá-los. Cada vez o ruído era maior e a agitação também. Trocava alguns olha-
res com a professora. Ela queria ajudar! Continuava a olhar as crianças e algumas 
começavam a perceber que eu estava ali a olha-las, em silêncio. Algumas começaram 
a parar e a aproximar-se de mim. Parecia que estavam incomodadas por eu estar 
ali “sozinha” e por ninguém me dar atenção! Naquele momento, já todas as crian-
ças se tinham apoderado de uma caixa. Eram 15 no total, uma para cada uma. 
Uma das crianças que se aproximou vinha com a caixa na cabeça, como se fosse 
um capacete, a espreitar por um dos buracos que serviam para pegar na caixa. Era 
um robot. Aproveitei isso (e inventei a partir do que ela acabara de inventar). 
Aproveitei que ela tinha inventado uma caixa-capacete e pedi uma caixa a outra 
criança para fazer o mesmo. De repente, outra criança viu e fez o mesmo, e quando 
demos conta, tínhamos 15 extraterrestres, astronautas, pilotos de fórmula 1, ho-
mens de ferro, monstros, (...), a deambular pela sala! Espreitavam pelos buracos 
para se conseguirem ver e para ver o caminho a seguir, andavam em direções opos-
tas, em círculo, em fila, procuravam-se, iam uns contra os outros e mudavam de di-
reção, conversavam e diziam segredos pelos buracos da caixa, (...).   

(diário de bordo. idem.) 
 
Este momento foi muito importante para todos e com o tempo foi-se 
instalando a harmonia entre a euforia e a calma, entre o ser e o estar, o 
eu, o eu e o outro e os outros. A imagem que todas as crianças criaram 
no espaço era uma imagem muito bonita. Uma performance que se 

inventava e desenrolava a partir da escuta daquele momento. Muitas 
coisas podemos problematizar a partir daqui; 
“estavam felizes, sentia-se pelo ruído e pela agitação” 
“o espaço ficou um caos. Mas um caos bonito!” 
 “incomodada com a agitação das crianças” 
“o meu trabalho” 
“Estes momentos fazem-lhe muito bem” 
“não estavam habituadas a “tanta liberdade”” 
“temos que cumprir com o currículo” 
“não temos tempo para nada” 
“as crianças é que sofrem” 
“perdeu o controlo” 
“agitação libertadora ao mesmo tempo que desnorteadora” 
 
As crianças costumam reagir a tudo e a todos. Estranho era se assim 
não fosse. Todos os dias das suas vidas elas estão em constante diálogo 
com tudo o que a rodeia entrando, deste modo, em estreita relação 
com aquilo em que se implica efetivamente e afetivamente.  
Neste sentido, esta questão de se “perder o controlo” pode referir-se 
a quê?  
Às crianças? À(s) atividade(s)? Ao currículo? Ao tempo? À aula? Ao es-
paço? À situação? 
Se pensarmos que as atividades, o currículo, o tempo, a aula, o espaço 
e as situações não existem sem as pessoas, sem as crianças, neste caso, 
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e dado que são, ou devem ser, o centro de tudo isto, estamos então a 
referir-nos a perder o controle da e sobre a criança. E podemos colo-
car ainda em questão que; se temos que controlar a criança, então as 
atividades, o currículo, o tempo, a aula, o espaço e as situações, tam-
bém não podem existir. Tornam-se meios e formas de policiamento e 
de poder que se exercem sobre elas e, assim, “as crianças é que so-
frem”. 
Partindo do principio de que as políticas educativas também nos poli-
ciam e “temos que cumprir com o currículo”, torna-se impossível 
haver tempo e lugar para “estes momentos que lhes (nos) fazem 
muito bem” e, “não restando tempo para nada” acabamos por fi-
car “incomodados com a agitação das crianças” que “não estão 
habituadas a “tanta liberdade””! 
Mas quando existe tempo e espaço para esta liberdade, as crianças fi-
cam “felizes. Sente-se pelo ruído e pela agitação”, “o espaço fica 
um caos. Mas um caos bonito!” 
No entanto, as crianças, como estão habituadas a serem controladas, a 
sua “agitação libertadora é ao mesmo tempo desnorteadora”. É 
uma liberdade insegura, descontrolada, sem limites. Porque estar con-
trolado por alguém ou por alguma coisa, não nos permite descobrir os 
nossos limites e os limites dos outros, não permite experimentar o au-
tocontrole, nem a descoberta de lugares seguros para decidir ficar e lu-
gares inseguros onde sabemos que não é bom demorar.   
E é aqui que entra “o meu trabalho”. Que não é meu e que não é um 

trabalho. E esta negação que acabo de fazer, faz-me lembrar a obra 
“Ceci n’est pas une pipe” - “isto não é o meu trabalho” - porque, no 
mesmo sentido de Magritte, quando diz que não importa o quão fiel 
possamos ser na representação de um objeto real, é sempre impossível 
capturar a sua essência. Foi assim que me senti aquando deste mo-
mento que acabei de relatar; não importa o que a caixa vazia possa re-
presentar para as crianças enquanto objeto real, ou o que as crianças 
possam representar a partir dela, importa sim a própria criança e o ca-
minho que ela percorreu para representar alguma coisa. Um caminho 
impossível de capturar essências se não for ela a percorre-lo.  
 
“depois de esgotado este “jogo de esconde esconde”, as crianças foram deixando de 
ser as personagens que tinham inventado.  
Foram tirando as caixas que lhes tapavam a cabeça, que tinham deixado de ser 
caixas para serem outras coisas inventadas, e foram ficando à espera do que viria a 
seguir. 
Fecharam as caixas e foram-nas pousando no chão. Nesse momento, comecei a for-
mar, à volta de algumas crianças, uma “muralha”! Começou outra brincadeira... 
Inventaram-se territórios. Territórios quadrados, territórios retangulares, territórios 
circulares, triangulares e territórios que não se podem definir, que eram e não eram, 
porque tinham formas esquisitas. Inventadas. 
As crianças, inicialmente, formaram dois grupos. 7 num e 8 noutro. Cada grupo 
criava um território, mas logo chegamos à conclusão que 7 e 8 caixas por grupo, da-
vam territórios muito pequenos. Não dava. Então decidiu-se juntar os dois grupos e 
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com 15 caixas, certamente o território seria maior. No entanto, só podíamos ter 
um! Mas preferiram assim porque lhes dava mais espaço para entrar e sair, ca-
bendo todos, porque no território que era construído com 7 caixas, 7 pessoas fica-
vam muito apertadas!  
Geraram-se discussões, perguntas, avaliaram-se possibilidades, levantaram-se hipó-
teses, testaram, erraram, voltaram a tentar, tomaram decisões, confrontaram-se, de-
fenderam-se, argumentaram, e lá se foi inventando. Os territórios inventados eram 
simplesmente construções horizontais, no chão da sala, formados pelas caixas que se 
iam juntando, contruindo esse(s) território(s).  
Entravam e saiam, havia territórios que para se entrar tinha de se saltar, territó-
rios que tinham porta de entrada e porta de saída e outros por onde se entrava e 
saía pela mesma porta (para poupar espaço! - diziam).  
Depois de esgotada esta “brincadeira de imaginação muito grande”, inventaram ou-
tra!  
Queriam construções em altura! Torres, castelos, prédios, casas, muros e até uma 
ponte tentaram contruir. Riam-se quando tudo caía e aborreciam-se porque não ti-
nham calculado bem o equilíbrio e o alinhamento das caixas que agora eram pedras 
e tijolos. Diziam que precisavam de outros materiais, mas não havia mais nada! 
Havia que inventar com o que se tinha! Caixas e eles próprios! Com os seus corpos 
a ajudar, transformaram-se também eles em estruturas, construíam em equipa, aju-
daram-se uns aos outros e lá foram conseguindo o que tinham pensado, projetado. 
Tira daqui, põe dali, e lá se foi inventando, testando.” 

(diário de bordo. idem.) 
 

Verificava-se que quanto mais brincavam, mais inventavam. Que 
quanto mais inventavam, mais brincavam. Que quanto mais experi-
mentavam, mais problemas apareciam.  Que quantas mais tentativas 
faziam, mais hipóteses levantavam. Que quanto mais divergências apa-
reciam, mais se aproximavam uns dos outros. Que quanto mais se aju-
davam, melhores amigos se tornavam. Formaram uma grande equipa.  
Percebia-se, através dos discursos dos seus gestos, das suas expressões 
e da sua voz, que estavam a transportar para aquele momento tudo o 
que são, numa amplitude emocional e intelectual que transportam con-
sigo as suas histórias de vida, as suas culturas e as suas realidades soci-
ais.  
Neste sentido, a inventividade não era tanto a invenção dos territórios 
enquanto representação final, concreta, física e material da imaginação, 
porque isso é a criatividade, mas era antes a experiência sensível permi-
tida pela relação e atuação sobre as coisas através do que se traz con-
sigo para a criação de subjetividades.  
Quero com isto dizer que a proposta caixa vazia procurou uma espé-
cie de rotura com uma certa visão e atuação normalizadora e reprodu-
tora dos conteúdos das expressões artísticas na infância, prescritas no 
currículo do 1. Ciclo, principalmente no que toca à produção de técni-
cas artísticas em formato de fichas e receituários de reprodução que 
uniformizam ato criativo e inventivo da criança; resumindo-se à impor-
tância de trabalhar a motricidade global ou fina, como forma de adqui-
rir competências manuais e físicas sobre os objetos e sobre o meio, 



    
 

436 

bem como das suas características técnicas e materiais no sentido de 
aprender o que são os objetos e o mundo e não tanto de relacionar 
esse saber com consigo própria e com o mundo, para criar outros 
mundos.  
caixa vazia procurou problematizar esta ideia, aproximando-se de 
uma certa ideia de expressões artísticas e educação artística nas escolas 
do 1. Ciclo que procura desvendar os mistérios da natureza e compre-
ender o significado de formas que exteriorizem as leis universais, onde 
as crianças possam vivenciar conclusões intelectuais, comover-se com 
a beleza dos significados percebidos, explorando em profundidade os 
seus meios de expressão e comunicação (Ostrower, 2010, p. 47). 
 
“(...) depois desta grande viagem pelos territórios que se iam construindo, inventado, 
sentamo-nos no chão. Respiramos, sorrimos, esperamos e acalmamos aquela vontade 
e aquela energia toda para inventar cada vez mais. 
Naquele momento, em que estávamos novamente todos sentados no chão, em roda, 
as crianças assumiram naturalmente a pertença de uma caixa.  
As caixas eram todas iguais (de cartão, do tipo caixa de arrumação), tinham a 
mesma forma, o mesmo tamanho. Tinha optado por apresenta-las de 
forma neutra, com a sua cor original, montando-a de forma a que a publicidade 
que estava no exterior ficasse no interior para não haver possibilidade de leitura 
imediata e da possibilidade de se criar uma imagem que não era aquela do “vazio”, 
do “nada”, do tudo (por exemplo, se eu olhar para uma caixa de papas cerelac, 
mesmo que vazia, é uma caixa de cerelac, mas se eu a virar ao contrario, pode ser 

uma caixa qualquer). Apesar de se conseguir ler quando se abria e olhava para 
dentro, as crianças não valorizaram essa informação. Algumas leram e disseram; “é 
do aki”, mas não passou dali. O importante, para elas, naquele momento, é que 
cada uma tinha uma caixa vazia. Aliás, até aqui, a caixa deixou mesmo de ser 
caixa para ser tantas outras coisas. Foi um “não-objeto”.  
Levei marcadores grossos de feltro de cor preta. Cada criança escreveu o seu nome na 
caixa. Antes de lhes entregar os marcadores, algumas começaram a bater nas cai-
xas e logo se formou ali uma “orquestra” de tambores. Gerou-se ali mais um mo-
mento de invenção a partir da exploração do potencial dos seus próprios corpos em 
estreita relação com o potencial sonoro da caixa. Exploravam, testavam, experi-
mentavam o que podiam. Quanto já tinham os marcadores, pararam. Escreveram 
os seus nomes e ficaram à espera que lhes dissesse o que era para fazer a seguir. As-
sumiram aquele momento como se fosse o “inicio do projeto” (mesmo não tendo no-
ção do que poderia ser enquanto “projeto”), como se tudo o que tínhamos acabado 
de viver tivesse sido um momento de “brincadeira” e “descontração” que se tem an-
tes de começar a “trabalhar de verdade”. Como se brincar e inventar não 
fosse de verdade (?) e não fosse importante. O importante era 
“trabalhar”.  
Não sei se foi pelo facto de até aqui as caixas não serem de ninguém em particular, 
eram de todos, e todas as crianças as usavam e brincavam com elas; a partir deste 
momento em que cada criança assumiu a caixa como sua, identificando-a com o seu 
nome, deu-lhe a noção de que: “agora que já tinha o seu material, já podia fazer al-
guma coisa”. Para alem da possibilidade de pensar: “foi-me dado este material, 
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agora tenho de fazer alguma coisa com ele”, então ficaram à espera que eu lhes dis-
sesse o que fazer a seguir. 
“Mara, o que vamos fazer agora?”, “o que vamos fazer com a caixa?” - pergunta-
vam-me. 
“Não sei, não faço ideia” - respondi-lhes. 
“???!!” – olhavam para mim. 
“Vocês é que vão descobrir! (e eu descobrirei com vocês!)”  
Pouco antes de irmos embora, entreguei a cada criança uma tira de cartão, um elás-
tico e uma mola de madeira.  
Ficaram a olhar para aquilo e disse-lhes que podiam levar para casa para fazerem 
o que quisessem com o material. Era quinta feira e avizinhava-se o fim de semana. 
“Mas o quê?, “Fazemos o quê com isto? ” – perguntaram. “O que quiserem! Po-
dem inventar alguma coisa, brincar com a vossa família..., e depois voltam a trazer 
e contam o que fizeram!”. As suas expressões anunciavam que já estavam a imagi-
nar o que poderiam fazer. Ficaram felizes por levarem uma coisa para casa e pode-
rem inventar a partir dali.  
Contei-lhes que depois guardariam os materiais na sua caixa e que, em todas as 
sessões, iriam acrescentando mais materiais que eu iria trazendo. Manifestaram ale-
gria por irem tendo materiais para encher a sua caixa vazia, mas também curiosi-
dade; “mas, para que vão servir esses materiais?” – perguntaram. “A caixa, no 
fim, vai estar cheia de coisas, mas vai voltar a ficar fazia! Com todos os materiais 
que vocês vão guardando, podem inventar o que quiserem! Esvaziam-na, mas de-
pois podem voltar a enche-la, depois esvaziam, depois enchem, esvaziam, enchem. 

Inventam...”. Ficaram curiosos e a partir daqui o momento final de cada sessão, 
era também um momento especial! 
Depois, pedi-lhes que arrumassem as caixas porque era hora de ir embora.  
Podia ser em qualquer lugar da sala, no entanto, algumas crianças manifestaram 
vontade de guardar as suas caixas junto com as dos seus melhores amigos, come-
çando assim a formar-se grupos de caixas. No entanto, haviam algumas caixas que 
estavam sozinhas e outras a pares, tudo isto distribuído por vários lugares da sala. 
Gerou-se ali alguma confusão, quase uma “competição” para ver quem ficava com 
quem. A professora dizia; “talvez seja melhor ficarem todas guardadas no mesmo 
lugar! Esta sala é usada para outras coisas e ainda se podem perder se as deixarem 
assim!”. As crianças escutavam-na pensativas e a olharem umas para as outras.  
No final, o cenário que se inventou a partir desta situação, foi um “comboio” feito 
de caixas que encostaram a uma parede. Todas juntas, lado a lado, negociando en-
tre eles quem ficava ao lado de quem, como se as caixas fossem seres humanos que 
não podiam ficar sozinhos se não ficavam tristes! Saíram felizes, a correr e a sal-
tar.”  

(diário de bordo. idem.)  
 
“Hoje, quando cheguei à escola, vieram a correr ter comigo! Ao encontrar, a profes-
sora ela dizia-me; “estavam ansiosos que a Mara chegasse!”. Seguimos todos juntos 
para a sala. Tropeliavam-se como no 1º dia e todos me queriam ajudar a levar os 
sacos do material, ou ir ao pé de mim a conversar. “O que vamos fazer, Mara?!”.  
Chegados à sala, algazarra total. Deixei-os estar. E fui-me instalando. Pouco 
tempo e estavam todos instalados por ali, no chão, em roda, bem perto de mim. As 
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suas caixas tinham ficado ali, junto à parede que estava atrás de nós. Um “com-
boio” formado por vagões que tinham os seus nomes escritos. 
Traziam consigo a tira de cartão, o elástico e a mola. Eu também tinha os meus. 
Depois de conversarmos um pouco, começaram a contar o que tinham feito, durante 
o fim de semana, com o material. 
Perceberam que não podiam contar todos de uma vez e que não podiam ser todos os 
primeiros a contar porque ninguém estava a ouvir e ninguém estava a perceber 
nada, tal era a vontade de ser o primeiro a contar. Sugeri que começássemos por um 
dos lados da roda, para que todos nos pudéssemos ver e ouvir, e começaram a con-
tar... 
“Não fiz nada porque queria brincar com as minhas bonecas. Eu estraguei, mas 
depois voltei a montar”; 
“inventei um jogo de brincar às fisgas”; 
“eu não inventei nada porque deixei na carrinha”; 
“uma guitarra, o elástico são as cordas”; 
“brinquei às espadas com o meu irmão usando a tira de cartão. O meu irmão usou 
a mola e o elástico. A almofada e um prato eram os escudos. Quando batia no 
rabo, congelava o irmão. Quando batia na testa, ardia”; 
“pintei a tira de cartão. Parece um arco iris”; 
“brinquei sozinha. Fiz uma espada. Perdi o elástico. Era uma espada para partir 
coisas”; 
“não tive tempo. Mas gostava de ter brincado”; 
“deixei no ATL. Mas gostava de ter brincado”; 

“joguei aos vendedores de espadas com o meu pai. Aos pasteleiros. A mola e o elás-
tico eram os ingredientes e a tira, a colher de pau. Às fisgas, e brinquei sozinha aos 
cantores; microfone com a tira e o elástico”; 
“brinquei, inventei com estas coisas uma espada e um balão que tinha, era o ini-
migo. Fiz um instrumento musical com a mola e o elástico presos à tira”; 
“eu brinquei às fadas com o meu pai. É muito difícil de fazer. O pai era o ladrão 
(ela era a fada) e a tira com o elástico e a mola eram a varinha”; 
“brinquei com o meu primo, às mães. Não usei o elástico. A minha mãe empres-
tou-me o estendal dela. Quando chegava a casa metia a roupa das minhas bonecas e 
estendia-a no estendal”.  

(diário de bordo, 2ª sessão)  
 
Depois, continuamos a inventar. Levantei-me do meu lugar e comecei 
a usar a tira como se fosse uma prancha de surf, um monóculo. Todos se 
levantaram e começaram a inventar outras coisas com aqueles 3 mate-
riais/objetos. Usavam o corpo, a expressão, a voz, para representarem 
aquilo que estavam a inventar. Todos repetíamos aquilo que nos pro-
vocava o que cada um tinha inventado. Imitamos, repetimos e experi-
mentávamos aquela sensação. 
A dada altura, enrolei a minha tira de cartão para fazer de caracol e do-
brei-a para fazer de pássaro, alterei a forma do material segundo as 
suas caraterísticas físicas, tirando partido do seu potencial, o que ainda 
não tinha sido feito pelas crianças e, como elas não estavam a dar o 



    
 

439 

primeiro passo, tentei, através da minha ação sobre o material, provo-
car-lhes essa vontade.  
Elas tinham transformado os seus materiais em outras coisas, sim, au-
xiliando-se no brincar, no envolvimento dos movimentos do seu 
corpo, da sua expressão e da sua voz, mas o material/objeto apesar de 
ganhar outras características enquanto imagem, essa imagem mantinha 
sempre a mesma forma.  
Esperava, naquele momento, que as crianças também quisessem expe-
rimentar a transformação daqueles objetos a partir da sua interven-
ção/ação sobre a sua forma original, mas as crianças não os quiseram 
“estragar”; “eu não quero estragar o meu” - diziam.  
Inventavam situações a partir deles, mas não inventavam sobre o pró-
prio material. Talvez por lhes ter dito que no fim da residência, na úl-
tima sessão, iam usar os materiais para inventar alguma coisa, os qui-
sessem guardar “intactos” até lá. Sobrevivendo apenas a memória que 
tinha sido construída a partir do seu uso durante as sessões em grupo. 
Não insisti e continuamos a inventar; “um unicórnio”, “um cavalo”, “uma 
pistola”, “uma prancha de surf”, “pássaro”, “monóculo de pirata”, (...).  
Era evidente que as crianças inventavam a partir das suas memórias 
das suas experiências de vida, daquilo que conheciam, daquilo em que 
se envolveram e que foi significante para si, guardaram e agora estavam 
a transportar para aqui. Inventavam também a partir do que os colegas 
iam fazendo, acrescentando sempre algum elemento novo;“existem uns 
desenhos animados, que eu gosto de ver, que têm unicórnios”, “eu já fiz um cavalo 

com uma vassoura”, “eu gosto de brincar aos policias e ladrões”, “quando estive de 
férias na praia, vi uns senhores a fazer surf, deve ser difícil!”, (...).   
 
“Pedi-lhes que fossem buscar as suas caixas e que lá dentro guardassem o material 
que tínhamos estado a usar. Juntamo-nos todos no centro da sala e dirigi-me para o 
lugar onde tinha outros materiais. As crianças acompanhavam-me com os seus 
olhares curiosos e atentos, mas permaneceram sentadas onde estavam. Naquele mo-
mento não me seguiram. Trouxe para aquele momento de reunião vários rolos de 
cartão (tinham vários tamanhos, espessuras, diâmetros e texturas. Uns eram de pa-
pel higiénico, outros eram partes de rolos grandes onde vêm enrolados os tecidos que 
se compram a retalho nas retrosarias e que tinha cortado com uma serra e por fim 
tinha rodos de máquina de calcular escritório – quatro tamanhos diferentes).  
Coloquei os rolos no chão, organizados por grupos consoante os tamanhos (3 grupos 
com diferentes tamanhos, mas com a mesma forma geométrica). 
As crianças mantinham os seus olhares curiosos, acompanhando-me e questiona-
vam; “isso é para quê?”. Não lhes respondi. Aproveitei a curiosidade 
deles e depois de observarem aquela disposição, inventei outras. A cada mudança, 
novas questões levantavam e novos comentários faziam. A conversa ia-se insta-
lando. Era quase como se estivessem a legendar oralmente aquilo que eu estava a 
ilustrar com aqueles objetos. Conforme o que iam dizendo, assim ia alterando a dis-
posição dos rolos no espaço. Para que se estivessem sempre a surpreender e para que 
não adivinhassem o que iria fazer a seguir. Digamos que lhes ia trocando o alinha-
mento dos seus pensamentos, provocando outros novos.  
Não foi necessário dizer-lhes nada, aquilo que estava a fazer 
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falava por mim. Eles iam lendo e cada um ia dizendo alguma coisa sobre o que 
estava a ver e sobre aquilo que lhe estava a provocar o que viam. E eu, ia inven-
tando a partir do que ia escutando deles, bem como do que o espaço e os objetos lhes 
estavam a provocar enquanto imagem. Os seus pensamentos eram pensamentos in-
ventivos. Nas suas cabecinhas, estavam a surgir muitas coisas!  
Os rolos foram deixando de ser rolos e começaram a provocar-lhes uma visão e in-
terpretação mais abrangente do que a imagem do próprio objeto. E instalou-se nova-
mente o pensamento inventivo. A inventividade.”  

(diário de bordo. 2ª sessão) 
 
As palavras-chave que considero importantes retirar deste episódio 
para que possamos penar nelas são: pertença, organização do espaço, 
espaço que fala, desenho do espaço, potencial dos objetos não estrutu-
rados, relação entre espaço físico e espaço conceptual. 
 
Neste sentido, este episódio tem um especial enfoque na forma como 
se organiza o espaço educativo de expressão e educação artística, bem 
como a escolha dos materiais de exploração. 
Não podendo deixar de considerar o facto de as crianças assumirem 
como “ponto de partida para o trabalho”, o momento em que cada 
uma escreveu o seu nome na caixa, sentiu-se uma certa ideia de poder 
sobre a caixa, sobre algo que, não sendo, passa a ser nosso e que dita 
uma emoção e uma ação sobre essa pertença, ao mesmo tempo que 
uma sensação surpreendente e de medo, pelo facto de não saber o que 

fazer, ou o que lhe é permitido fazer com ela.  
Esta hesitação entre o posso e não posso, entre o devo ou não devo, 
que nos faz pensar na autonomia das crianças e na sua consequente 
responsabilização sobre as suas escolhas e sobre as suas ações.  
Até onde vai a autonomia da criança?  Será que esta sensação de per-
tença a alguma coisa ou sobre alguma coisa, influencia a expressão e a 
autonomia da criança?  
Se pensarmos que o facto de nos sentirmos parte de algo ou que algo 
faz parte de nós, nos pode fazer sentir mais predispostos à ação cola-
borativa, aumentando o nosso grau de envolvimento e vai crescendo 
consoante a relação de pertença se vai desenvolvendo, o facto de as 
crianças, depois de estarem na posse da sua caixa, terem ficado predis-
postas para “trabalhar a sério”, poderá fazer-nos pensar nesta relação 
de afetividade que a criança cria a partir da sua experiência pessoal e 
que, não valorizada ou incluída na escola, a leva a assumir as suas ações 
como forma e meio para satisfazer as questões/necessidades do adulto 
e não as suas próprias questões/necessidades.  Para além disso, o facto 
de ter sido dada uma caixa a cada criança, e apesar de toda a experiên-
cia que tivera com o objeto antes de ser seu, não lhe permitiu ser autó-
noma para decidir relacionar-se livremente com ela, dado que ficou à 
espera que eu lhe dissesse o que fazer a seguir.  
Isto poderá ter acontecido porque, na escola, ela está habituada a rece-
ber informação e não a buscar por si própria essa informação. Neste 
sentido, como lhe é explicado e ensinado tudo o que ela deve fazer e 
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saber, a criança torna-se num ser passivo que executa uma ordem ou 
replica e imita o que lhe é ensinado. No entanto, sentiu-se que as crian-
ças estavam felizes por terem sentido aquela pertença, mesmo estando 
à espera que eu lhes dissesse o que fazer com ela a seguir. 
Este confronto entre a expressão e autonomia das crianças com os me-
canismos de reprodução e supervisão do conhecimento e da aprendi-
zagem, foram-se desvanecendo ao longo do tempo através da experi-
ência, de forma natural, de acordo com as situações que iam surgindo, 
que ia aproveitando para que, juntos, fossemos ultrapassando.  
O facto de eu não lhes dar respostas e de lhes provocar cada vez mais 
perguntas e inquietações, de não fazer por eles, dificultou a curto 
prazo, mas a longo prazo foi uma conquista para todos. Não só para as 
crianças, mas para a professora e para mim também.  
Outro aspeto que ajudou a ultrapassar esta resistência, prende-se com a 
forma como os espaços foram pensados e desenhados. Bem como a 
escolha dos materiais que as crianças iriam experimentar - entendidos 
como materiais de fim aberto. E passo a explicar: 
Tendo em conta que os espaços, em educação, são considerados como 
o 3.º educador, neste sentido, podemos ampliar ainda mais o próprio 
espaço e considerar que todo o espaço é um espaço de aprendizagem. 
Assim, estamos no caminho certo para pensar no potencial educativo 
de tudo aquilo que nos rodeia. Seja na escola, na rua, no parque, em 
casa, na mercearia, ..., quando relacionados com quem os habita/ex-
plora/vive. 

Aquilo que acabei de contar neste episodio, explica bem a resistência 
que as crianças expressaram ao relacionar-se com o espaço, com os 
objetos e com os materiais. Claro é que a criança não possui essa cons-
ciência de espaço que fala, no entanto ele é assumido no seu inconsci-
ente e isso torna-se bem visível quando estão a brincar, sendo comum 
observa-las a falar com os brinquedos como se eles lhes estivessem a 
responder; como se fossem humanos – humanização. Para a criança 
tudo tem vida e é misterioso, fantástico. O mesmo se passa quando en-
tra num espaço escuro – para além do medo que possa sentir, é a es-
trutura do espaço e as suas características visuais que provocam o ima-
ginário a inventar cenários obscuro que lhe provocam este sentimento.  
Mas o espaço não tem este potencial só na infância. O espaço fala para 
todas as infâncias e para todas as idades e tem esta capacidade de 
nunca se repetir naquilo que “diz” porque a escuta e a leitura que faze-
mos dele carrega consigo todas as suas memórias das vivências passa-
das que se relacionam com o presente, através da experiencia dos espa-
ços.  
Para além da memória que cada um trás consigo quando chega aos es-
paços, também eles possuem uma memória. É exatamente como as 
pessoas. O espaço não existe sem as pessoas, nem as pessoas existem 
sem os espaços. Nesta perspetiva, não vivendo um sem o outro, torna-
se interessante pensarmos neles, como algo que se complementa, não 
no sentido de se complementar objetivamente, mas um complementar 
que amplia o potencial de cada um na construção da sua identidade 
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pessoal, social e cultural, não se extinguindo nem esgotando por aí, 
mas antes projetando-se para fora das próprias estruturas físicas dos 
espaços podendo ser provocador e facilitador da construção de subjeti-
vidades através da inventividade.    
Na estrutura escolar, isto pode significar ter que estar a inventar conti-
nuamente. Significa também que, através da inventividade, possamos 
problematizar o lugar da educação artística nas escolas do 1. ciclo ultra-
passando os limites dos espaços porque o espaço das expressões artís-
ticas na infância, não têm limites.  
Que espaço(s) para as expressões artísticas na infância? 
Como “falante”, comunicador, que provoca diálogo, o espaço pode ser 
um forte parceiro da inventividade na infância. As próprias crianças o re-
velaram através dos seus gestos, da relação que com ele criaram e da 
sua consequente ação e intervenção.  
Referindo-me ao espaço de atuação da criança e aos seus limites en-
quanto leitores de um espaço que é provocador de diversas leituras e 
interpretações, como se poderá criar esta relação? 
De forma geral, o espaço que as crianças habitam na escola, neste caso 
no 1. ciclo – é um espaço que as acaba por reduzir às mesas e aos ma-
teriais que normalmente usam: lápis, borracha, canetas, marcadores, lá-
pis de cor, manuais escolares, fichas e cadernos. Isto não quer dizer 
que não utilizem outros espaços e outros materiais, refiro-me à grande 
parte do tempo que, de forma geral, se resume a este cenário.  
Podemos também perceber que muitas das atitudes referenciadas 

como atitudes de indisciplina, desrespeito, irresponsáveis sobre o es-
paço, sobre os materiais e sobre as pessoas, podem ter que ver com a 
falta de espaço para a criança se apropriar efetivamente dos lugares, 
das relações que cria com as coisas e com as pessoas, bem como da li-
berdade e autonomia para criar sentido no que faz. O ser escutada, en-
volvida também na vida de todos. Se acriança se sentir bem, certa-
mente terá esta vontade. E isto foi visível no decorrer desta residência. 
Principalmente no que diz respeito às relações humanas e à responsa-
bilidade sobre o espaço e objetos comuns, bem como com os pró-
prios. 
 
“isso não é inventar. Porque está sempre igual.  Inventar, é inventar coisas. Coi-
sas?! Que coisas?! Coisas fixes! (?!). Que eu ainda não conheço!” 

(diário de bordo. Miguel, 6 anos. 2 de junho, 2016) 
 

Assumindo que o espaço fala, podemos pensa-lo como um cenário de 
aprendizagem.  
Cenários de aprendizagem que podem transformar os espaços escola-
res, sejam eles no interior ou no exterior, sempre em novos e renova-
dos espaços. 
Pensemos agora no cenário “típico” de uma sala de aula tradicional das 
escolas do 1. ciclo. Sala retangular, com janelas num dos lados, acima 
do alcance visual das crianças quando sentadas, mesas e cadeiras dis-
postas individualmente ou a pares e em filas (3 ou 4 filas), no fundo da 



    
 

443 

sala num dos cantos, uma secretária e uma cadeira para o/a profes-
sor/a e um quadro de ardósia e/ou um quadro interativo, alguns armá-
rios fechados, para arrumação de dossiês e materiais didáticos.  
O que é que nos comunica este espaço? 
Ao entramos neste cenário, ele convida-nos a sentar, cada um no seu 
lugar, a olhar na direção do quadro e da secretária do/a professor sem 
comunicação com os que se sentam à nossa frente, atrás ou dos lados. 
A comunicação poderá ser entendida aqui apenas entre o/a aluno/a e 
o/a professor/a, sendo que o centro da sala, neste sentido, é o espaço 
onde se encontra o/a professor/a e o quadro. Todo o alcance visual é 
reduzido e canalizado para a frente e o corpo, sentado, limita o seu 
gesto, o seu movimento e a sua autonomia ao espaço da cadeira e da 
mesa. Digamos que este cenário não promove o diálogo com o pró-
prio espaço ou com todos os que o habitam, é quase como se fosse um 
monologo que provoca uma certa atenção passiva e que não convida a 
uma atenção ativa sobre o próprio espaço ou sobre aquilo que nele 
(não) se passa. Somos convidados a centralizar o nosso corpo e o 
nosso pensamento naquilo que se pode transformar num palco. 
Não havendo apropriação. 
Em contrapartida, se pensarmos no mesmo espaço, mas com outra 
disposição do mobiliário, como por exemplo, as mesas estarem dispos-
tas em pequenos grupos, mantendo a mesma disposição do resto do 
mobiliário, podemos fazer uma leitura do espaço que se começa a abrir 
para o diálogo entre diferentes grupos, com uma atenção que se divide 

entre o grupo e o “palco”. Podemos ainda ampliar este cenário, se a 
disposição das mesas estiverem todas juntas em grande grupo, e o 
resto do mobiliário estiver igual.  
Agora, imaginemos o mesmo espaço, mas sem o “palco” ou sem me-
sas e cadeiras.  
A vivência repetida do(s) cenário(s) anteriores torna-se um hábito re-
gulador e, quando confrontados com alguma diferença, é como se tudo 
aquilo que conhecíamos até então, se transformasse num território des-
conhecido que nos faz sentir inseguros, perdidos e confusos, porque 
não sabemos ler outros códigos ou signos que não aqueles que tínha-
mos vindo a repetir.  
Quebrando-se o ritmo deste hábito que nos transformou em seres pas-
sivos/ não reativos, porque tudo vinha ao nosso encontro sem preci-
sarmos sequer de nos levantar da cadeira, pensar ou inventar será algo 
distante e temos medo de arriscar, de errar, porque estava tudo certo, 
tudo o que nos era transmitido era a verdade que devemos saber do 
passado, para que possamos repetir porque se aprendeu. Seguindo os 
rumos ditados pela estrutura que estava montada, torna-se, desta 
forma, uma utopia podermos pensar na história do passado como uma 
construção do presente.  
Neste sentido, são compreensíveis as reações das crianças a um espaço 
que rompe com esta estrutura tradicional, estática. Reagindo como se 
estivessem perdidos, estando sempre à procura da opinião e da aprova-
ção do adulto como consolo para as suas inquietações e como resposta 
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para as suas dúvidas e problemas.  
É comum, hoje em dia, escutarmos muitas histórias que atribuem às 
crianças alguns perfis de crianças que não se enquadram em comporta-
mentos “normais” como são exemplo; “hiperativos”, “autistas”, “défi-
ces de atenção”, “falta de educação”, “crianças mimadas que não sa-
bem escutar”, “rebeldes”, “marginais”, “irrequietos”, sem me estar a 
referir a identificações e prescrições clínicas; entre muitos outros adjeti-
vos que poderíamos enumerar e que categorizam, normalizam e defi-
nem, não no sentido clínico como já referi, mas do senso comum, o 
perfil de algumas crianças. Mas o que é ser criança?   
Neste sentido, o facto de se poderem estar a “portar mal”, pode teve 
que ver com o facto de não se sentirem seguros quando não estão a ser 
dirigidos, e quando têm que ser elas a se autodirigir, isso torna-se difícil 
provocando na criança aquela sensação que os adultos têm  de “está 
completamente fora de si”, “não se sabe controlar”, “não diz nada de 
jeito”, “só sabe inventar”, (...). 
Só compreendemos quando relacionamos esse conhecimento com al-
guma coisa que nos toca, nos diz respeito ou conseguimos associar a 
algo que da nossa vida prática faz parte. Pensando desta forma, pode-
mos também perceber que para a criança, estas atitudes descontrola-
das, são reflexo do controle a que estão submetidas e quando isto não 
acontece, é natural que elas fiquem assim.  
Quando comecei este projeto com as crianças, não lhes levei as minhas 
regras. Se o projeto era nosso, não podia ser eu a defini-las, porque 

isso seriam as minhas próprias regras, com aquilo que para mim faz 
sentido. No entanto, o projeto era de todos, aqueles momentos, apesar 
de estarem a trabalhar de forma individual ou em grupo, o espaço era 
de todos, era partilhado e vivido por todos, bem como muitas das di-
nâmicas que se foram inventando, por isso, todos participavam e eram 
responsáveis por essa participação. Ora, se eu tivesse criado regras, as 
minhas regras, era provável que as crianças não encontrassem sentido e 
se isso acontecesse, seria também natural que não fossem cumpridas. 
Eu também queria perceber que relações existem entre a inventividade e 
a liberdade. Até onde vai a liberdade quando estamos a inventar? Se a 
proposta caixa vazia procura dar voz e autonomia à criança, permitir 
a sua expressão, se eu levar regras, as regras da caixa, que devam dirigir 
a sua conduta, como posso eu observar nas crianças a sua própria in-
ventividade? Será a inventividade observável? Não será a observação polici-
amento da invenção? Não há regras para se inventar? De que inventivi-
dade estou eu a falar? Que inventividade estou eu a procurar? Qual é o 
meu papel aqui? Até onde posso ou devo chegar?  
 
“Eu não quero nada,  
aquilo que eu quero é o próprio nada.  
Um nada que não se possa ver.  
Um nada vazio, invisível.  
Um nada que de tão nada que é,  
não tem forma,  



    
 

445 

não tem tempo  
nem tem lugar.  
E é nesse nada que eu quero ficar, 
para não te incomodar, 
para que possas inventar. 
E,  
se me conseguires ver, 
se me conseguires sentir, 
se me sorrires, 
é porque encontraste o teu lugar, 
o meu lugar, o nosso lugar,  
o dos outros.  
(...)  
Não quero mais nada.” 

 (diário de bordo. “inventado para as crianças”, s/d.) 
 
Não apliquei regras. As minhas regras. As regras que eu consideraria 
fazer sentido, ou não. 
Não houve um momento específico onde se falou sobre regras de 
“bom comportamento” ou de “mau comportamento”, ou regras “de 
convivência uns com os outros”. Foi uma opção porque também que-
ria perceber até que ponto esta questão das regras é variável de acordo 
com o contexto onde as crianças vivem. Por exemplo; como reagem 
ao espaço, aos objetos, às pessoas (principalmente a mim que era uma 

desconhecida, bem como à professora fora do contexto sala de aula), 
às propostas, (...), no sentido de que, as regras, tal como os espaços, só 
existem na relação significativa que temos com elas. 
Aquilo que se verificou, realmente, é que as crianças, principalmente 
nos primeiros momentos das 3 primeiras sessões, não estavam a con-
seguir processar o facto de não existirem regras bem claras e definidas, 
limites. Digamos que algumas das regras da sala de aula foram automa-
ticamente transportadas para a sala polivalente onde estávamos, no en-
tanto, a dinâmica era muito diferente e havia momentos em que a “re-
gra” não se adequava àquele contexto. Isso era bem claro, por exem-
plo, quando as crianças entravam no espaço; na sala de aula, entram e 
vão para o seu lugar (sentam-se), ali, entravam e sentam-se onde? Era, 
portanto, natural a sua reação ao novo que estava a ser aquela experi-
ência. “Perdiam-se”. Corriam, sentavam-se, levantavam-se, mudavam 
de lugar, falavam. Estavam felizes e tudo isto criava um ruído que ia 
aumentando de volume conforme se ia instalando. Eram momentos 
muito semelhantes ao que se vivem no recreio das escolas, posso afir-
mar mesmo que era praticamente igual, apesar de estarmos destro da 
escola. Compreendia-os. Deixava-os estar e lembrava-me da minha in-
fância. Queria perceber no que isto ia dar... 
Com o tempo, e com o decorrer das sessões, foram-se instalando as re-
gras. Sem que tivesse surgido um momento e um tempo específico 
para isso. As crianças são maravilhosas. Com o tempo, de acordo com 
as situações que foram acontecendo, fomos conversando sobre 
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relações, foram encontrando o seu lugar, o meu, o dos colegas, o da 
professora. Arriscando-se a descobrir novos lugares, novos significa-
dos, implicando-se nas suas escolhas e decisões. Responsabilizando-se 
e respeitando cada vez mais o lugar do outro, o seu e as coisas. Aos 
poucos, a relação que iam criando ia dando sentido a este estar, ajudar, 
partilhar, escutar... 
O ruído, aquele que incomoda os adultos, foi substituído por um silên-
cio tal que eu e a professora tínhamos que olhar bem para ver se eles 
ainda estavam lá! E estavam. Envolvidos nos seus pensamentos, nos 
seus ensaios, nas suas experiências, nas suas frustrações, nas suas con-
quistas, na sua imaginação, nos seus problemas, nas suas soluções, por-
tanto, na sua inventividade. Porque tudo aquilo era inventividade, lugar 
de expressão, autonomia, de gestos e de discursos (das infâncias) des-
tas crianças.  
Assumir o espaço como uma possibilidade sempre aberta, dese-
nhando-o e estruturando-o de forma a permitir às crianças essa mesma 
possibilidade, fez-me pensar em duas formas distintas de trabalhar os 
espaços em educação artística, onde cada uma delas tem múltiplas pos-
sibilidades. Os mesmos lugares, podem inventar-se e reinventar-se 
constantemente. 
Aquilo que procurei fazer foi pensar os espaços com esta(s) possibili-
dade(s) e isso revelou-se na possibilidade de transgredir as fronteiras 
que existem não só entre os espaços e nós (e vice-versa), como tam-
bém da possibilidade de pensar a educação artística de uma forma mais 

coerente mas também menos linear da forma como  pensamos os seus 
espaços de atuação, as suas ferramentas e as suas formas de se revela-
rem, sem que para isso tivesse que recorrer à apresentação ou demons-
tração de técnicas artísticas, para que depois as crianças se apoderas-
sem delas para se exprimir “livremente”. O que procurei foi o inverso. 
Uma rotura e afastamento da diretividade, para explorar outras possibi-
lidades de questionar o lugar da inventividade como forma de expressão 
da criança. Perceber, sem lhes dizer ou apresentar o que quer que 
fosse, como elas vivem a experiência da inventividade.  
Por isso, eu não lhes disse nada e não lhes mostrei nada. Mas estive 
sempre com elas, nunca me afastei. Quis antes que fossem elas a mos-
trar-me, a envolver-me com tudo isto. Participei.  
A partir da observação e da escuta das crianças, apesar de ir já com 
uma proposta, procurei inventar espaços e desenha-los como cenários 
de inventividade (de aprendizagem). E, neste sentido, todos os espaços 
são possíveis. Tentando, também, fazer uma escuta do próprio espaço 
através da observação.  
A memória dos lugares, a sua estrutura física e aquilo que deles fazem 
parte podem dar-nos algumas possibilidades de criação. A maior parte 
das vezes, não é necessário comprar nenhum material. Os materiais es-
tão por todo o lado, temos é que ter a capacidade de os saber olhar, 
com um novo e primeiro olhar, inventando outras possibilidades, ou-
tras vidas, também para eles.  
Podemos considerar várias hipóteses e propostas que partem da escuta 
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da criança; em algumas, pode ser o adulto que inventa o espaço, e a cri-
ança, através da experiência com o mesmo, inventa a partir dele. Ou-
tras podem partir de um espaço amplo e vazio, onde a criança tem à 
sua disposição vários materiais não estruturados, de fim aberto, po-
dendo inventar o próprio espaço a partir dos materiais de que dispõe e 
continua a inventar a partir dele(s). O papel do adulto, neste contexto, 
poderá ser o de escolher e disponibilizar os materiais antes da criança 
entrar no espaço. 
Por exemplo, uma arrecadação da escola que está cheia de dossiês, 
pode transformar-se num cenário de aventura e mistério. Transformar-
se numa cave muito antiga, cheia de tesouros que as crianças vão ex-
plorar e descobrir. E os dossiês, cheios de folhas de papel que iriam 
para a reciclagem, transformam-se em ferramentas de invenção. Explo-
ram com lanternas aquele mistério, tentam descobrir o que está escrito 
nos “mapas do tesouro”, descobrem imagens de piratas, (...), inventam, 
aprendem. 
Noutro espaço, amplo e vazio, os mesmos materiais que encontramos 
no espaço da arrecadação; dossiês, livros antigos e usados, folhas usa-
das e capas, podem servir para a criança inventar sobre o espaço vazio. 
Impossível saber o que dali pode surgir ou o que ali pode acontecer. 
Mas estamos ali, com elas, e certamente vão acontecer muitas coisas, 
mesmo que não se possam ver. 
Depois, cabe a nós inventar também. Potenciar ainda mais as possibili-
dades dos materiais para que as crianças ampliem ainda mais a sua 

experiência, se possam surpreender, contemplar, encantar com aquilo 
que está a acontecer. Por exemplo, se temos o tal espaço vazio e apro-
veitamos a imensidão de papel que existia na arrecadação, tentemos 
perceber que tipo de material temos; o tamanho das folhas, as cores, a 
caligrafia que tem, se tem imagens, se o papel é quadriculado, de linhas, 
liso, se as folhas estão furadas, agrafadas. Se os dossiês são de argolas, 
cores, tamanhos, se são encadernações em espiral, se têm acetatos na 
capa e capas duras na contracapa, se têm separadores de cartolina ou se 
estão sublinhadas a marcador, se são folhas fotocopiadas ou impressas 
a cores. Enfim, estudar bem o material de que dispomos para o catego-
rizar, organizar e posteriormente disponibilizá-lo no espaço para a cri-
ança explorar, investigar, experimentar, inventar. 
É muito importante fazermos este trabalho se queremos que o espaço 
fale. Se ele falar, veremos que muitas vezes não é preciso acrescentar-
mos mais nada. E nós, adultos, acabamos por ser “substituídos” pelo 
espaço porque as crianças estão de forma autónoma a aprender através 
da sua própria experiência todos os conteúdos e todos os conceitos 
que estão escritos nos livros e que estão inscritos no próprio mundo e 
estamos ali, a participar com elas e a dar ainda mais sentido às suas 
descobertas acrescentando-lhes sempre mais. 
Voltando à organização dos materiais, antes de os disponibilizarmos 
no espaço, muitas vezes acabamos por perceber que afinal temos todo 
o material que precisamos e nem dávamos por isso. E temos que sele-
cionar. Não é necessário apresentarmos muitos materiais diferentes às 
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crianças. É preferível apresentar poucos de cada vez, mas que esse 
“pouco” tenha possibilidade de se transformar em muito. E vamos 
trocando, acrescentando ou modificando de cenário em cenário. De 
espaço para espaço. Despende da proposta e dos interesses que as cri-
anças vão revelando nos seus projetos. Neste sentido, se existirem 
muitos materiais diferentes e com inúmeras possibilidades de investiga-
ção e descoberta, para a criança pode torna-se confuso, dificultando-
lhe a escolha e a decisão sobre o que a rodeia. Para além disso, um am-
biente caótico e com muita informação visual, pode não permitir a in-
ventividade, dado que todo o espaço está já “ocupado”, não havendo 
nem restando lugar para novas invenções. O caos é criado, sim, mas 
pela criança. No fim, o espaço pode até ficar caótico, mas é importante 
que no início, esteja em harmonia e esteticamente simples e funcional 
para que a criança não se sinta confusa, insegura, se sinta antes curiosa 
e com vontade de intervir sobre ele.  
O espaço transforma-se, assim, num laboratório de inventores. E 
como nos laboratórios de verdade, os materiais que dele fazem parte 
são os materiais essenciais, devidamente organizados e tudo está no 
seu lugar para sabermos de forma rápida e eficaz lá chegar. No lugar 
das pipetas estão as pipetas, no lugar dos gobelés estão os gobelés, (...). 
Mas, nos laboratórios de verdade, também no fim das experiências, 
tudo está fora do lugar e tudo se transformou. É igual no laboratório 
dos inventores. No dia seguinte, volta-se à experiência, à investigação, 
à invenção. 

Pensemos agora novamente na nossa capacidade de olhar os materiais 
e de escutar as suas potencialidades, inventando outros derives paisa-
gísticos para eles, para que depois os possamos colocar à disposição li-
vre da criança para que possa inventar. 
Por exemplo, se temos aquela imensidão de papel, que outros materiais 
lhe podemos acrescentar para ampliar as suas características e o seu 
potencial?  
O que é um papel? Para que serve? Como é feito? Onde é feito? De 
que é feito? Que papel é este que tenho? Qual é a sua história? A sua 
memória? Qual a sua forma, o seu tamanho, a sua cor, a sua espessura, 
a sua textura, o seu cheiro? Dá para escrever, desenhar, pintar, rasgar, 
recortar, amachucar, dobrar, vincar, furar, enrolar, colar, beliscar. Terá 
som, o papel? Movimento? O que é então um papel?  
Se temos um cenário de inventividade preparado com papel, de acordo 
com as suas caraterísticas, podemos acrescentar-lhes outros materiais 
que propiciem à criança estas inquietações, estas questões que vão sur-
gindo através da relação sensorial que vai criando com eles. Pode, por 
exemplo, acrescentar-se dispensadores com fita cola transparente e de 
cores, rolos de fita cola de papel de várias larguras, colas, tesouras, fu-
radores, agrafadores, réguas de vários tamanhos, tudo em quantidades 
suficientes de acordo com o número de crianças do grupo que temos. 
Existe a possibilidade de invenção de vários cenários com cada um 
destes materiais. E, através da escuta que faço das crianças, posso 
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decidir sobre o que oferecer, fazendo com que o meu papel seja o de 
ampliar possibilidades (de invenção).  
No projeto caixa vazia, a partir do que acabo de referir, as opções que 
fiz foram:   
- materiais não estruturados de fim aberto: caixa de cartão, papel man-
teigueiro 100 grs 42,0x29,7mm, cartão de diferentes espessuras, textu-
ras e tamanhos (neutros, sem “publicidade”), tiras de cartão, desperdí-
cios de cartolinas e outros papeis, rolos de papel e de cartão prensado 
com diferentes diâmetros e tamanhos, rolhas de cortiça, palitos de co-
zinha, paus, espátulas de madeira, fios de algodão branco, fios de sisal 
e novelos de fio norte, rolos de papel cor branca, etiquetas autocolan-
tes, dispensadores com fita cola transparente, tesouras, tubos de isola-
mento, tule e restos de tecidos, peças cilíndricas de espuma, elásticos 
de escritório, molas da roupa (madeira), clips, post-its, marcadores de 
feltro grossos cor preta, bolas de papel pequenas e coloridas.  
Na última sessão, algumas crianças quiseram colorir algumas partes das 
suas invenções e usaram os seus próprios lápis de cor e lápis de cera 
(os materiais que tinham no seu estojo). 
A escolha destes materiais, deveu-se ao facto de, apesar de serem maté-
rias diferentes, as suas características formais e estruturais, permitiam a 
possibilidade de diálogo entre eles, de se complementarem, ou de se 
transformarem, como é o exemplo do rolo de isolamento que, sendo 
esponjoso é mole e maleável, permitindo ser recortado com tesoura 

(dividindo-se em várias argolas, tubos mais pequenos), furado com os 
palitos ou paus, bem como colado com a fita cola.  
Durante as sessões, as crianças iam inventando e iam-se deparando 
com alguns problemas que os levava a pensar e a experimentar outras 
formas e meios para resolverem essas inquietações. 
 
“Mara, não tens daquelas tesouras com formas? Queria fazer aqui uma coisa e se 
tivesses...” 
“Mara, isto está sempre a sair, não tens cola?” 
“Mara, preciso de mais elásticos, dás-me mais? Se não, não consigo fazer isto!” 
“Mara, podes dar-me mais uma mola?” 
“Mara, isto não fica direito, eu queria que isto fosse um baloiço, mas está sempre a 
ficar torto!”  
 
Estas foram algumas das muitas questões que se foram levantando. 
Não só dirigidas a mim, mas também à professora. Nas primeiras ses-
sões solicitavam-na muito. Juntavam-se à volta dela e ela lá lhes ia 
dando a sua mão. Ora para segurar em alguma coisa, ora para ajudar a 
dar um nó ou para desembaraçar a fita cola.  
Esta necessidade de ajuda foi-se dissipando conforme iam ganhando 
confiança, autonomia e voz sobre aquilo que estavam a inventar. 
As necessidades com que se iam deparando, principalmente no que 
toca às questões que descrevi, eram ultrapassadas através da invenção 
de outras soluções para os seus problemas. É certo que se tivessem à 
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sua disposição todos os materiais que iam imaginando ser necessários 
para aquilo que estavam a inventar, talvez chegassem mais rapidamente 
à concretização da ideia, mas isso também não lhes permitia inventar 
ainda mais e a inventividade tornava-se aqui criatividade porque não lhes 
permitia pensar noutras coisas que não tinha ainda imaginado serem 
possíveis. O facto é que inventaram com o que tinham e a inventividade 
transformou uma possibilidade, num mundo de possibilidades. 
 
“Mara, olha, afinal já não preciso! Consegui... inventei outra maneira.”  
“Mara, afinal mudei de ideias e vou fazer outra coisa ainda melhor!” 
“Mara, parti a mola! não faz mal, pois não? É que assim dá-me mais jeito!” 
“Mara, olha o que eu inventei!” 
 
O facto de ter dado a cada criança os mesmos materiais que, a cada 
sessão vivenciada iam acrescentando à sua caixa, não significa que fos-
sem inventar coisas iguais. Podia ter optado por materiais diferentes, 
sim, mas aquilo que também gostava de colocar em discussão no âm-
bito da inventividade, prendeu-se com questões de subjetividade no sen-
tido de poder problematizar como é que as crianças com as suas indivi-
dualidades e subjetividades, com as suas culturas de infância, reagem 
ao facto de partilharem o mesmo espaço, tendo cada uma uma caixa de 
cartão que é sua e que contém materiais que são seus mas que, iguais 
aos dos colegas, interferem e influenciam, ou não, na construção de 
subjetividade(s). Como é que reagem aos “ruídos” provocados por 

quem está a partilhar o mesmo espaço, envolvidos nos seus pensamen-
tos e ações, e a inventar outras coisas. 
 
“não vais precisar deste elástico? Eu só tenho um e precisava de mais! Se não preci-
sares podes dar-mo?” 
“sabes dar nós? Então ajuda-me aqui.” 
“esta é a minha ideia! Não me imites!” 
“eu já acabei! Posso ajudar-te, se quiseres(?)” 
“o que estás a fazer? Uau!!! Também vou fazer assim!” 
“isto parece alguma coisa?” 
“sobraram-me estes! Alguém precisa?” 
“não te posso dar porque ainda não acabei e posso precisar! Depois digo-te.” 
“podes mudar de lugar? É que isto está a ficar tão grande que vai ter que passar 
por aí!” 
 
Quando as crianças assumiram a pertença da caixa e dos materiais que 
lá foram colocando, esses materiais tinham já sido explorados por to-
dos em dinâmicas que, na sua grande maioria, foram em grande e pe-
quenos grupos, portanto possuíam já histórias com diferentes sentidos. 
Sentidos esses que partiram das próprias dinâmicas partilhadas, bem 
como de cada criança de forma individual. Talvez possamos afirmar 
que se inventaram histórias partilhadas a partir das histórias inventadas 
por cada um.  
Neste sentido, os materiais tinham já uma memória partilhada no 
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momento em que as crianças lhe começavam, de forma individual, a 
atribuir outros sentidos e outros significados, construindo, assim, no-
vas subjetividades para os seus projetos através das novas relações que 
faziam. 
E o facto de terem “só” aqueles materiais, e de sentirem que precisa-
vam de outros, fez com que dialogassem uns com os outros numa 
ideia de pertença a um grupo, interagindo de forma cooperante e cons-
trutiva para cada um e para todos.  
Neste momento, todas as crianças estiveram envolvidas consigo pró-
prias, instalando-se um silêncio que era revelador de um tempo e es-
paço imersivo em pensamento, imaginação, fantasia, entusiasmo, per-
sistência, conquista e realização pessoal. Inventavam “coisas”. E como 
estavam felizes, colaboravam umas com as outras, ajudando-se, obser-
vando o que faziam umas e outras, e isso levou a que todos potencias-
sem o trabalho uns dos outros. 
As sessões desenvolveram-se em modo exploração de materiais, em 
grupo. Só no fim da sessão é que dava os materiais que tínhamos ex-
plorado, a cada criança, para guardarem na sua caixa. Depois de esgo-
tadas todas as possibilidades dos materiais através da invenção de ou-
tros mundos para eles, é que as crianças, com a sua caixa vazia, que já 
não estava vazia, a abriam e, a partir daquilo que lá tinham e de tudo o 
que tinham vivido, começaram a inventar.   
 

“Os cenários que fui inventado, a partir da forma como ia colocando os rolos de car-
tão no espaço foram o ponto de partida para a invenção de outros cenários por parte 
das crianças.  
Naquele momento, eu tinha provocado a vontade de brincar com aqueles materiais. 
Formamos 3 grupos de 5 elementos. Cada grupo ficou com todos os rolos de um 
mesmo tamanho. E, em conjunto, discutiam o que cada um tinha inventado e che-
gavam a um acordo para a invenção final. Depois todos percorríamos todos os gru-
pos para observar, analisar, interpretar, questionar, ... 
“Isto é uma teia de aranha”; 
“uma piscina”; 
“pista de carros”; 
 “uma fogueira! – aquece as mãos e a cara (gestos) – Ah! Que bom! – em coro. Ai 
que estou a queimar as botas!”;  
“bola de neve – refrescam-se e alguns começam a atirar as bolas de neve uns aos ou-
tros”;  
“a Leonor é um coelhinho – dão sugestões de tocas para o coelho”. 
Os três grupos rodaram pelos 3 espaços, tendo a oportunidade de inventar a partir 
dos 3 materiais diferentes. Notava-se que a característica dos objetos influenci-
ava/interferiam de alguma forma as suas invenções. Os rolos pequenos não propor-
cionavam grande estabilidade em construções em altura, por exemplo, mas também 
eram mais desafiantes por isso mesmo, tendo que se concentrarem mais e pegar neles 
mais minuciosamente. No entanto também eram mais lisos e “escorregam muito”. 
Os rolos maiores, como eram mais pesados e robustos, induzia-os a arriscar mais e 
a pensar em formas maiores. Os rolos médios eram muito leves porque o cartão 
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tinha pouca espessura, menos do que os rolos mais pequenos. Bastava alguém pas-
sar por ali de repente e caíam todos. Havia que pensar bem! 
“uma cama”, “uma torre”, “uma ponte”, “uma estrada subterrânea”, “prédios al-
tos”, (...). 

(diário de bordo, 2ª sessão) 
 

“Reunimos todos os rolos no centro da sala, no chão, misturados. Pedi-lhes que, 
cada um, na sua vez, tirassem 3 rolos, um de cada tamanho. Estávamos sentados 
no chão e formávamos uma grande roda. Comecei por colocar um rolo no centro. 
Depois olhei para a pessoa que estava ao meu lado e para o seu rolo e não foi pre-
ciso dizer mais nada. Iam-se levantando um a um e iam colocando um rolo de cada 
vez. Todas as crianças foram ao centro 3 vezes. Podiam levantar-se por outra or-
dem que não a da roda, mas só iam ao centro se ninguém estivesse lá. O momento 
era de escuta do grupo, do que estava a surgir no meio da sala e de escuta da inven-
tividade, a partir da leitura que iam fazendo daquela construção partilhada. Rei-
nava o silêncio, o suspense. Todos queriam ver o que ia surgir dali.  
Cada criança, do lugar onde estava sentada, tinha uma perspetiva diferente conso-
ante a sua posição relativamente ao cenário que ali se estava a inventar. E senta-
dos, tinham outra perspetiva que não aquela que viam quando se aproximavam 
para colocar a sua peça! Algumas crianças iam confiantes, com uma ideia de como 
colocar a peça, mas quando se levantavam e quando lá chegavam, viam melhor e de-
cidiam colocar de outra maneira. Aquela construção começou a crescer por todos os 
lados, em diferentes direções e em altura também. Mais para o fim, algumas 

crianças revelavam hesitação para colocar a sua peça porque não queriam que tudo 
caísse. E não caiu! 
“O que será isto?!” – perguntavam-se no fim, depois de perceberem que já não ha-
viam mais rolos. “uma máquina de fazer telescópios”, “os canos da banca da cozi-
nha”, “um castelo”, “uma encruzilhada”, “uma armadilha”, “uma fábrica”, (...). 
Percebemos, também, que de acordo com o lugar onde estávamos, víamos coisas dife-
rentes. Levantámo-nos e fomos ver por todos os lados. Inventaram-se outras coisas 
tendo a possibilidade de “ver com outros olhares”, sempre novos, de acordo com a 
posição onde estávamos. Entreguei-lhes uma folha de papel A3, escolheram um lu-
gar e “desenharam o seu olhar”. Acharam que era uma folha muito grande! Mas 
com o decorrer do desenho, tiveram que aumentar o espaço e colaram outras folhas, 
com fita cola, para que pudessem expandir o seu olhar. No fim, voltamos a fazer 
uma visita por aquela galeria que ali se inventara. Com os trabalhos expostos no 
chão, percebemos que de um cenário só, muitos se podem olhares se podem revelar, 
muitas imagens, muitas narrativas e muitos sentidos! 
Depois deste momento, desmontou-se aquele cenário inventado por todos e cada cri-
ança voltou a ficar com 3 rolos, um de cada tamanho. Depois de os terem em sua 
posse, inventaram outras coisas enquanto andavam ali pelo espaço. Uusavam os ro-
los pequenos como assobios, os rolos médios e os grandes como megafones, sussurra-
vam segredos aos ouvidos uns dos outros, monóculos, binóculos, telescópios, ... 
Era hora de irmos embora. Pedi-lhes que fossem buscar as suas caixas. Sentaram-
se à minha volta. Pedi-lhes que abrissem a caixa. “Podemos guardá-los na nossa 
caixa?” – perguntaram. 
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Parecia que aqueles rolos, juntamente com a mola, o elástico e a tira de cartão que 
já lá tinham dentro, eram os melhores brinquedos do mundo! Estavam felizes por 
terem aqueles materiais dentro da sua caixa de cartão vazia, que já não estava va-
zia! Era como se estivessem a guardar um tesouro numa arca do tesouro! Estavam 
felizes. Eu estava feliz. A professora estava feliz. E assim saímos...” 

(diário de bordo, 2ª sessão) 
 
“Quando cheguei à escola, já estavam todos dentro da sala de aula com a profes-
sora. Estavam à minha espera numa grade algazarra! 
Quando me viram vieram logo a correr para a porta para irmos para a outra sala 
“trabalhar”, brincar, inventar!! 
A professora dizia-me: “os dias em que vem a Mara, já ninguém os para. É uma 
alegria!” E lá fomos. 
O material que levei para esse dia, foram rolos de papel de escritório. Foi a terceira 
sessão. Estavam curiosos e ansiosos para saber que material lhes ia levar.  
Quando chegamos à sala, cada um dirigiu-se á sua caixa para a buscar e voltar a 
ver o que já estava lá dentro. Como vi que estavam interessados em voltar a pegar 
nos materiais, ficamos ali por alguns momentos a explorá-los. Conversavam entre 
eles, contavam os materiais que tinham, comparavam-nos e voltaram a brincar com 
eles. Ficaram algum tempo a interagir uns com os outros e quando senti que se esta-
vam a aproximar mais de mim, sentei-me, sentaram-se e estivemos ali a conversar 
sobre tudo aquilo que tínhamos vindo a fazer. O que tinham gostado mais, o que 
não tinham gostado, o porquê, (...). 
Entretanto, levantei-me e dirigi-me ao local onde deixava sempre os materiais. 

Estavam curiosos! Via-se nas suas expressões. 
Trouxe comigo os rolos de papel e começamos a conversar sobre aquele objeto, sobre 
aquele material. Se sabiam o que era, para que era utilizado, para o que poderia 
servir para além  da sua função real, qual era a sua forma, o seu tamanho, a sua 
cor, a sua textura, o seu peso, entre outras características que se foram levantando 
aquando daquela conversa. 
Estávamos todos sentados no chão, em roda, como vinha já a ser costume. Sem avi-
sar ou dar alguma indicação do que ia fazer, segurei no papel e lancei o rolo pelo 
chão, na direção de uma das crianças. Todas, naquele momento, fizeram uma ex-
pressão de espanto, de surpresa. Sorriam. A criança para quem lancei o rolo, não o 
agarrou, não sabia que era para isso, e o rolo voltou a enrolar-se na minha direção. 
Riam. Voltei a olhar para a mesma criança, e voltei a lançar. Ela escutou o meu 
olhar e a minha expressão e agarrou o rolo. Estava lançada a primeira linha da-
quele cenário que não sabíamos muito bem o que ia ser.  
Disse-lhe que escolhesse um colega, que olhasse para ele, e quando ele olhasse para 
ela, saberia que podia lançar. E assim se foi inventando este cenário. Desenhavam-
se linhas brancas no chão como se fossem caminhos, estradas, linhas que se iam cru-
zando, sobrepondo. Tantas linhas, tantas formas inventadas, que chegou um mo-
mento em que as crianças, segurando com as suas mãos, os seus pés ou os seus joe-
lhos, não tinham mais corpo para agarrar aquelas viagens!  
Encantadas com aquilo que estavam a ver ali formar-se, achei interessante que estas 
estradas pudessem sair do chão, subindo para criar diferentes planos. E comecei a 
envolver o corpo das crianças que seguravam estas linhas. Algumas levantaram a 
mão e a linha passava por lá, outras passavam pelas suas cabeças, pelo pescoço, 
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pelas costas, por onde houvesse corpo para passar. Inventou-se uma espécie de teia 
que nos unia e se um largasse, tudo ruía! Havia que segurar bem, havia que estar 
juntos naquela viagem. A professora também se juntou a nós, conseguiu chegar ao 
centro do cenário e conseguiu que ele subisse ainda mais. Levantaram-se devagar 
para não o destruir, pousamo-lo no chão e colamos as pontas (as partes que as cri-
anças seguravam) com fita cola. Paramos a contemplar. Observamos e conversamos 
sobre o que víamos. Depois, destruímos tudo! Aquele cenário ficou resumido a peda-
ços pequenos e amarrotados! As crianças entraram dentro do cenário e mergulha-
ram nele, transformando-se num cenário e numa paisagem imersiva. Arrancaram-
no do chão, lançavam-no ao ar e estiveram assim por vários minutos, pegavam nas 
linhas, ainda grandes e com toda a sua força lançavam o papel bem alto, viam-no 
cair sobre si, lançavam-no uns aos outros, punham as tiras de papel na cabeça a fa-
zerem de fitas, faziam vendas e andavam como “zombis” atras uns dos outros, as 
linhas foram ficando cada vez mais pequenas, amachucavam o papel, rasgaram-no 
em pedaços, voltavam a atirá-lo ao ar. Faziam bolas e com as bolas jogavam, volta-
vam a tentar por o papel liso e suave, mas ele, de tão amachucado, parecia tecido! 
Aquele cenário transformou-se numa instalação-performance! 
Depois disto, todo aquele cenário transformou-se em penas brancas. Uma criança 
deitava-se no chão e as outras deitavam-lhes aquelas penas por cima. Também po-
diam ser folhas de outono que caem no chão com o vento... Todas quiseram sentir 
aquela sensação dos papeis pequeninos, que já tinha sido um só papel grande, uma 
linha gigante que se transformou em muitos pontos e que agora se transformara em 
leves penas brancas que caiam levemente em cima dos seus corpos. Fechavam os 
olhos e ali ficavam até estarem submersas naquela experiência sensorial. Eu e a 

professora também quisemos experimentar, mas as penas já não eram suficientes 
para nos tapar completamente!  
No fim da sessão, cada um guardou na sua caixa um rolo de papel, bem como al-
gumas “penas” que por ali estavam espalhadas.” 

(diário de bordo, 3ª sessão) 
 

“Hoje o material “surpresa” foi um tudo de isolamento, comummente usado para 
fins térmicos em canalizações. De cor cinzenta, esponjoso, maleável, leve. Devido 
também ao seu tamanho, tem um enorme potencial cenográfico e é um material não 
estruturado que pode ser facilmente intervencionado pelas crianças. É resistente, ao 
mesmo tempo que se pode decompor, transformar. Permite inúmeras possibilidades 
para a inventividade e invenção.   
As crianças quando chegaram à sala dirigiram-se imediatamente para a sua caixa. 
Estava instalado este ritual. Chegavam e iam diretos buscar a sua caixa. Abriam-
na e voltavam a ver tudo o que estava lá dentro. Naquele dia aconteceu igual. 
Sentaram-se no chão com as suas caixas e entreguei a cada uma um tubo; “uau!! O 
que isto é?”, “é mole”, algumas espreitavam, outras sussurravam lá para dentro, 
outras experimentavam manipular aquela forma, todas experimentavam aquele 
novo material. Percebia-se que era um experimentar que tentava conhecer todas as 
potencialidades e características do material em si. Investigaram-no ao pormenor. 
Depois inventaram; “é para marcar as alturas”, “uma tromba de elefante”, “um 
L”, “uma cobra”, “ondas”, “serve para fazer equilibrismo”, “um anel”, “um 
arco”, “uma flor”, “um trampolim”, “um binóculo”, “uma cadeira”, “orelhas de 
coelho”, “uma corda de saltar”, “um caracol”, “asas de fada”, “uma ponte”.  
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Olhavam muito atentos para o material que tinham e, envolvidos com ele, experi-
mentavam-no e tentavam inventar coisas surpreendentes e surpreendiam-se com 
aquilo que iam conseguindo e com aquilo que viam os outros conseguir. 
Depois juntaram-se em grupos, para ampliar ainda mais as características e poten-
cialidades do material, porque assim em vez de um tubo, tinham 5, inventaram ou-
tras coisas; “um circo”, “um jogo de bowling”, “um espetáculo com várias ativida-
des: saltar no trampolim, saltar à corda”. O material permitia a união entre os tu-
bos, o que ampliou o espaço de atuação, o cenário. Entre potências que se foram 
descobrindo e que não imaginavam existir, experimentaram, inventaram.  
Quando foram arrumar o tubo na caixa para irmos embora, perceberam que o tubo 
era demasiado grande, no entanto, como é maleável, lá lhes deram umas voltas e al-
guns tubos entravam e saíam pelos buracos das caixas. Alguns inventaram meios 
de telecomunicação e falavam e ouviam-se por ali. 
Mais um material se juntou.  
Eles pensam que só no fim, com a caixa cheia, é que vão inventar alguma coisa! E 
guardam como um tesouro estes materiais, porque vão inventar a melhor coisa do 
mundo! O que eles não sabem, é que tudo isto já é inventado e se torna invenção!”  

(diário de bordo, 4ª sessão) 
 
“Mãos tesoura” 
Correram todos para a sala e tudo se iniciou como de costume. Todos sabiam os 
“seus lugares” e estavam completamente disponíveis para começar mais uma aven-
tura! A professora olhava encantada para eles. Eu também.  
Levei comigo cartolinas pretas cinzentas e amarelas, e dispensadores com fita cola 

transparente, um por criança. Algumas cartolinas eram desperdícios e tinham já al-
gumas formas. E, sendo o material papel, podia ter levado tesouras, mas isso pode-
ria dar-lhes as possibilidades às quais eles já estão habituados.  
Como um dos objetivos é estudar a inventividade a partir da expressão das crian-
ças, certamente que elas já dominavam o manuseio da tesoura, o que as leva mais 
facilmente a cumprir aquilo que querem fazer, e a ideia, aqui, era observar como é 
que elas reagem ao que é mais estranho e incomum para elas. Para além de propor-
cionar experiências que envolvam, efetivamente as mãos como forma de recetor senso-
rial, para além de perceberem que com as mãos conseguem fazer coisas no papel que 
com a tesoura não se consegue. O contacto sensorial do corpo com a própria natu-
reza sensorial do material – entrarem nesta relação.   
Procurava, também, com o facto de não lhes disponibilizar a tesoura, perceber como 
elas dariam a volta a este problema, que não era um problema, mas sim uma po-
tencia para a expressão plástica dos materiais como forma de expressão da criança. 
O mesmo conceito em relação à escolha das cores das cartolinas; não lhes disponibi-
lizando as cores mais comuns que são utilizadas, bem como o facto de terem apen-
sas 3 cores para usar, se as próprias cores iriam influenciar o seu pensamento inven-
tivo. Relativamente à fita cola, sendo um material que permite unir, como é que as 
crianças o iriam utilizar; se para transformar a cartolina que é um material de su-
porte bidimensional, em algo tridimensional, se iriam usar a cola só pra unir papel 
com papel, sem passar para 3D, bem como outras possibilidades que não se podem 
prever. Ainda sobre as cartolinas, a opção por este material de suporte, foi também 
permitir-lhes descobrir outras potencialidades deste tipo de papel quando rasgadas 
com as mãos ou com o próprio corpo. Com o braço a fazer de régua, por exemplo, 
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ou a mão, ou uma perna, (...). 
Em cima de cada caixa, coloquei-lhes o dispensador com a fita cola e no centro da 
sala, as cartolinas distribuídas por 3 grupos, cada um com a sua cor. As crianças 
podiam usar as cores e a quantidade de papel que quisessem. 
Praticamente todas as crianças escolheram as 3 cores, mesmo sem terem pensado 
ainda no que iriam fazer. Cada uma dirigiu-se para um lugar à sua escola e levou 
consigo o material. Ocupavam praticamente toda a sala, havendo apenas algumas 
que quiseram ficar mais próximas dos seus melhores amigos (reparei desde a pri-
meira sessão que existem grupos formados dentro da turma e aquando das dinâmi-
cas de grupo, preferiam ficar com os seus amigos, mas conforme as sessões foram 
acontecendo, isso foi-se dissipando, no fim já todos trabalhavam com todos e lá acei-
tavam as suas diferenças e perceberam que essas diferenças, juntas, funcionam me-
lhor do que se forem todos iguais).  
Perguntaram pelas tesouras, onde estavam (?), respondi-lhes que não havia tesou-
ras. “Não??! Então como vamos recortar?”, “e lápis? Também não há?”, “então 
como vamos desenhar? (para depois recortar?)”. Não, nem havia lápis para dese-
nhar nem tesouras para recortar o que iam desenhar! Instalou-se o problema! 
Reinava o silêncio e olhavam indignados para as cartolinas e para a fita cola. As 
suas expressões faziam adivinhar que aquilo tudo era muito estranho e que assim 
era muito difícil. E ia pensando; se tivessem os lápis e as tesouras, talvez a fita cola 
ficasse esquecida. Talvez se os tivessem, desenhariam, recortariam o que desenharam 
e talvez não passasse daí, não chegariam ao 3D, ou então usariam a fita cola para 
aumentar o tamanho da forma 2D que iriam inventar (?).  

Continuavam a olhar para os materiais e iam dizendo; “assim é muito difícil!”, 
“não sei o que vou fazer”, “não gosto destas cores”, “o preto é feio”, (...).  
Então, convidei-os para que experimentassem e descobrissem por eles mesmos. 
Disse-lhes que podiam desenhar com as mãos! Que as mãos eram a tesoura e que o 
papel pode falar com eles e dizer-lhes muitas coisas que se tivessem a tesoura, nunca 
iriam ter a oportunidade de descobrir! Disse-lhes, também, que era o nosso corpo e o 
nosso pensamento que “comandava” os objetos, por isso, a mão comanda a tesoura, 
e se não a temos, temos a mão que funciona na mesma sem que tenhamos que usar 
a tesoura. Olhavam para mim como se estivessem a ouvir a coisa mais idiota do 
mundo! 
Mostrei-lhes. Peguei numa cartolina preta e segurei-a com os dedos em pinça (pole-
gar e indicador) e rasguei várias tiras. Reparamos que todas elas eram diferentes e 
que, de acordo com a força que eu exercia sobre o papel, assim ia alterando a li-
nha/desenho do corte. Para além disto, percebemos que ao rasgar a folha de papel 
ia adquirindo uma textura mesmo na zona do corte, e tudo isto podia ser aprovei-
tado. Depois, das tiras rasguei pedaços mais pequenos, e depois mais pequenos e 
cada vez mais pequenos, até ter que beliscar o papel. Todos os papeis rasgados, ga-
nhavam uma textura e um outro tom que não era conseguido com a tesoura. De-
pois, dobrei a folha de cartolina, vinquei-a muito bem, voltei a abrir e rasguei pelo 
vinco. Ficou direito, mas as extremidades tinham uma textura que lhe dava mais 
volume! Com pedaços mais pequenos e mais lentamente, fui rasgando o papel de 
forma a desenhar linhas curvas, onduladas, quebradas, mistas e outras formas in-
ventadas. 
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Dobrando o papel em quatro partes, consegui facilmente fazer um buraco, rasgando 
a parte do vértice, espirais, (...). Com a fita cola, colei uma tira grande na cartolina 
preta, pressionei bem com o dedo e depois descolei; para além de ficar com uma fita 
de cor preta que era lisa de um lado e texturada do outro, fiquei com um desenho 
gravado na folha. Eles olhavam para mim já cheios de vontade de começar. E as-
sim foi...  
Reinava o silêncio que apenas era interrompido com expressões de superação, bem-
estar e emoção. Corriam para a professora e para mim para nos mostrarem o que 
estavam a inventar. Tanta coisa que estavam a descobrir, quando não pensavam se-
quer existir.  
E lá foram inventando. Praticamente todas as crianças inventaram “coisas” em 3 
dimensões: “uma cartola”, “uma borboleta”, “uma carteira”, “uma entrada para o 
João pé de feijão subir ao feijoeiro!”, “uma casa para hamsters”, “uma abelha”, “o 
casulo de uma borboleta”, “uma casa”, “um jardim com uma árvore”, (...).  
 
Uma das coisas que mais fascinou as crianças nesta sessão, foi o facto de terem um 
dispensador com fita cola! Percebia-se que não estavam muito familiarizadas com 
este material e algumas solicitaram ajuda várias vezes. Ficavam muito atentas e 
concentradas quando estavam a tirar a fita cola e a cortar o tamanho que queriam, 
o que lhes era difícil. A tendência foi usar muita fita cola. Outra foi o facto de, 
principalmente na cartolina preta, quando rasgavam lentamente, verem a textura e 
o tom diferente que ia aparecendo, era como se estivessem a ver o coração da carto-
lina, o seu interior! 

(diário de bordo, 5ª sessão) 

“A sessão de hoje teve muitos materiais para guardar na caixa e para inventar 
“coisas” na própria sessão. Assim como na última, os materiais disponibilizados às 
crianças, foram para criar na própria sessão, mas também lhes eram dados os mes-
mos materiais que depois poderiam utilizar na última sessão. Os materiais não es-
truturados e de fim aberto que lhes levei, foram: espátulas de madeira, paus, palitos, 
fios de algodão, fio de sisal, fio norte, fita cola, tesoura e pequenas peças cilíndricas 
de espuma.  
Eram tantos, que as crianças estranharam, ao mesmo tempo que revelavam entusi-
amo por terem tantas possibilidades. Aquilo que fizeram em primeiro lugar, foi in-
vestigar tudo o que tinham. Interessante ver que também elas, para organizarem o 
seu pensamento, organizaram os materiais por categorias.  
Optei por levar materiais que tivessem todos o mesmo tom e a mesma temperatura.  
Depois de investigarem cada material, as ideias começaram a surgir e começaram a 
experimentar coloca-las em prática. Percebi que algumas crianças, quando começa-
ram, ainda não tinham um projeto definido. Começaram e deixaram-se levar por 
aquilo que estavam a sentir, pelas relações que iam fazendo e por aquilo que dali 
começava a nascer. E foram experimentando, alterando, avançando, recuado, ensai-
ando. Inventando.  
Outras traçaram um plano na sua cabeça e verbalizavam que “já sei o que vou fa-
zer!”, “tive uma ideia” e levaram aquilo até ao fim, mesmo que durante lhes tives-
sem surgido alguns problemas, conseguiram ultrapassa-los.  
Com a leitura que fizeram dos materiais, e com a sua maneira de os olhar, inventa-
ram “jogos”, “um pente”, “uma girada”, “uma estrada”, “uma lagarta gigante”, 
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“um peixe que se mexe”, “uma máquina fotográfica”, “colares”, “uma ponte com 
escadas para subir”, “uma balança”, “um barco á vela”, “um amoldura”, (...).  
As crianças inventaram a partir das suas experiências passadas e daquilo que co-
nhecem. Pelo que iam dizendo e por aquilo que íamos conversando sobre o que iam 
inventado, percebia-se essa relação. Para além disso, percebeu-se pelas suas escolhas, 
que tiveram em conta as características formais e constituintes dos materiais.  
Por exemplo, a partir dos fios, inventaram colares, balanças e também o utilizaram 
como material para unir outros, permitindo que se mexessem, como foi o caso do 
peixe e do barco. Com as espátulas de madeira e com os paus de espetada, unidos 
entre si com fita cola e com as peças de espuma, inventaram sobre o chão a lagarta 
gigante e a estrada. As espátulas, dada a sua forma reta, serviu também para fazer 
construções em maior escala, bem como para jogos.  
Esta sessão, como envolvia muitos materiais, alguns dos quais requeriam uma mo-
tricidade fina mais apurada, devido aos materiais possíveis para fazer uniões, fez 
com que as crianças dialogassem muito umas com as outras, solicitando-se para se 
ajudarem. A segurar alguma coisa para a outra poder colar, ou para dar nós, ou 
até mesmo para emprestar materiais quando os seus já tinham acabado. Era visível 
uma relação mais efetiva e afetiva entre eles ao longo das sessões. Bem como a sua 
autonomia, uma vez que deixaram de solicitar tanto a professora. Sentia-se que es-
tavam mais confiantes e isso dava-lhes mais autonomia, mais responsabilidade e 
mais prazer nas suas escolhas e decisões.” 

(diário de bordo, 6ª sessão)  
 

“Foi a última sessão da residência artística de uma caixa vazia que habitou e 
deixou-se habitar por cada criança que a experienciou. Habitou também nelas, na 
caixa e na criança, a inventividade? Naquilo que a caixa foi acolhendo, guar-
dando, naquilo que ela provocou em cada criança e naquilo que cada criança provo-
cou nela a partir da sua provocação. É este vai e vem... 
Quando cheguei à escola, as crianças estavam muito felizes e entusiasmadas por 
irem inventar alguma “coisa” a partir de todos os materiais que tinham vindo a 
guardar dentro da sua caixa vazia. 
Perguntavam “porque é o último dia?”, “não podemos continuar?”. Senti-me feliz 
porque aquela vontade de continuar significava que tudo aquilo que vivemos lhes ti-
nha feito sentido. 
Hoje não fomos para a sala onde costumávamos ir (sala polivalente). Ficamos na 
sala de aula. 
Para mim, era importante observar e perceber como reagiam a este último momento, 
noutro espaço que não naquele onde decorreu a residência, no espaço que eles conhe-
cem tão bem e onde aprendem e trabalham sobre as disciplinas e áreas do currículo. 
Tinha dito, atempadamente, à professora, que a última sessão seria na sala de aula 
onde estão todos os dias. E, posto isto, fui surpreendida quando lá cheguei! As cri-
anças esperavam-me felizes, como sempre estavam, e da sala transbordava outra 
luz! Um mundo de outras possibilidades ali se abriam com aquele novo cenário! 
Cada uma com a sua caixa vazia, as crianças esperavam ansiosamente pelo início 
daquele fim. Mas, seria um fim? Ou a partir daquele fim, seria um (novo) início? 
Aos materiais que já tinham na caixa e que tinham sido explorados nas sessões 
anteriores, acrescentaram outros que lhes levei; etiquetas autocolantes, tule e restos 
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de tecido e clips. Instalaram-se naquela nova sala e, a partir do que tinham na 
caixa e do que tinham vivido durante aquelas semanas, bem como do que traziam 
já consigo e que “não se pode ver”, começaram a inventar. As crianças manifesta-
vam um elevado envolvimento afetivo comos materiais. Algumas não queriam “es-
tragar” os materiais que guardavam com tanto cuidado. Era como se tivessem ga-
nhado características humanas, aqueles objetos, cada um, tinha já uma história, 
uma memória e um sentido muito forte para elas. Era como se tivessem que esque-
cer tudo aquilo que tinham vivido com e a partir dos objetos, para lhes voltar a dar 
outros sentidos, sempre novos. Como aconteceu com a história do lápis que servia 
para escrever, mas que depois da desconstrução deste sentido, deste código e desta 
imagem, se transformou noutras coisas. Sentia-se uma mistura entre o querer fazer 
de novo, mas ao mesmo tempo sentirem que poderiam estar a estragar uma memó-
ria. Mas a memória estava lá, neles, e essa, de tão significativa que foi, iria perma-
necer nas suas memórias. Mas eles ainda não sabiam disso. Arriscaram-se. Manti-
veram as memórias do objeto não no próprio objeto, mas em si, e partiram de todas 
as relações das suas experiências para outras invenções. 
O ambiente que ali se viveu passou por 4 cenários: 
1º havia uma caixa, a criança, os materiais organizados por categorias, silêncio, 
pensamento, investigação, experimentação, ensaio; 
2º havia crianças, caixas e materiais, com um caos instalado por todo o espaço da 
sala, no chão e por todo lado onde conseguiam chegar porque alguns materiais assim 
o permitiam (por exemplo, os rolos de escritório), havia diálogo(s) entre todos, brin-
cadeiras e experiências com os materiais;  
3º o caos mantinha-se, mas ia ganhando forma(s) e retomava o silêncio, as crianças 

estavam envolvidas com a sua invenção; 
4º voltou a interação entre as crianças, evidenciando e experimentando as invenções. 
A caixa voltou a estar vazia, mas algumas crianças quiseram guardar todos os res-
tinhos, mesmo os mais pequeninos e que se considerariam insignificantes, novamente 
na caixa vazia, como tesouros para outras invenções, para outra(s) inventividade(s). 
“casa para pássaros”, “uma princesa”, “uma coroa real”, “zootrópio”, “uma ani-
mal”, “touca de enfermeira”, “lanterna de campismo”. 
“e agora, o que fazemos com a caixa?” 
“podemos voltar a enche-la! Guardar nela novos tesouros, e continuar a inventar... 
- este projeto chama-se caixa vazia. 
Inês: não, não (!?) a caixa tem coisas!”          (diário de bordo, 7ª sessão) 
 
Esta última sessão teve um significado especial para este trabalho sobre 
inventividade na infância, nomeadamente no que se refere ao potencial 
dos espaços educativos, na sua capacidade de transformação, para a 
construção de cenários provocadores de inventividade e de experiências 
significativas para as crianças, bem como de colocar em questão as 
questões epistemológicas da inventividade em espaços formais de educa-
ção. Das expectativas que as crianças têm sobre as coisas que as ro-
deiam, sobre as suas invenções e sobre o que é inventar.  
Neste sentido, levantaram-se várias questões sobre autonomia, liber-
dade, expressão e relação, a partir das reações das crianças a este meio. 
Nesta idade, a criança já tem consciência do erro e, por isso, não quer 
errar, não quer desapontar o que é esperado dela, limitando a sua 
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curiosidade, o seu pensamento e a sua voz. E mesmo que isto não 
aconteça, a tendência é o dizer por dizer, ou o fazer por fazer.  
Foi notório o esforço em afastar-se destas repressões e, através da prá-
tica, foram ganhando confiança para se arriscarem a pensar a partir do 
que têm e a partir do que querem fazer com o que têm, pensando e cri-
ando relações por si própria.  
Respeitando cada vez mais as opiniões divergentes, a diversidade do 
que a rodeia, e a possibilidade de olhar com outros olhos aquilo que 
considera como certo ou como errado. Isto tudo se deveu porque a 
criança estava implicada neste processo e conforme este ia evoluindo, 
assim se responsabilizava e libertava para uma autonomia consciente.   
O lado afetivo esteve sempre em estreita relação com o lado significa-
tivo. Poderemos dizer que a razão e a emoção caminharam de mãos 
dadas. 
Quanto ao espaço da sala de aula que se transformou num laboratório 
dos inventores, foi surpreendente chegar lá e encontrar o espaço trans-
formado pelas crianças e pela professora; as mesas e as cadeiras foram 
encostadas às paredes e a primeira imagem que tenho do espaço, é 
uma gigante tela de madeira em que o chão se transformou e que nos 
provocava uma sensação de conforto e calor. Parecia que se conseguia 
cheirar aquela madeira que ali sempre estivera! Este momento provo-
cou todos os meus sentidos e, aquela tela, gasta pelo tempo, fez-me 
voltar à minha infância, imaginando todas as infâncias que por ali pas-
saram, e que estão ali gravadas na memória daquele lugar!  

Uma tela aberta para a inventividade na infância... 
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II. 2. 5 
 

cenografias participativas 
- criação artística para a infância - 

 
instalação espetáculo para a infância 

“isto não é uma nuvem” 
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[as VOZes das crianças] 
 
“Senti que estava com a cabeça nas nuvens.” 
 
“Eu queria viver dentro de uma nuvem.” 
 
“Como é que a nuvem veio desde o céu até aqui? Tu viste?” 
 
“Eu posso subir à nuvem?” – exemplifica como se fosse escalar. 
 
“Como é este lado da nuvem?” – encostado à caixa que guarda a nuvem. 
 
“Esta nuvem é mesmo verdadeira? Tu sabes?” 
 
“Isto não é uma nuvem porque foste tu que fizeste!” 
 
“Tu disseste que isto não é uma nuvem! Mas é! Porque disseste isso?” 
 
“Eu queria que o meu quarto fosse uma nuvem!” 
 
“Escuta! É o coração da nuvem! Está a bater!” 
 
“Gostei de ver a água às cores e de trazer um pouco da nuvem bebé para casa... 
para eu sonhar.” 
 
“Gostei de imaginar a nuvem a comer.” 
 
“Eu pensava que as nuvens não eram fofas e quando me deitei, senti que eram fo-
fas.” 

 
“Eu gostei da nuvem porque era emocionante e era fofinha.” 
 
“A nuvem era toda feita de nuvem.” 
 
“Senti felicidade porque estava a gostar.” 
 
“Gostei de me deitar na nuvem e ver a nuvem comer.” 
 
“Senti felicidade porque estava a gostar de estar ali na nuvem.” 
 
“Eu gostei de estar a nuvem porque parecia mesmo que era uma nuvem lá do céu. 
Era mesmo como eu imaginava.” 
 
“Eu acho que a nuvem é mesmo a sério!” 
 
“Era tão fofinha e achei que estava no céu porque o céu é cheio de nuvens.”  
 
“Eu adorei estar dentro da nuvem porque até parecia lã das ovelhas. Senti muito 
amor porque isso sente-se quando é alguma coisa boa.” 
 
“Eu senti-me calma e serena e senti que a nuvem nos podia proteger.” 
 
“A Mara adorava nuvens e queria sempre estar nas nuvens.” 
 
“Ela um dia imaginou que estava dentro de uma nuvem enorme.” 
 
“A Mara estava feliz por imaginar nuvens.” 
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“A Mara gosta muito de nuvens e queria partilhar com os meninos que vão ao tea-
tro.” 
 
"Era uma senhora que estava na rua a comer uma maça e a ver passar as nuvens. 
Subia a um escadote e via as nuvens até que apanhou uma nuvem que tinha lá den-
tro luz. “Era uma lanterna” - diz o Francisco. 
A senhora agarrou-a e deu-lhe miminho e fomos atrás dela. Tiramos os sapatos e 
fomos atrás da nuvem. A porta por onde nós passámos parecia uma janela peque-
nina, só nós cabíamos. A Cuca, a Alexandra e a Alice foram por uma porta.” 
 
“Era uma casa feita de algodão pompom macio.” 
 
“Quando entrámos na casa ela parecia fofinha.” 
 
“Fofinho são as coisas que têm pelo.” 
 
“Não conseguíamos andar bem sem tropeçar.” 
 
“Andei pelo céu a escorregar. Senti-me num escorrega de água e bolhas de sabão.” 
 
“Ouvimos música que nos fazia sentir “zen”.” 
 
“Eu senti um trampolim debaixo da nuvem.” 
 
“Senti o meu coração a bater forte quando ia a passar a nuvem.” 
 
“Senti-me feliz e alegre numa nuvem de algodão.” 
 

“Deitei-me e relaxei.” 
 
“Gostei de sentir. A senhora deu-me um bocado de nuvem. Eu trouxe para casa 
para não ter pesadelos, mas eu não sonho!” 
 
“Senti-me na minha cama a dormir.” 
 
“Senti-me calmo e tranquilo na minha nuvem.” 
 
“Estava nas nuvens e só me apetecia voar e comer a nuvem pois pensava que era al-
godão doce branco.” 
 
“Eu senti-me dentro da baleia como o Pinóquio. Sentia o meu coração a bater 
muito. Não sei se era o meu se era o da baleia.” 
 
“Ali eu senti-me ao colo – onde nada me podia magoar. Senti-me segura, calma, 
tranquila, em paz... longe das coisas más e dos problemas. Senti-me a sonhar e 
longe da realidade” (educadora)  
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aquela nuvem 

 
“Aquela nuvem 

parece um cavalo... 
Ah! Se eu pudesse montá-lo! 

Aquela? 
Mas já não é um cavalo, 

é uma barca à vela. 
Não faz mal. 

Queria embarcar nela. 
Aquela? 

Mas já não é um navio, 
é uma torre amarela 

a vogar no frio 
onde encerraram uma donzela. 

Não faz mal. 
quero ter asas 

para a espreitar da janela. 
Vá, lancem-me no mar 
donde voam as nuvens 
para ir numa delas 
tomar mil formas 
com sabor a sal 

- labirinto de sombras e de cisnes 
no céu de água-sol-vento-luz concreto e irreal...” 

 
Ferreira (1971) 

 
 

 
Se esta tese de doutoramento pudesse ser um objeto artístico, se-
ria esta instalação espetáculo... 
 
“isto não é uma nuvem” 
 
sinopse 
 
Tenho bem presente na minha memória, ser criança e adorar ficar dei-
tada de barriga para o céu a contemplar as nuvens. Imaginava bichos 
de todas as formas e feitios e sempre sonhei saltar para uma!  Ainda 
hoje, adoro fazer isso com as minhas filhas! As formas das nuvens ins-
piram-nos a inventar muitas histórias, assim como estimulam em nós 
muitos questionamentos. Este momento, tão simples, partilhado agora 
com elas, faz-me (re)viver a minha infância nas suas infâncias, e isso é 
muito especial! A alegria e espanto das suas vozes pequeninas ressoam 
em mim como se tivesse novamente 5 anos... 

 
“Vai alta a nuvem que passa. 

 Vai alto o meu pensamento. (...)” 
Pessoa (1973) 

 
“isto não é uma nuvem” é uma instalação espetáculo inventada espe-
cialmente para todas as infâncias a partir do revisitar das histórias de 
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diferentes infâncias que, através da sua experienciação, pretende ser 
um lugar de imersão, contemplação, fantasia, imaginação, onde o 
tempo para e se pode ficar embalado pelos sons misteriosos de uma 
nuvem que faz sonhar... 
“isto não é uma nuvem” é uma instalação artística que procura des-
pertar para a criação de novas narrativas a partir da imersão na inventivi-
dade da/na(s) infância(s) da(s) criança(s). 
É, por si só, um objeto artístico que nasceu da minha própria inventivi-
dade, como tem em si um lugar especial para todas as inventividades de 
todas as crianças e adultos que já a viveram, e para as que ainda hão de 
viver...  
É um projeto artístico que nasceu e foi desenhado a partir da temática 
desta tese, das suas inquietações e problematizações, de forma a contri-
buir para a recolha de material empírico que fizesse sentido no domí-
nio da educação artística em espaços não formais de educação, como 
são exemplo os centros culturais, museus, teatros e oficinas criativas, 
bem como uma forma de problematizar o objeto artístico, neste caso, 
enquanto cenografia participativa, tendo o seu sentido pleno quando 
habitada, vivida, sentida e experienciada pelas crianças. 
Sendo uma instalação para crianças com idades compreendidas entre 
os 0 e os 6 anos, a temática da inventividade foi a base que deu sentido à 
própria obra de arte, acompanhando desde o primeiro momento todo 
o processo artístico, de forma a entrar em contacto com as crianças 
através do artístico e não tanto da arte – tendo que ver mais com uma 

ideia de contacto com o “enigma” da obra e não tanto com o “se-
gredo” dela. Numa ideia de provocação de perguntas e não tanto de 
respostas, de estar e não tanto de fazer, de pensar, parar, contemplar, 
olhar, cheirar, tocar, escutar... sentir, a partir de vivências sensoriais e 
expressivas provocadas pela própria expressão da obra, como a partir 
dela permitir outras sensações e expressões. 
Neste sentido, procurei que a instalação artística fosse também ela um 
“útero” para o crescimento, nascimento e desenvolvimento da inventivi-
dade, surgindo, deste modo, como um meio para problematizar a arte e 
a educação artística na infância, as produções artísticas para e com a in-
fância, fazendo um exercício constante para me afastar de modos de 
ver e de fazer que privilegiam a infantilização da infância e da criança, 
da arte como forma de “animar” crianças, da arte como forma de “en-
treter” crianças, bem como da arte como forma de ensinar as matérias 
ou as metas curriculares que estão estabelecidas paras estas idades 
como um fim a alcançar. 
“isto não é uma nuvem” procurou, também, problematizar e afastar-
se de interpretações que categorizam as crianças em determinados per-
fis e “tipos de sujeitos” que não lhe dão espaço nem tempo para serem 
crianças.  
Dentro de uma caixa gigante que guarda uma nuvem que é e não é, na 
qual entramos e somos convidados a ficar e a habita-la, a criança não é 
um determinado tipo de sujeito, a criança é ela própria, ali, naquele 
tempo, naquele lugar, e é ela própria com a história que trás consigo e 
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que não se pode ver.  
Para mim, enquanto artista e professora, pensar a infância é pensar nas 
pluralidades das singularidades e isto tem que ver com o olhar para 
cada criança como única, como um sujeito, sim, mas não como de um 
determinado tipo porque elas são muitas coisas de acordo com a diver-
sidade de vivências das suas vidas humanas, sociais e culturais.  
Todas as crianças que passaram pela nuvem, deixaram um pedacinho 
de si e levaram um pedacinho de nuvem com elas (não falo de forma 
metafórica, porque é mesmo verdade que as crianças levam um pedaci-
nho de nuvem consigo, para terem bons sonhos) e, para mim, cada 
uma é especial. Independentemente das histórias que trazem consigo, 
aquilo que esta obra procurou foi chegar a todas e a cada uma e, neste 
sentido, este espaço é um espaço comum do imaginário infantil de to-
das as infâncias. As nuvens, os sonhos... 
Este projeto apresenta-se como uma experiência imersiva que nos 
aproxima efetivamente dos enigmas da arte através de processos sen-
soriais que não se podem ver nem materializar no momento, convi-
dando-nos a parar o tempo e a estar, contemplar e a viver a experiência 
artística. Uma nuvem, que é e não é, que é útero, que abraça e que aco-
lhe, embala e protege, não impondo limites para a imaginação e para a 
emancipação do pensamento infantil – para a inventividade... 
É uma experiência de liberdade... 
Uma experiência artística que, através do contacto afetivo e efetivo 
com a obra, cria relações entre o espaço que se habita e o(s) 

habitante(s) numa construção partilhada de identidades e construção 
de subjetividades que se contaminam e criam novas paisagens, novos 
mundos. 
Para a sua conceção/invenção, foram tidas em conta as histórias da 
minha infância, bem como das infâncias das minhas filhas (na altura 
com 5 e 2 anos), o que se revelou numa coautoria possível através do 
diálogo entre gerações.  
A partir da escuta e partilha destas paisagens/histórias, imaginadas e 
inventadas, verdadeiras, da temática da luz e inspirada pelas caracterís-
ticas técnicas e conceituais da obra artística de René Magritte, foram 
inventados dois espaços multissensoriais que se complementam, trans-
formam e difundem em lugares e histórias surreais que desafiam a curi-
osidade da(s) criança(s) e a(s) confrontam com diferentes expressões 
artísticas. 
“isto não é uma nuvem” é a imagem de uma nuvem, a representação 
de uma nuvem, mas não é uma nuvem! 
 
Tal como na obra “Ceci n’est pas une pipe”, de René Magritte, artista 
que também inspirou esta obra, não importa o quão fiel possamos ser 
na representação de um objeto real, é sempre impossível capturar a sua 
essência.  
O espaço convida a entrar dentro de uma nuvem, a habitá-la, a desco-
brir a tal essência!  
Eu dentro de uma nuvem (?).  
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Uma nuvem dentro de mim (?).  
Talvez cada um de nós tenha uma nuvem dentro de si (?)... 
 
O convite que se fazia era o de habitar uma nuvem que, de tão grande 
que era, não a conseguíamos ver por fora, tendo que entrar dentro dela 
por uma porta especial que, entrando nela, eramos ofuscados por uma 
luz misteriosa, sons misteriosos e sensações táteis misteriosas que nos 
convidavam a encontrar o nosso lugar dentro dela, a ficar e a contem-
plar as histórias que ela tinha para nos contar...  
Histórias visuais, auditivas, olfativas, táteis... 
Jogos de luz e sombra, de representações de nuvens e formas imaginá-
rias, sons misteriosos e uma passagem mágica que nos leva, com auxí-
lio de uma lanterna, para fora dela e nos convida a embarcar num car-
rossel de silhuetas surpreendentes.  
O que está para lá das nuvens?  
Num carrossel com formas dançantes que se materializou numa espiral 
móvel que rodopiava... seriam nuvens, ou seriam bichos? Bichos pe-
quenos? Bichos grandes? Bichos gigantes? Bichos andantes? Bichos ro-
dopiantes? Bichos que piscam? Bichos que se escondem? Bichos que 
contam estórias?  
Bichos ou nuvens que estavam à espera das crianças para andar de car-
rossel.  
Boa viagem! (lia-se na folha de sala) 
 

Qual o lugar da inventividade nos espaços de criação artística 
para a infância? 
Como poderei pensar o conceito e o lugar da inventividade a par-
tir da criação deste espaço artístico para a infância? 
A inventividade pode estar presente no processo de criação da 
obra, pelo artista, e no processo de vivência da obra por parte do 
público? 
Será possível escutar a sua inventividade? A da obra? A do autor? 
E a do espectador?  
 
Na procura de significados sobre o processo de invenção e da inventivi-
dade na infância, a criação deste espaço artístico para crianças, dos 0 
aos 6 anos, resultou num diálogo entre os processos de investigação 
em educação artística bem como da escuta das vozes de quem o habi-
tou. A partir desta escuta, a instalação espetáculo foi-se – sempre - 
(re)inventando, nunca acontecendo de forma igual. Mesmo que “in-
conscientemente” a obra foi-se construindo em coautoria, também, a 
partir das vivências de cada criança que a experimentou e, a partir da 
escuta e observação que lhes fazia, do que dialogávamos no final, das 
questões que colocavam, da forma como reagiam, assim a obra se foi 
desenvolvendo numa coautoria de escutas partilhadas. 
Neste sentido, “isto não é uma nuvem”, é uma experiência estética, é 
uma obra aberta, participativa que, através da memória construída pela 
conceção e vivência própria do lugar, recebeu a memória de cada um, 
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deixando nela um novo olhar, uma nova interpretação que, através da 
escuta das suas reações, eu, enquanto autora, fui incluído, costurando, 
reconstruindo e acrescentando esse pedaço de cada um, construindo, 
deste modo, muitas subjetividades para esta nuvem que é e não é. 
A própria nuvem, enquanto obra, guarda marcas da participação das 
crianças, construindo assim a sua memória. Tal como nós, seres huma-
nos. E foi interessante ver e sentir nas crianças esta humanização da 
obra de arte. Para elas a nuvem tinha uma vida própria, criada na sua 
imaginação a partir daquilo que viram, escutaram e sentiram com todos 
os seus sentidos! 
 
conceção de um projeto artístico para a infância  
 
Quando se trabalha para e com a infância, fará sentido termos apenas 
como olhar de partida essas mesmas infâncias? Uma infância que não 
parte de nós, da nossa memória, da nossa vivência nesse tempo em que 
também fomos crianças? 
Terá que fazer sentido para as crianças que as vão viver, mas também 
terá que fazer sentido para o autor, para a criança que foi (?), para a sua 
infância (?).  

                                                
30 Centro Cultural de Belém (CCB) – Fábrica das Artes, (2017) - Lisboa (Estreia) 
https://www.ccb.pt/Default/pt/FabricaDasArtes/Programacao/Oficinas?A=767 
Congresso de Investigação em Educação Artística, IPV, (2017) - Viseu 
http://ciea.esev.ipv.pt 
ACERT - Finta, (2017) - Tondela 
http://www.acert.pt/finta/2017/posts/isto-nao-e-uma-nuvem/ 

Um projeto para a infância não pode esquecer as origens do autor, o 
revisitar de uma infância que se traduziu em memórias que nos trans-
portam para a mesma infância do presente (?). Serão as infâncias das 
crianças de há 30 anos, as mesmas infâncias das crianças de hoje?  
Dadas as diferentes idades, foram criados dois grupos distintos; um 
com crianças dos 0 aos 2 anos e outro dos 3 aos 6 anos e a exploração 
do espaço estava pensada de diferentes formas, de modo a conseguir 
chegar a todos os públicos. As sessões tinham a duração máxima de 45 
minutos e aconteceram para o público escolar (grupos de creches e jar-
dins de infância) e para o púbico familiar (1bebé+1adulto, num total 
máximo de 10 bebés+10 pais/mães). 
As sessões aconteceram em espaços culturais30 nacionais, durante a se-
mana para escolas e durante o fim de semana para famílias.  
Para além das caraterísticas conceituais já enumeradas, a instalação 
“isto não é uma nuvem”, teve também uma forte inspiração da te-
mática/conceito luz. 
Havendo vários pontos de partida distintos, mas que se cruzam entre 
si, imediatamente um turbilhão de questões surgem em torno dos seus 
diferentes conceitos. A partir do questionamento sobre a introdução 
do conceito “luz”, surgiram várias questões interdisciplinares que se 

Centro Cultural de Belém (CCB) – Dias da Música, Versão Concerto – uma encomenda Fábrica das Artes 
(2018) - Lisboa 
https://www.ccb.pt/Default/pt/DiasDaMusica/Sabado/Evento?a=1328 
Convento São Francisco, (2018) - Coimbra 
http://www.coimbraconvento.pt/pt/agenda/isto-nao-e-uma-nuvem-mara-maravilha/ 
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contaminam na criação artística para a infância e que têm como ponto 
de encontro as questões sensoriais.  
Quando era criança, o que é era para mim a luz? Que sensações me 
provocava? Que memória de infância me conduz para este conceito? E 
as crianças, o que as motivará a explorar este conceito? E na escola, 
como é abordada a luz? Como um conteúdo tão global e multissenso-
rial será percecionado pelas crianças?  
 
o (re)visitar a minha infância 
 
O período da minha infância que mais presente tenho na memória, 
está situado entre os 5 e os 9 anos. Em casa e na escola, tudo o que en-
volvesse o sair do típico cenário que uma criança do 1º ciclo enfrenta 
todos os dias, (estar sentada em frente a uma mesa com livros e cader-
nos, a olhar para um quadro de ardósia e para o(a) professor(a) que 
transmite a matéria) eu estava pronta e motivada. É impressionante o 
poder da energia e do envolvimento com sentido e significado que a 
experienciação do/no mundo real provoca em nós. Penso que me fal-
tou muito disto. Talvez depois conseguisse estar uma manhã, quase in-
teira, a perceber, nos livros, o que os meus sentidos tinham assimilado 
lá fora. 
Neste revisitar da minha infância, recordo-me de estar muitas vezes 
deitada, de barriga para o céu, a contemplá-lo. As cores, as nuvens, as 
formas das nuvens, as infinitas imagens que conseguia ver nelas, o sol 

(lembro-me que às vezes o sol era tão forte, tão forte, que no esforço 
que fazia para olhar para ele, fechava os olhos e continuava a ver a luz 
dentro dos meus olhos!). O quão infinito era o céu. Imaginava o que 
existiria para lá daquilo que eu conseguia ver. Olhava o céu e via a vida 
que existia nele, o som, os pássaros que voavam. Mas as nuvens, era o 
que mais me fascinava. Imaginava vida nelas e sonhava muitas vezes 
com elas, saltava em cima delas, fofas e macias. Envolviam-me quando 
caía nelas. Andar nas nuvens era bom. Muitas fezes, neste contemplar 
as nuvens, ficava de tal forma com a “cabeça nas nuvens”, que deixava 
de as ver e a minha imaginação voava até essa vida que acreditava exis-
tir nelas. Inventava histórias, pensava em coisas que me tinham aconte-
cido, em coisas que sonhava acontecer, e ficava ali, comigo, nos meus 
pensamentos que não tinham fim. 
Associado à luz, recordo-me que tinha medo do escuro. Nesta ausência 
de luz, muitas coisas, das quais tinha dedo, me vinham à imaginação. E 
quando aparecia uma lanterna, ou a luz de uma vela, um novo universo 
de fantasia surgia. Ter uma lanterna na mão era uma coisa que me fas-
cinava. Era misterioso, despertava a aventura, a descoberta de coisas 
que com luz não se vêm. As projeções que conseguia através dela, as 
coisas pequenas que se transformavam em coisas gigantes, o movi-
mento, a surpresa... 
A diferença entre o dia e a noite. Recordo-me do que sentia quando o 
dia começava a escurecer, como um ciclo natural de vai e vem. Era o 
sinal do recolhimento, do acalmar, parar. Ao mesmo tempo, a noite 
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despertava outros sentimentos diferentes dos do dia.  
Partindo destas memórias, assim comecei a esboçar o projeto... 
A criação artística para e com a infância contribui para o meu próprio 
crescimento percetivo e inventivo, humano, social e cultural, pessoal e 
profissional, que dão sentido aos processos de criação, bem como à 
minha formação enquanto artista e professora de artes e expressões 
criativas na infância. 
Uma criação artística para todas as infâncias que está sempre em cons-
trução, em continuação, que não termina nunca porque a cada passo se 
inventa e reinventa, se constrói e acrescenta sempre mais alguma coisa.  
Uma obra artística para as infâncias que está sempre em aberto e que 
permite escutar as crianças e reinventar-se a partir das suas vozes, cres-
cer e desenvolver-se continuamente através das relações que cria com 
elas e que elas criam com a própria obra... 
Uma obra que acolhe na sua própria linguagem, outras linguagens ex-
pressivas que são as de quem a habita, experimenta, vive. Na busca 
constante de linguagens que suscitem à invenção de novas que resga-
tem a linguagem do sensível das infâncias e do artístico, através da di-
mensão performativa dos processos de investigação que são os proces-
sos de criação artística que se inserem na educação artística. 
Criação artística para as infâncias que permite pensar a obra como um 
processo continuo em construção através de coautorias partilhadas en-
tre crianças, artista, obra; resgatando as vozes, os gestos, os discursos 
das crianças, que se revelam de muitas formas diferentes, como parte 

constituinte dos processos artísticos. 
Uma cocriação a partir das escutas que o artista faz, seja a partir do diá-
logo com as crianças, entre elas, entre a criança e a obra, entre os pro-
fessores, os educadores, os pais. 
Na obra “isto não é uma nuvem”, bem como nas residências artísti-
cas que realizei com as crianças nas suas escolas, só assim fez sentido 
para este trabalho, bem como para o trabalho que desenvolvo com cri-
anças ou com adultos no domínio da educação artística e criação artís-
tica. 
Neste sentido, importa-me o que as crianças dize, o que as crianças 
pensam, como pensam, o que inventam, como inventam; porque na 
criação artística para a infância cabe a liberdade da inventividade ela é um 
espaço, um lugar, um tempo de inventividade sem fim e que contribui 
para se inventar, imaginar e criar cada vez mais.  
Abre caminho para os processos inventivos da criança, do artista, dos 
professores e educadores, bem como das famílias, levando-nos a pen-
sar e a questionar o artístico no próprio artístico, o artista a questionar 
o seu papel enquanto criador, inventor, nas sua relação com a obra 
uma vez que este trabalho só faz sentido nesta relação que se cria entre 
obra-autor-espectador.  
Neste sentido, é nesta relação de diálogo performativo, de sentidos, 
que faz sentido pensarmos a criação artística para a infância através da 
criação de obras de arte participativas, que convidam à relação sensível 
com a obra porque é nesta relação que se cria a partir da experiência 
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efetiva e afetiva, imersiva, que se cresce um pouco mais. 
Valerá a pena quando tudo é igual? 
Quando somos os mesmos depois desta relação? 
Este útero que é a nuvem, reflete toda a essência desata investigação 
sobre inventividade na infância, sobre educação artística, sobre criação 
artística, sobre a infância, sobre as crianças... 
Neste tempo frenético em que vivemos, seria importante voltarmos 
para este tempo em que estivemos no útero das nossas mães... 
Um lugar que protege, que embala, onde o tempo não é tempo, onde 
tudo se conecta com a natureza da vida...  
Imaginem estar num útero! Num espaço onde entramos e imediata-
mente temos vontade de ficar, chorar de tanta emoção por sentir que 
lá o tempo parou e onde podemos ficar, sentir, escutar o pulsar do co-
ração da mãe, da mãe nuvem, que faz acalmar o nosso, sossegar, imagi-
nar, sonhar muito... que nos faz contemplar... ficar e contemplar, só 
isso. 
 
Vários bebés adormeceram dentro da nuvem, algumas crianças mais 
crescidas também. Mal entravam na nuvem, os seus olhares curiosos, 
verdadeiros, encantados, felizes percorriam todo aquele útero. Afinal, 
como é estar dentro de uma nuvem? Na barriga de uma nuvem?  
Algumas crianças tinham vontade de saltar, quem nunca? Também eu 
quando era pequenina sonhava saltar numa nuvem! Mas o espaço 

convidava a recolher, ficar, encontrar o seu lugar e contemplar, e assim 
acontecia... 
Deitados de barriga para o céu daquela nuvem, encostados nas suas en-
tranhas; fofas, suaves, cheirosas, brancas, iam apontando para as nu-
vens bebés, suspensas, que estavam a dormir e não as podíamos inco-
modar, para a boca da nuvem quando eu saía da caixa para a alimen-
tar..., sim, porque esta nuvem também se alimenta, tem que ser cui-
dada, todos os dias, e isso acontece quando o tempo para. 
Todos os dias, quando o tempo para eu saio da nuvem para a alimen-
tar, para cuidar dela. Adora comer maçãs verdes, dou-lhe de beber, re-
fresco-a, dou-lhe comida especial para nuvens e, no fim, lavo-lhe os 
dentes e volto para dentro dela... 
A nuvem tem uma janela misteriosa! Quando a janela se abre, escutam-
se sons misteriosos de animais! Nuvens pequeninas secam no estendal 
que está do lado de fora e, subitamente, uma nuvem pato entra e con-
vida-nos a ir ver o que está para lá das nuvens! 
O que estará para lá das nuvens? Já imaginaram? 
É uma coisa fantástica! 
 
Bons sonhos! 
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inventividade, 

onde moras? 
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II. 3 
no meu, no teu, no nosso mundo...
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mapeamento 
 
Arte contemporânea e projetos artísticos que dialogam com a investi-
gação, que contribuíram para o seu crescimento e desenvolvimento, 
bem como para a invenção de algumas dinâmicas realizadas nas resi-
dências artísticas.  
Neste sentido, trata-se de um mapeamento do trabalho artístico de al-
guns artistas contemporâneos, educadores artistas e projetos educati-
vos que contribuem para pensar a inventividade na infância, a educação 
artística e a criação artística. 
 
Segundo Molina (2008), a educação artística, a arte, as expressões artís-
ticas, são meios e contextos que servem como reveladores, comunica-
dores e mediadores para que os processos educativos tenham signifi-
cado. Neste sentido, refere que a educação artística é um meio de de-
senvolvimento humano e espaço de experiências estéticas que incluem 
e implicam o corpo como gerador de conhecimento através do jogo es-
pontâneo e livre, como ação vital, e do movimento como manifestação 
do pensamento infantil. 
O autor revela a importância da configuração dos espaços educativos 
de educação de infância, de forma a promover uma maior implicação 
corporal das crianças, do seu pensamento em ação que, deste modo, se 
revela numa configuração fundamentada nas relações e desenvolvi-
mento humano através do encontro em processos de dialogo entre as 

biografias das pessoas e dos espaços como cenografias para o jogo 
simbólico. 
Molina (idem) propõe a introdução de obras de arte contemporânea, 
principalmente instalações artísticas participativas, nas escolas, como 
contexto de encontro com experiências estéticas de beleza e rela-
ção(ões), para que sejam vivenciadas, experimentadas, contempladas e 
intervencionadas pelas crianças como forma de (re)conhecer as suas in-
finitas capacidades de transformação, construção, relações e valores 
que surgem na imersão nestes contextos. 
A introdução de instalações artísticas nas escolas, ou a regular partici-
pação das crianças noutros contextos onde estas se insiram, bem como 
a inclusão de residências artísticas que permitam às crianças criar ceno-
grafias que surgem da sua implicação na experimentação de processos 
de criação artística, tornam-se instalações performance abertas ao pen-
samento, ao questionamento e à invenção. 
O contacto com obras artísticas abertas, bem como com espaços aber-
tos que permitam o pensamento inventivo, necessitam da interação das 
crianças para adquirir um sentido completo. 
A arte na infância, só faz sentido de forma ativa e nunca passiva. O 
acriança é um participante na obra. 
Neste sentido, estes espaços revelam-se em lugares e tempos que res-
peitam, ampliam e favorecem o acontecer efetivo da infância, reconhe-
cendo e dando voz a todas as suas potencialidades que se revelam nas 
suas linguagens simbólicas e expressivas.   
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Neste sentido, assume a criança como pessoa ativa na sua construção e 
desenvolvimento pessoal, social e cultural. 
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Reggio Emília

https://reggiochildrenfoundation.org/607-2/story/centro-internazionale-loris-
malaguzzi/?lang=en
https://www.reggiochildren.it/?lang=en
http://www.scuolenidi.re.it/

Imagem retirada de: https://utp.br/conexao-utp/noticias/educador-italiano-de-reggio-com-
professor-do-ppged/attachment/reggio-emilia/

“teríamos ido ainda mais longe, criando um novo tipo de escola, 
composta inteiramente por laboratórios similares a atelier. (...) 
uma escola feita de espaços onde as mãos das crianças pudessem 
estar ativas para “criar o caos”. Sem possibilidades para o 
tédio, as mãos e as mentes se engajariam com uma alegria 
intensa e libertadora, como ordenada pela biologia e pela 
evolução.” 

Loris Malaguzzi (Edwards et al, 1999, vii)

Projeto Opus Tutti - Companhia de música teatral 
http://www.musicateatral.com/

Imagem retirada de: http://www.musicateatral.com/gamelao/action/8.jpg

http://www.musicateatral.com/zyg/images/img2.jpg
http://www.musicateatral.com/germinarte/images/img3.jpg

“Opus Tutti significa ‘Obra de Todos, para Todos’; significa ‘Obra Total’, 
no sentido em que todos são participantes, atores, fazedores(...)”

Paulo Maria Rodrigues
Diretor artístico do projeto Opus Tutti
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Projeto XXS – espaços em construção entre crianças 
e artistas
http://projectoxxs.blogspot.com/
Imagem retirada de: 
http://4.bp.blogspot.com/_mZQ1EYI6vDY/RdM4gOCG0SI/AAAAAAAAASw/uAozK
La93jE/s400/inaug_-(9).jpg

Arno Stern – o atelier e o “jogo de pintura”
https://www.arnostern.com/en/en_closlieu.htm
Imagem retirada de: https://blogpedagog.files.wordpress.com/2017/02/closlieu.jpg
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CREATECTURA – cenários de aprendizagem e instalações artísticas como ferramenta pedagógica
https://www.createctura.es/index/
Imagens retiradas de: http://curioseosinfantiles.blogspot.com/2017/01/createctura.html; https://www.createctura.es/galerias/
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Stela Barbieri – criação de espaços artístico exploratórios
http://www.stelabarbieri.com.br/
Imagens retiradas de: http://www.stelabarbieri.com.br/art/exp/expo.html; http://binahespacodearte.com.br/galeria/
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Segni Mossi
https://www.segnimossi.net/en/

Imagens retiradas de: https://www.segnimossi.net/en/pictures.html

Heather Hansen
Imagens retiradas de: http://www.heatherhansen.net/
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Dennis Oppenheim
Imagens retiradas de: 
https://www.dennisaoppenheim.org/
https://www.dennisaoppenheim.org/copy-of-new-page

•

Escola Atelie Carambola - Inventários de crianças
Imagens retiradas de:
https://www.escolaateliecarambola.com.br/
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Jean Tinguely
Imagens retiradas de:
https://www.tinguely.ch/en.html

Bruno Munari
Imagens retiradas de:
https://go.distance.ncsu.edu/gd203/?p=24612
http://www.munart.org/index.php?p=4
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Yayoi Kusama
Imagens retiradas de:
http://www.modgam.com/the-obliteration-room-by-yayoi-kusama/

Mitsuo Miura
Imagens retiradas de:
http://www.galeriamaior.es/es/exposiciones/2013/mitsuo-miura/
https://elpais.com/cultura/2017/12/21/babelia/1513871533_381639.html
https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/dos-tiempos-dos-paisajes-mitsuo-miura-en-el-
centro-de-arte-alcobendas/mitsuo-miura-3/
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Reiner Ruthenbeck
Imagens retiradas de:
https://www.harpersbazaar.com/uk/culture/bazaar-art/news/a33294/what-
to-book-reiner-ruthenbeck/

Rachel Whiteread
Imagens retiradas de:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rachel_Whiteread#/media/Ficheiro:Rachel_Whiteread,_Tate_Modern_London_April_200
6_108.jpg

Gego (Gertrud Goldschmit)
Imagens retiradas de:
https://www.centrepompidou-metz.fr/gego-gertrud-goldschmidt-
dite
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Jordi Ferreiro
Imagens retiradas de:
http://jordiferreiro.info/
https://designformankind.com/start-here/
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Gina Osterloh
Imagens retiradas de:
http://www.aptglobal.org/en/
https://www.cpw.org/artist/gina-osterloh/
https://www.ginaosterloh.com/
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Richard Serra
Imagens retiradas de:
https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guias-para-educadores/la-materia-del-tiempo

Martin Creed
Imagens retiradas de: https://publicdelivery.org/martin-creed-half-the-air-in-a-given-space/
http://www.artnews.com/2017/06/05/from-broccoli-to-toilet-paper-martin-creeds-accumulations-fill-the-voorlinden-museum/
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Ernesto Neto
Imagens retiradas de: https://www.franconoero.com/artist/lara-favaretto/colori-castello-di-rivoli/; https://saopauloparacriancas.com.br/passeio-exposicao-ernesto-neto-pinacoteca-de-sao-paulo/
https://www.mcasantabarbara.org/exhibition/lara-favaretto/ ; https://www.collectorsagenda.com/en/in-the-studio/ernesto-neto , https://curiator.com/art/ernesto-neto/13
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Lara Favaretto
Imagens retiradas de: https://www.franconoero.com/artist/lara-favaretto/colori-castello-di-rivoli/
https://www.mcasantabarbara.org/exhibition/lara-favaretto/

Thomas Hirschhorn
Imagens retiradas de:https://planetsmag.com/2018-01-18/do-what-you-do/; https://artforum.com/uploads/upload.002/id08773/article00_large.jpg
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Sheila Hicks
Imagens retiradas de: https://artforum.com/uploads/upload.002/id14311/featured00_landscape_810x.jpg: https://yalebooksblog.co.uk/wp-content/uploads/sites/4/2012/10/sheila-hicks.jpg; https://worldinstitute.fr/wp-
content/uploads/otwpct/tmb/Sheila-Hicks-Centre-Pompidou_1561730394_650X580_c_c_0_0.jpg.    

Charlotte Posenenske
Imagens retiradas de:: https://s3.amazonaws.com/files.collageplatform.com.prod/image_cache/2020x1160_fit/5b858d056aa72c55196fc2df/9aa0a686faae1ac20c32f6221c918be8.jpeg; https://images.e-flux-
systems.com/230521_67d398d3c02117d9de4665e38a4fb0a8.jpg,1440; http://interiorator.com/wp-content/uploads/2014/09/Charlotte-Posenenske-05-600x400.jpg. 
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inventividade, 
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“onde não puderes amar, não te demores” 
(autor desconhecido) 

 

encontrar-te, 
perder-me em ti, 
perder-te em mim... 
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(IN)conclusões finais (parte I) 
 
“onde não puderes amar, não te demores”31  
Não é assim que as crianças fazem quando alguma coisa não lhes faz 
sentido, não lhes dá prazer, ou não lhes faz bem?  
Esta investigação fez muito sentido para mim e custa-me não me po-
der demorar mais por aqui... 
É difícil esta relação que se cria com a escrita, e foi difícil esta relação 
com a investigação. Muito. É um querer largar, deixar ir, mas ao 
mesmo tempo é um sentir que ainda haveria muito a dizer, muito por 
fazer... 
Apesar do meu maior medo não ser a investigação em si, inquietou-me 
o ter que passar para o papel todas as aventuras que esta investigação 
me proporcionou. Escrever através de palavras que, num trabalho 
desta natureza, requerem palavras nobres, bem escritas, bem formula-
das e cientificamente profundas e bem fundamentadas... amedrontaram 
os meus pensamentos, levando-me muitas vezes a achar que não era 
capaz. E não sei se fui. Mesmo agora, “no fim”, não sei se fui capaz de 
passar para o papel tudo aquilo que estudei, penso e sinto, sobre aquilo 
que mais me fascina na minha vida de professora e artista.  

                                                
31 Encontrei pela primeira vez esta frase ligada a Frida Kahlo e, de forma a colocar a referência, lancei-me 
a uma pesquisa na internet. As informações que obtive em vários sites, é que existe muita controvérsia 
quanto ao autor desta “fala”. Uns dizem que é uma adaptação de Nietzshe frase proferida na sua obra 

Poderia dizer-vos que não sou de muitas palavras, nem das escritas 
nem das faladas, principalmente se for para dar “explicações” ou para 
falar de coisas muito “sérias”; que não tenho muito jeito e que tenho 
muitas dificuldades em levar um discurso escorreito até ao fim. Que 
sou muito de emoções, sim, e que talvez por isso, me perca por muitos 
lugares, dificultando-me a objetividade, a rapidez e a diretividade do 
discurso. 
O que gosto mesmo, é de estar no “terreno” a trabalhar. De criar, in-
ventar, experimentar, de estar com as crianças, de me encantar e mara-
vilhar com elas, com o que dizem, com o que fazem, com o que pen-
sam... o que eu gosto mesmo é de trabalhar com elas, de criar e inven-
tar para elas e com elas. De sonhar, imaginar, de concretizar esses so-
nhos e de os disponibilizar para que elas experimentem, descubram, 
sonhem, se encantem, para que sejam felizes... 
Gosto de ver essa felicidade nas suas expressões, nos seus olhares, nos 
seus sorrisos, na forma como se movimentam, como expressam os 
seus pensamentos e as suas emoções... 
É tudo isto que inspira no meu trabalho, e é tudo isto que levo em 
mim para os momentos que passo com elas; sejam nas aulas, nos ate-
liês, nas oficinas, nas instalações artísticas... 

“Assim falou Zaratusca”: “onde já não se pode amar, deve-se passar”; outros dizem que é uma adaptação 
de “onde quer que tu não puderes amar, não demores”, de Eleonora Duse; outros dizem que é de Augusto 
Branco “onde não puderes amar, não te demores”.  
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Levo-lhes e deixo-lhes o melhor de mim, porque para as crianças não 
existe o pior, elas são sempre o melhor... e aprendo sempre muito com 
elas, e torno-me sempre melhor pessoa com elas.   
Quando digo que a relação que criei com a escrita foi difícil, não quero 
dizer que a escrita em si tenha sido difícil, apesar de o ter sido, quero 
antes dizer que ela me levou outras escritas, que por sua vez me leva-
ram a outras e a ouras e parecia que nunca mais tinha fim... e não tem, 
porque muito ainda há muito para escrever sobre o assunto desta tese e 
isso torna-se para mim um “encontrar-te, perder-me em ti, perder-
te em mim”, na escrita e na inventividade. Quanto mais lia, mais sentia 
que nada sei... 
Com as crianças que participaram nesta investigação, bem como nesta 
relação que criei com a escrita, percebi que a inventividade não tem fim, 
mas esta escrita tem que terminar aqui o seu primeiro passo, abrindo 
caminho para os próximos...  
Aquilo que nestas “considerações finais” vais encontrar, traduzem a 
leitura desta tese como se ela pudesse ser um objeto artístico onde se 
entra e se experimenta, simultaneamente diário descritivo, reflexivo e 
inventivo das minhas práticas em educação artística com crianças. Faz 
sentido, tal como nas práticas de inventividade, passar por todas as paisa-
gens e suas narrativas que deste objeto fazem parte, para poderem fa-
zer sentido estas últimas palavras. Tenho esperança... 
 
 

Assim como existem várias infâncias, também existem várias inventivida-
des, não é algo comum, cada criança tem a sua, cada pessoa percorre a 
sua. 
No caos fui-me (des)organizando, e cada vez mais me fui encontrando. 
Também aconteceu assim com as crianças.  
De todas as sessões de residência artística – inventiva – guardo em 
mim as histórias que se construíram em cada uma delas e, tal como nas 
histórias, a sequência da narrativa que se criou foi esta: um espaço que 
convida a entrar no lugar do “era uma vez” que, depois de se entrar, 
acontecem muitas coisas, transformando esse lugar num caos de histó-
rias que, vividas, voltam a um lugar de chegada e de nova partida. 
Em toda a minha formação académica sempre entendi aquilo que me 
ensinaram como verdade absoluta, como algo a seguir, cumprir, por-
que era aquilo que estava certo, porque fazia parte da história do pas-
sado, já tinha sido testado, comprovado e investigado. Aquilo que vi-
nha escrito nos manuais e nos livros eram as definições sobre as coisas 
que devíamos saber – a própria escrita, sempre me levou a isso. 
Só agora percebi que essa escrita que está nos livros, pode até ser uma 
escrita da verdade, sim, mas de uma verdade que se inscreve num pas-
sado, numa época, num tempo onde isso era verdade. Um passado que 
é memória no presente, mas que pode não ser a verdade do presente 
que se vive.  
Se este passado serve para pensarmos o presente, questionando o pas-
sado e o próprio presente de forma a construirmos presente e 
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consequentemente futuro, não sei se é com o passado e com o pre-
sente que se constrói o futuro (?). Que futuro? 
Aquilo que quero com isto dizer, é que não existem verdades absolu-
tas, talvez a única coisa mais próxima da verdade, possa ser a verdade 
de cada um e isso está, em cada segundo das nossas vidas, a ser mu-
dado. Podemos pensar também que, grande parte das vezes, o nosso 
presente fica sem tempo para ser vivido por causa do passado e do fu-
turo por vir.  
Neste sentido, relembro Ramos do Ó (2016), quando refere que aquilo 
que precisamos não é da verdade, daquela verdade que é vista como 
única e que nos aprisiona a ela, precisamos sim, da coragem da verdade 
para que se consiga romper com esta ideia e com esse aprisionamento 
que não nos liberta para outras formas de a pensar, que não nos inter-
dita enquanto professores e artistas, enquanto pessoas, a pensar e agir 
de forma a proporcionar às crianças oportunidades de participarem no 
mais sério dos jogos, o da busca ininterrupta da verdade que é a criação 
mesma do saber que, deste modo, nos prende a um modelo de socie-
dade por vir, não nos fazendo questionar e agir rapidamente sobre o 
presente.  
Nesta perspetiva, Ramos do Ó, aproxima-se de um questionamento 
sobre o lugar da ciência e da arte na escola, entendendo-a como um es-
paço democrático, como uma comunidade de iguais, que devia, com 
urgência, repensar-se e reinventar-se de forma a que a escola permitisse 
às crianças, através de uma lógica de trabalho de uma “escola artística”, 

uma escola atelier, envolver todas as crianças em dinâmicas que asso-
ciam o trabalho da criação como forma de aprofundar de forma refle-
xiva, processos criativos para que através deste envolvimento efetivo 
com experiências do presente se consiga uma reelaboração permanente 
da verdade e da ficção da experimentação. 
Nesta perspetiva, através deste conceito de “escola atelier”, onde se 
trabalha a partir da experiência e da experimentação, poder-se-ia rom-
per com a velha lógica da tradição da ordem explicadora, “esse mito-
maior da pedagogia que tem estado quase sempre ao serviço da edifica-
ção de uma fronteira, logo tornada um fosso, entre as matérias ensina-
das e quem se dispõe a aprendê-las em sala de aula”, uma vez que se 
entra em contacto com a necessidade de se problematizar a verdade 
(idem).   
No meu ponto de vista, e reiterando as palavras de Ramos do Ó, o lu-
gar da educação artística, seja ela em espaços formais de educação ou 
em espaços não formais, partindo do princípio de que todos os espa-
ços, para além destes dois, são espaços educativos significativos por 
não possuírem essa carga “educativa”, se tornam mais reais e significa-
tivos.  
Se continuarmos a considerar, como nos refere Ramos do Ó, o  

“mundo dividido entre espíritos sábios e espíritos ignorantes, in-
sista-se, apenas tem servido para negar a simetria das duas vonta-
des, a possibilidade de um encontro feliz entre duas inteligências. 
Ora, ensinar e aprender não constituem uma potência divisível 
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quando todos podermos compreender que todo o saber se ergue 
a partir da cooperação e do entrecruzamento de textos, ideias e 
pontos de vista. Que o cerne de todo o método consiste, tão-só, 
em procurar e que, no processo da procura, alunos e professores 
coincidem por inteiro”,  

não se fechando em espaços escolares e não escolares, mas ampliando-
os para fora de portas, deitando a baixo as barreiras físicas e, acima de 
tudo, as barreiras das relações humanas criadas pela segregação propi-
ciada pelas hierarquias sociais.  
Não havendo possibilidade de construção da informação fora da troca, 
dos canais, das redes, dos servidores, dessa poética da fluidez que torna 
todo o pensamento híbrido e cada texto um intertexto, cada obra de 
arte num artefacto que pensa e relança a própria arte. Formação e mes-
tiçagem deveriam, nesta perspetiva, tornar-se, através da vivencia esco-
lar, palavras sinónimas (Ramos do Ó, 2016, pp. 218-221).   
 
Neste sentido, como podemos não questionar os escritos sobre a his-
tória da criança, sobre a história da infância, do ser criança, do desen-
volvimento da criança? Como não podemos problematizar as metodo-
logias e as pedagogias que têm séculos de história, se pensarmos na 
verdade das ciências psicopedagógicas, inserindo essa verdade num de-
terminado contexto e época, como podemos não as questionar no pre-
sente, no nosso contexto e na nossa época?  

Fórmulas, manuais e técnicas que se inserem num campo tão diversifi-
cado que é a vida humana, que é a vida de cada criança, como pode-
mos entender esta diversidade de identidades se se aplicarem as mes-
mas fórmulas, os mesmos métodos e as mesmas verdades a todos? 
Existirá lugar para esta diversidade? Que lugar? Como podemos acom-
panhar, respeitar e valorizar o tempo da infância de cada criança? Onde 
cabem tantas infâncias? 
Wallenstein (2014, p. 18), aquando da programação da Fábrica das Ar-
tes do Centro Cultural de Belém, pensada “para todas as infâncias”, 
amplia-nos aquilo que podemos pensar como “uma criança, uma infân-
cia”, para um pensar a infância como um tempo transversal ao tempo 
de vida e, neste sentido, nós, adultos, também temos a nossa infância e 
a partir dela, podemos pensar, fruir e interpretar o mundo a partir des-
sas muitas camadas possíveis de leitura, próprias das crianças. Mas, 
ainda sobre as infâncias, o que é a infância? 
Segundo Kohan (2016, pp. 197-199) e Wallenstein (2014, pp. 17-18), 
podemos pensar a infância, a educação artística e a inventividade em si-
multâneo; arriscando-me a afirmar que este é o “no país das maravi-
lhas” que vos falei em inventividade, onde moras? II. 2 no projeto 
de investigação. 
Neste sentido, no país das maravilhas, a infância, a educação artística e a 
inventividade criam lugares híbridos que acolhem e potenciam a capaci-
dade de recomeço, descoberta, invenção, liberdade, curiosidade, de 
modos de olhar as coisas e ver nelas a dimensão do sensível e dos 
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diferentes posicionamentos perante elas, lugares onde se brinca com 
elementos da vida e do mundo, jogando com variáveis; tempos e luga-
res que respeitam a existência de muitas camadas possíveis de leitura(s), 
de fruição, de interpretação, lugares possuidores de um sentimento de 
comunidade, lugares que não desistem do sonho e da fantasia de quem 
os habita, lugares onde se faz pela primeira vez aquilo que não se con-
segue fazer noutros lugares e onde o comum se revela na sua diferença 
e não exclui ninguém pela idade, género ou raça, onde cabem todos os 
mundos, onde “nós pensamos todos em nós” porque neste país cabem 
todos e todos são importantes - “porque um mundo que exclui é me-
nos mundo... uma arte que exclui é menos arte... uma vida que exclui é 
menos vida... e uma infância que exclui é menos infância...” – habitam-
se lugares de liberdade onde se possa ser o que se é, porque só sendo 
que se é se podem habitar estes espaços - “a liberdade está nas coisas... 
por isso gostamos de algumas coisas mais do que de outras... por isso 
algumas experiencias artísticas nos atraem mais do que outras... a liber-
dade – ou a sua ausência – está no mundo que fazemos e habitamos, 
não em cada um de nós... a liberdade está no comum”32, lugares onde 
existe o tempo do pensamento – a partir das relações criadas entre in-
ventividade, infância e educação artística.  
Aquilo que tenho vindo a falar neste trabalho não se prende com um 
ensino da arte que se inscreve em narrativas do passado, prede-se, 

                                                
32 Por Kohan, a partir da voz da Matilde (2016, p. 197). 

antes, com educação artística com crianças do presente e não para cri-
anças do futuro. Aquilo que procurei trazer para esta escrita, e que se 
insere num tempo especifico da infância, primeira e segunda infância, 
tem que ver com outras possibilidades para pensar a educação artística 
e as expressões artísticas na infância como lugar(es) que abraça(m) a(s) 
criança(s), proporcionado(s) por quem trabalha com ela(s). 
Mesmo que esse abraçar se relacione com essas narrativas do passado, 
não como uma verdade do presente, mas como uma forma de o pensar 
e relacionar-se com ele, de inventar a partir dele e sobre ele; que as cri-
anças tenham a possibilidade de inventar novos mundos – mundos que 
até possam ser trilhados pelo passado, mas que se transformam a partir 
dele e se reinventam em novas histórias e se abrem a novos caminhos e 
possibilidades de poderem ser entendidas e pensadas de outras formas 
mais inventivas e com capacidade de criação e não de reprodução sem 
sentido(s). 
A inventividade não pretende que a criança conheça o mundo; ela pre-
tende, antes, que a criança viva o mundo, que o questione, que o 
mundo lhe desperte a curiosidade e a vontade de inventar mundo e que 
desta forma, aprenda a ler o mundo. E que a partir dessa leitura seja ca-
paz de escrever mundo através de diferentes linguagens e expressões 
dessas linguagens, inscrevendo-se numa história que, como nos diz Ra-
mos do Ó (2016, p. 217), faça urgir a aquisição de conhecimentos por 
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uma teatralização da inventividade, o que se traduz na criação de cenários 
de trabalho em que o ler, como ato de acolher uma mundividência, se 
subordina a um escrever entendido como jogo de palavras e de ima-
gens que se cruzam para entender um mundo inteligível a partir do 
próprio sujeito que escreve.   
Segundo Houaiss e Villar (2001); Machado (1991) e Academia das Ci-
ências de Lisboa (2001); 
INVENTIVIDADE (etimologia de inventividade é inventivo + - idade) e 
é uma qualidade, faculdade, atributo do que é inventivo, poder criador, 
imaginação criativa, qualidade de inventivo; e INVENTAR (do latim 
tardio inventãre, interativo de invenire), significa encontrar, de invento. 
Descobrir, criar na imaginação alguma coisa que, até então, não existia; 
ter a ideia ou usar pela primeira vez. Contruir, unir, usando a imagina-
ção, sem ter em conta factos reais ou a verdade. Imaginar, fantasiar, ar-
quitetar, tecer, urdir, tramar, supor, decidir, dispor-se, resolver, encon-
trar. Julgar ter encontrado uma solução, quando ela já fora encontrada 
anteriormente. 
 
Neste sentido, inventividade é uma característica, qualidade, faculdade 
dos que estudam um desfio ou um problema, através do poder do 
criar, do experimentar, do testar, sempre com um novo olhar, um novo 
ponto de vista, através de conexões de ideias permitidas pela cognição, 
pensamento e imaginação, que se transformam em modos de compre-
ensão através da vivência de possibilidades. Inventividade como lugar que 

cria caminho e base para a criatividade; (cria+atividade) uma atividade 
criadora, que faz parte do processo inventivo como atitude de criar al-
guma coisa a partir do já existente através da imaginação, pensamento 
– da inventividade.  
Ostrower (2010, pp. 5-7), refere-se à criatividade como uma atividade 
que faz parte na natureza do ser humano, num sentido global, como 
um agir integrado num viver – criar e viver se interligam - como poten-
cial inerente ao homem na sua necessidade intrínseca de realização pe-
rante si próprio como um ser único dentro de uma determinada cul-
tura. Neste sentido, a natureza criativa do homem só se elabora e acon-
tece dentro de um contexto cultural, uma vez que todos as pessoas se 
desenvolvem numa realidade social onde as necessidades e valores cul-
turais se moldam aos valores de vida. Deste modo, considera os pro-
cessos criativos como uma forma de interligação dos dois níveis da 
existência humana a que atribui; o individual e o cultural. Criatividade 
como forma de criar-formar, dar forma a alguma coisa, independente-
mente dos meios ou dos modos, uma vez que o importante é que ao se 
criar algo, se ordena e se configura alguma coisa através de princípios 
de forma como estruturação não restrita apenas à imagem visual, mas a 
todo o processo de configuração do fazer do homem como caráter de 
atuação simbólica e sua comunicação, uma vez que toda a criação é 
forma de comunicação ao mesmo tempo que forma de realização, não 
se restringindo unicamente ao trabalho artístico. 
À criatividade correspondem, ainda, aspetos expressivos de 
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desenvolvimento interior da pessoa através de processos de cresci-
mento e maturação que, por sua vez, vinculam a espontaneidade de a 
liberdade no criar, envolvendo a sensibilidade de cada um, bem como a 
perceção da realidade das experiências vividas; consciente e inconsci-
ente, em processos de maturação que se relacionam com a inventividade.  
 
Proponho então que pensemos a inventividade como uma faculdade do 
pensamento, e vice-versa, de forma que a possamos entender como 
um dos meios mais importantes para as crianças se relacionarem com o 
mundo à sua volta; para que possam ser verdadeiramente crianças e 
“não ser adultos”.  
Deste modo, esta investigação propõe que se (re)pensem os tempos e 
espaços formais e não formais de educação que fazem parte da vida 
das crianças, destacando, de forma particular os de educação artística, 
especialmente os de expressões artísticas na infância – expressão plás-
tica, como lugares privilegiados de exploração das possibilidades e po-
tencialidades da inventividade na infância, através da criação de ambien-
tes e meios que proporcionem experiências de inventividade com as cri-
anças. 
As crianças disseram-me que “para inventar tem que se pensar e imaginar”. 
Neste sentido, porque é que as crianças inventam? Como inventam? 
Com o quê? Através de quê?  Se inventar é pensar e imaginar, de onde 
surge a inventividade?   

Se imaginar é pensar por imagens, se é inventar e ver de modo sensível, 
de onde vem a imaginação das crianças?  
Durante todas as sessões de residência artística, estas palavras; imagina-
ção, sonho, pensamento, invenção, inventividade, experiência, experi-
mentação; estiveram presentes não só nos olhares das crianças, mas 
também nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas vozes, nos seus 
movimentos. As crianças são exploradoras natas desde que nascem e 
essa exploração começa por ser sensorial, revelando-se através dos sen-
tidos, pela sua expressão. Mas esta expressão, não se esgota quando a 
criança começa a verbalizar o que sente, o que quer, o que não quer, 
porque a expressão está de mão dada com a emoção, que por sua vez 
se liga à razão.  
Não sendo o ser humano um ser apenas racional, porque também é 
um ser emocional, temos esta capacidade de nos manifestarmos através 
de várias expressões, que se revelam em várias linguagens.  
Todo o mundo à volta da criança é captado pelos sentidos e é assim, 
através dessa exploração sensorial, que vão adquirindo os conceitos do 
mundo. Infantilizar a infância e as crianças, como seres humanos in-
completos, não dotados de razão e emoção, leva, muitas vezes, a que 
esta vontade de explorar o mundo sensorialmente, seja reprimida pelo 
facto de não se conferir à criança autonomia e liberdade para se expri-
mir através do contacto efetivo com o mundo à sua volta.  
Neste sentido, as experiências proporcionadas pelas residências artísti-
cas, fizeram emergir todas estas características da infância, 
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transformando-as em parceiras da inventividade como lugar de expressão 
e autonomia, dos seus gestos e dos seus discursos que se revelavam 
através de ações que se distinguiram pelas suas qualidades emocionais 
intensas. 
A expressão, a autonomia, o gesto e o discurso da infância habitaram a 
inventividade das crianças que participaram nesta investigação, tornando-
se fundamento para pensar o lugar da inventividade como uma ferra-
menta com um potencial significativo para as dinâmicas de educação, 
expressão e criação artística com crianças, contribuindo, desta forma, 
para a promoção e desenvolvimento das culturas da infância, através da 
valorização da expressão livre e inventiva da criança, contribuindo para 
a sua formação pessoal, social, cultural e lúdica, sem pressas... porque 
sem tempo para se ser criança, não participa da sua infância. 
 
Mas, afinal, o que se entende por inventividade na infância? Quais 
as potencialidades desta definição na abordagem às expressões 
artísticas? Que implicações no desenvolvimento e conhecimento 
global da criança e da infância?  
A partir do revisitar de várias infâncias; da minha, das minhas filhas, e 
da(s) infância(s) de todas as crianças que se têm cruzado comigo nesta 
viagem de professora-artista-investigadora, o inventar das crianças 
sempre foi o que mais me cativou, encantou... 
E quando falo no inventar, não me refiro só ao invento em si, falo da 
inventividade, do processo, da criação e construção dos imensos mundos 

que as crianças inventam e concebem  à sua volta a partir do que têm e 
do que não têm, com aquilo que conhecem, sozinhas ou com o colega 
do lado, em grupo ou de qualquer forma possível para elas, e muitas 
vezes impossível para nós, adultos, que também já inventamos assim...  
Este texto “final”, espera dar conta da motivação desta viagem sobre 
inventividade, na esperança de poder fazer sentido também para ti que 
acompanhaste esta narrativa e que, tal como as crianças, espero ter 
contribuído para criares na tua imaginação, os teus próprios cenários – 
inventados, e que a partir desse sentido que aqui possas ter encontrado, 
possas levar contigo um pedacinho significativo deste trabalho, para 
que a partir de ti, possa chegar a outra(s) criança(s)...   
Estas foram as primeiras questões formuladas como problemática a in-
vestigar, estudar.  
“da problemática centra à esperança”, foi a denominação que lhe 
atribuí. E esperança, porquê?  
Porque acredito e tenho esperança que a inventividade seja uma “coisa”, 
como dizia o Miguel (uma das primeiras crianças com quem conversei 
sobre inventividade), privilegiada, natural e em harmonia na(s) infância(s) 
das crianças.  
O que é que todos nós mais fizemos quando eramos crianças? Andáva-
mos com a cabeça nas nuvens, sonhávamos, imaginávamos, fantasiáva-
mos, inventávamos.... inventávamos muitas coisas; “coisas fixes” que nos 
faziam sentir bem, felizes, verdadeiros exploradores, inventores, 
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astronautas, pintores, cozinheiros, malabaristas, bailarinos, professores, 
cabeleireiros, polícias, pais, mães, (...).  
Inventávamos “coisas fixes” que nos faziam sorrir, mexer, experimentar, 
explorar, testar, tocar, sentir, escutar, provar, olhar, pensar, arriscar, su-
jar. Assim, encontrávamos sentido em tudo aquilo que vivíamos no 
nosso dia a dia de crianças, mesmo que não tivéssemos essa consciên-
cia, era isso que nós fazíamos, e por isso estávamos sempre a fazer tan-
tas perguntas, por isso não parávamos quietos, por isso não nos cansá-
vamos, por isso não queríamos dormir, comíamos a correr; por isso, 
queríamos sempre mais... 
E o que nós queríamos sempre mais, mesmo não tendo essa consciên-
cia, era conhecer o mundo, percebe-lo, relacionarmo-nos com ele e 
com tudo o que dele fazia parte, porque eramos crianças, não eramos 
adultos, nós estávamos a conhece-lo pela primeira vez, a senti-lo pela 
primeira vez... 
E, de que forma o conseguíamos fazer se ainda não falávamos através 
das palavras, não liamos nem escrevíamos letras e palavras, não cami-
nhávamos? Mas, desde que nascemos, conhecemos a linguagem dos 
sentidos, das emoções, das sensações. Por isso sorrimos, choramos, 
emitimos sons, gesticulamos, rebolamos, gatinhamos, fazemos de tudo 
para chegar a algum lugar, fazemos de tudo, através da expressão, dos 
sentidos, das emoções, para comunicar com o mundo. 

Percecionamos o mundo através dos nossos sentidos; dos sentidos de 
cada um e respondemos através da nossa expressão que se revela por 
meio de infinitas linguagens expressivas.  
Neste sentido, não posso deixar de recortar e colar, aqui, neste exato 
momento, como forma de dar mais sentido ao que aqui vos escrevo, as 
palavras de Loris Malaguzzi aquando das “cem linguagens da criança” 
(Edwards et al, 1999, vii); 

 
“Ao contrário, as cem existem. 
 
A criança  
é feita de cem. 
A criança tem 
cem mãos 
cem pensamentos 
cem modos de pensar 
de jogar e falar. 
Cem sempre cem 
modos de escutar 
as maravilhas de amar. 
Cem alegrias 
para cantar e compreender. 
Cem mundos 
para descobrir. 
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Cem mundos 
para inventar. 
Cem mundos  
para sonhar. 
A criança tem  
cem linguagens 
(e depois cem cem cem) 
mas roubaram-lhe noventa e nove. 
A escola e a cultura 
lhe separaram a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: 
de pensar sem as mãos 
de fazer sem a cabeça 
de escutar e de não falar 
de compreender sem alegrias 
de amar e maravilhar-se 
só na Páscoa e no Natal. 
Dizem-lhe: 
que o jogo e o trabalho 
a realidade e a fantasia 
a ciência e a imaginação 
o céu e a terra 
a razão e o sonho 
são coisas 

que não estão juntas. 
 
Dizem-lhe:  
que as cem não existem 
A criança diz: 
ao contrário, as cem existem.” 

 
Nas escolas de Reggio Emília, as crianças são encorajadas a expressa-
rem-se (a si mesmas) através de todas as suas linguagens naturais ou 
“modos de expressão”, como lhes chamam, a partir da exploração dos 
ambientes que habitam. Do mundo, portanto. Porque a escola, é só 
uma parte do mundo das crianças.  
Esses modos de expressão incluem as palavras, sim, mas também in-
cluem o movimento, desenhos, pinturas, montagens, escultura, teatro, 
colagens, dramatizações e música.  
Deste modo, a abordagem das escolas de Reggio Emilia, foca-se siste-
maticamente nas representações simbólicas das crianças, incentivando 
ao desenvolvimento intelectual de cada criança a partir de uma apren-
dizagem por projetos individuais e em pequenos grupos, recorrendo, 
também, ao envolvimento efetivo da comunidade, sendo que a educa-
ção é entendida e organizada como uma atividade comunitária de parti-
cipação na cultura através de uma exploração conjunta entre crianças e 
adultos, abrindo, juntos, tópicos e assuntos à especulação e discussão 
de todos (idem, pp. 21-23). 
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Provocadora de reflexão e de incentivo a ações significativas na/para a 
infância no domínio da educação em geral, e da educação artística em 
particular, esta abordagem torna-se fundamental para pensarmos as 
possibilidades teóricas e práticas das metodologias e das estratégias uti-
lizadas nesta investigação, centrado a sua importância no posiciona-
mento estratégico que esta investigação assumiu e levou a cabo, a partir 
do conceito de inventividade que aqui narrou. 
Torna-se agora importante pensar e refletir a importância de se repen-
sarem os espaços educativos que as crianças habitam, seja na escola ou 
fora dela, pensando na amplitude das possibilidades que o mundo cria, 
bem como das relações humanas que se estabelecem nesta envolvência 
mais real da criança com o mundo, propondo a criação, conceção e in-
venção de espaços laboratoriais de educação artística, bem como de 
criações artísticas para a infância, baseados(as) no conceito de inventivi-
dade que aqui foi trabalhado, indo ao encontro da ideia de “escola ate-
lier” já referida, entendendo-a de forma mais abrangente. Deste modo, 
pretende-se que, a partir de uma vivência efetiva destes espaços, as cri-
anças possam ser crianças.  
Nesta perspetiva, esta investigação foi também um espaço de interven-
ção, formação e reflexão para que se possam compreender e melhorar 
as práticas de educação artística com crianças, contruindo, deste modo, 
com/para situações experimentais potenciadoras de inventividade. 
De forma a pensarmos estas práticas, os espaços, os tempos e os luga-
res da educação artística com crianças, tendo como base a inventividade, 

torna-se também importante pensarmos no papel do adulto como pro-
motor, criador-inventor-guia-assistente na construção de ambientes e 
contextos de educação artística; do seu papel/atitude relativamente à 
criança, bem como da sua responsabilidade social, cultural e humana, 
na vida de uma criança. 
Neste sentido, podemos encontrar na abordagem das escolas de Reg-
gio Emília, vários pontos de contacto com os objetivos a que me pro-
pus cumprir no início deste trabalho, uma vez que as duas abordagens 
se propõem a pensar sobre a natureza da criança como “aprendiz”, ex-
plorador, descobridor; sobre o papel do professor, do educador, do ar-
tista, da família; sobre organização escolar, sobre o desenho dos ambi-
entes educativos e sua utilização, sobre a forma como o currículo limita 
em vez de potenciar as experiências e descobertas das crianças, de 
forma a permitir o questionamento/problematização, mais do que a re-
produção e as respostas fechadas (idem, p. 23).  
Neste sentido, torna-se fundamental uma atenção às crianças, e ao que 
elas expressam. Através desta atenção, nós, adultos, podemos ter todo 
um caminho errante para partilhar com elas, aceitando ser um mestre 
ignorante (Rancière, 2010) e um mestre inventor (Kohan, 2013) porque 
“a experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à educação. Educa-
mos para transformar o que sabemos, não para transmitir o já sabido. 
Se alguma coisa nos anima a educar é a possibilidade de que esse ato de 
educação, essa experiência em gestos, nos permita libertar-nos de cer-
tas verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos, para ser outra 
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coisa para além do que vimos sendo. (...) que nos livremos das verda-
des pelas quais educamos, nas quais nos educamos”33.  
Permitindo-nos escutar com todos os nossos sentidos, com as emo-
ções, assim como as crianças fazem, as suas expressões e as suas cem 
linguagens, tornou-se para mim, neste projeto de investigação,  uma 
experiência de contemplação do que é simples e genuíno, levando-me a 
questionar o verdadeiro sentido e significado da investigação, pelas 
mãos, pelos olhares, pelos movimentos, por todas as expressões e ati-
tudes que as crianças me mostraram em todas as sessões de residência 
artística – inventiva – onde exploravam os ambientes desenhados por 
esta investigação, construídos na sua “casa” – numa casa dos invento-
res do país das maravilhas.  
“E parece que estão com a cabeça nas nuvens.” Estão a pensar, a imaginar, a 
relacionar – e qual é o nosso papel? Valorizar e ajudar a potenciar 
ainda mais o que estão a pensar, a experimentar, a testar, a descobrir...  
O que vale realmente a pena, afinal?   
As crianças inventaram “coisas fixes”. Várias dessas coisas, não se po-
dem definir, algumas não se conseguem ver, mas são “fixes”, são “coisas 
fixes”. Coisas que lhes fazem tanto sentido que as suas possibilidades 
não têm fim e, quanto mais inventavam, mais queriam inventar. Nunca 

                                                
33 Texto de apresentação da Coleção - Educação: Experiência e Sentido - Jorge Larrosa e Walter 
Koan, coordenadores da coleção – in Kohan, O. (2013). O mestre inventor. Relatos de um viajante 
educador. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 

estava tudo inventado, porque estavam sempre a descobrir coisas no-
vas.  
Junto deles, lado a lado, sentada no chão, deitada ou de joelhos, des-
calça como eles. Escutava-os, eles também me escutavam, olhos nos 
olhos, conversávamos e ia-me atrevendo com elementos novos que 
eles descobriam e os faziam fascinar-se com a descoberta. E queriam 
sempre mais.  
O tempo, deixava de existir... não só para elas, também para os adultos, 
e ficávamos ali perdidos naquele caos inventivo até ao momento que 
não podia ser mais.  
Faz-me lembrar quando tinha 8 ou 9 anos, naquela época todas as cri-
anças da aldeia onde vivia brincavam na rua depois da escola, que só 
funcionava de manhã. A tarde era para brincar. Juntávamo-nos e in-
ventávamos muitas brincadeiras até altas horas e quando a minha mãe 
chamava, corria para casa e ela perguntava-me sempre; “já não chega de 
brincadeira?”, e nunca chegava. Nunca tinha brincado tudo. Com as cri-
anças que participaram neste projeto de investigação, também aconte-
ceu assim ... acontece com todas. 
A brincar ou a inventar, as crianças estavam a imaginar, a pensar, a re-
lacionar, a questionar, a comunicar, a aprender... e estavam, simples-
mente, a serem crianças. 
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Todos sabemos que as crianças gostam de brincar e que é, também, 
através do brincar que exploram, aprendem e se relacionam com o 
mundo. No contexto escolar, o brincar é considerado como um par-
ceiro/instrumento de aprendizagem. Deste modo, o brincar da criança 
é entendido como uma abordagem à aprendizagem, principalmente, 
nos primeiros anos de escolaridade, onde se promovem atividades e 
experiências curriculares baseadas no brincar como forma de estimular 
o envolvimento e desenvolvimento das crianças, bem como uma 
aprendizagem mais significativa. No entanto, estas atividades não dei-
xam de ser propostas pelos adultos que já não são crianças, tornando-
se difícil perceber de que modo essas atividades são significativas para 
um certo conceito de brincar livre, não estruturado, onde são incluídos 
conceitos como; elementos lúdicos, jogos criativos, jogos simbólicos, 
entre outros, com o objetivo de promover uma brincadeira mais cria-
tiva e propiciadora de aprendizagem.  
É também através do brincar que se criam oportunidades para a cri-
ança participar, construir e desenvolver processos de socialização e de 
criação cultural, interagindo com experiencias e práticas que entram em 
contacto com jogos sociais e culturais, com as regras sociais e huma-
nas, que, segundo Kohl (1977, p. 78), citado por Moyles (2006, p. 16) 
proporcionam às crianças “ocasiões para repetição e, portanto, permi-
tem que a criança domine certas habilidades académicas em um ambi-
ente onde a aprendizagem é combinada com o brincar”.  

No entanto, Araújo (2009, p. 15) refere a importância da participação 
das crianças na definição das dinâmicas e atividades em que participam, 
de lhes dar voz, porque é de seu direito participar em atividades que 
são organizadas com elas e não para elas. Neste sentido, “se a criança 
não escolhe a sua brincadeira, já não é ela que brinca” (idem, p. 15), 
como podemos, então, encontrar um equilíbrio, um sentido mais har-
monioso com o direito da criança a brincar?  
Mas as crianças aprendem porque brincam, ou brincam para aprender? 
Estaremos a instrumentalizar o brincar, do mesmo modo que se instru-
mentaliza a educação e expressão artística na infância? Uma vez que as 
dinâmicas educativas se organizam para que a criança, através do brin-
car, adquira os conceitos curriculares estabelecidos; no artigo 31 da 
convenção sobre os direitos da criança (s/d, p. 18), no ponto 1. e 2. é 
reconhecida à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, de 
forma a que se respeite e promova o seu direito de participar plena-
mente na vida cultural e artística, de forma livre, encorajando a organi-
zação, em seu benefício, formas adequadas de tempos livres e de ativi-
dades recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade. 
Neste sentido, como podemos pensar a participação das crianças, de 
forma livre, nos seus “tempos livres”, nos contextos de educação for-
mal e não formal, sem que para isso se possa comprometer a própria 
liberdade da criança no cumprimento dos currículos estabelecidos pela 
política educativa e de projetos educativos? 
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Araújo (idem), neste sentido, alerta-nos para o conceito de tempo livre, 
tempo ocupado, desocupado, tempo livre e lazer e, no que toca às cri-
anças, os seus tempos livres organizam-se pelos adultos, em função 
dos seus tempos ocupados. Um adulto, normalmente, organiza o seu 
tempo entre o seu trabalho e o lazer, a vida da criança organiza-se em 
função dos tempos dos adultos que a protegem e guardam os seus 
comportamentos. Neste sentido, o tempo livre das crianças, direito 
seu, tem vindo a ser amplamente institucionalizado e instrumentalizado 
devido à estrutura económica da nossa sociedade, fazendo com que o 
tempo livres das crianças seja organizando e orientado com mais ativi-
dades formativas, para além das da escola, com uma preocupação 
muito escolarizada, desvalorizando-se o brincar espontâneo como 
forma de interação e construção de conhecimento, naturalizando-se, 
desta forma, uma certa ideia de liberdade da criança como um tempo 
de formação orientado e supervisionado por adultos.  
Neste sentido, um dos pontos sensíveis desta tese, tem que ver com 
este conceito de tempo, de tempo de infância, de ser criança, sem pres-
sas e sem pressões de crescer rápido. As crianças acabam por ficar con-
fusas, baralhadas e cansadas com as correrias dos adultos, acabam por 
não conseguir construir a sua própria autonomia porque acaba por ser 
mais fácil, e mais rápido, para os adultos, fazer tudo por elas e isso 
também não as incentiva a arriscar, a responsabilizar-se, a ter iniciativa, 
a ter voz, e a ter liberdade para se exprimir de outros modos que não 

sejam aqueles que requerem a avaliação dos adultos, como bons ou 
maus, adequados ou não.  
Considerando que possa ser difícil conseguirmos colocar-nos no lugar 
da criança, se pensarmos na nossa própria infância, será mais fácil per-
ceber o nosso poder em relação às crianças. Poder esse que na maior 
parte das vezes a oprime e a dirige para comportamentos que conside-
ramos não aceitáveis.  
Neste sentido, é no brincar que se inclui a inventividade, ou é na inventivi-
dade que se inclui o brincar?  
A criança brinca porque inventa, ou a criança inventa porque brinca? 
Se todas as brincadeiras das crianças têm inventividade, e toda a inventivi-
dade tem o brincar da criança; no jogo simbólico, “faz de conta”, nas 
construções, nas histórias, a jogar ao berlinde, a soltar à coda, a cantar, 
a dançar, a pintar e a desenhar, a escrever, a fazer experiências com 
terra e água, a apanhar flores, paus e pedras, a vestir-se, a comer, a an-
dar de bicicleta, a mergulhar na praia, a jogar à bola, (...), imaginando 
que estas palavras que vos escrevo - situações e episódios comuns do 
dia a dia das crianças, vos poderão criar, através da imaginação, ima-
gens sobre estes cenários - narrativas visuais -, imagens que são fruto 
da invenção, sendo este processo de imaginar; inventividade.  
É desta forma de inventividade que falo. Desta possibilidade de a poder-
mos pensar assim e, neste sentido, inventividade é pensar e imaginar, é 
inventar coisas, coisas que se podem ver, mas também coisas que não 
se veem, acreditando que são estas, as que não se podem ver, que são 
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as mais especiais e que a nossa memória sensorial guardará para sem-
pre num lugar especial de cada um de nós, porque foi o que deu sen-
tido a alguma coisa vivida através de uma experiencia verdadeiramente 
significativa.  
Se uma criança diz “vou fazer (desenhar) um pássaro”, ou “vou brincar na casi-
nha”, ou mesmo que não o verbalize e se dirija para aquilo que esco-
lheu e decidiu fazer, a inventividade iniciou aí o seu caminho mesmo an-
tes de começar essa brincadeira ou esse desenho. Houve algo que não 
se pode ver, que a motivou a fazer alguma coisa e mesmo depois de 
iniciar esse caminho, continua-se a percorre-lo no pensamento, o que 
leva a fazer relações a partir desse processo. Esses inputs levam a cri-
ança a fazer relações entre os dois tipos de imaginação que Vygotsky 
(2009) define como: imaginação plástica e imaginação emocional, que 
se distinguem essencialmente pelo material com que a fantasia constrói 
as suas composições.  
A imaginação plástica utiliza as impressões exteriores e constrói através 
delas, sendo objetiva, enquanto que a imaginação emocional constrói 
com elementos do interior, sendo subjetiva. Neste sentido, quando as 
crianças entravam no atelier – casa dos inventores - e viam o espaço 
transformado – instalações artísticas/cenografias participativas – pas-
sando-se o mesmo nas dinâmicas de pequenos grupos, entravam em 
relação com estes dois tipos de imaginação, uma vez que relacionavam 
a memória do espaço físico anterior, com o espaço físico presente e, 
por sua vez, com o espaço emocional, com a provocação sensorial que 

estes produziam em si.  
Se a imaginação depende da experiência, e a experiência que se vai acu-
mulando aumenta a atitude das crianças sobre o meio ambiente, foi 
muito interessante perceber que as experiências proporcionadas por es-
tes espaços de exploração sensorial eram captados por ela nas suas di-
versas dimensões, com a sua simplicidade e a sua complexidade, esti-
mulando e abrindo caminho para a inventividade que se revelava nos 
seus processo imaginação criadora.  
Neste sentido, ambientes ricos em experiências de inventividade, reve-
lam-se em tempos (que não têm tempo), espaços e lugares que acom-
panham efetivamente a infância e o Ser criança na(s) sua(s) individuali-
dade(s) e subjetividade(s), que envolvem processos e meios de expres-
são de pensamentos e emoções de forma mais significativa para o ser 
sensorial de cada criança.  
A partir das próprias relações sensoriais, permitidas pela conexão e 
perceção efetiva e afetiva com as coisas e com as pessoas, ampliam-se 
as possibilidades de conquistar conhecimentos que aprofundam os seu 
interesses e motivações por meio da sensibilidade e da inteligência es-
pontânea do pensar através do fazer com todos os sentidos (Ostrower, 
2010, pp. 38-39). 
“Criar é viver, para a criança”, refere Ostrower (idem) e, neste sentido, 
refere que o criar é uma forma de contactar com o mundo, contacto 
este que permite, principalmente, que se entre em contacto “consigo 
mesmo”. Ainda que a criança afete, interfira, altere o ambiente, não o 
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faz intencionalmente pois tudo o que ela faz é em função da necessi-
dade do seu próprio crescimento numa busca de se realizar, neste sen-
tido, a individualidade e subjetividade, constrói-se por meio desta ne-
cessidade proporcionada pelos ambientes que potenciam a inventividade 
das crianças.   
De forma impulsiva e espontânea ela reage e age sobre as coisas que a 
rodeiam para ver o que acontece e embora haja curiosidade por parte 
da criança acerca dessas consequências das suas ações, nem as conse-
quências, nem as próprias ações são medidas ou avaliadas anterior-
mente à ação porque a sua ação é rica nas descobertas, levando-a a im-
plicar-se ousadamente e livremente nas suas ações. Para os adultos que 
a acompanham, por vezes esta atitude pode ser entendida como uma 
experiência audaciosa, mas para a criança é apenas o vivenciar natural 
da situação. 
Quando mudam os comportamentos da criança, também mudam as 
suas formas de expressão, não se devendo a intenções estáticas mas 
sim ao seu processo de crescimento e desenvolvimento, às suas rela-
ções afetivas com ela mesma e com o mundo à sua volta, evoluindo, 
deste modo, para níveis de independência porque a própria realidade 
mudou para ela (idem, p. 127-130). 
Torna-se assim importante pensar nestas “formas de relacionamento 
afetivo” de que Ostrower nos fala, aquando da ampliação do imaginar, 
uma vez que a inventividade se desenvolve neste processo de relacio-
nar(se) (c)o(m) o mundo à sua volta, podendo ser o próprio relacionar-

se, a inventividade.  
Neste sentido, estando a imaginação estreitamente relacionada com a 
inventividade, a proposta trazida por esta investigação pretende também 
tratar desta questão do criar como forma de contactar com o mundo 
através dos materiais e das matérias constituintes destes ambientes ex-
ploratórios, uma vez que, também eles, possuem potencial inventivo 
que possibilitam um pensar específico, mas abrangente e divergente so-
bre um fazer concreto que se vai construindo através das relações. 
A vivência imersiva proporcionada por estes espaços ricos em experi-
ências de inventividade, tornam-se ambientes favoráveis aos interesses 
das crianças revelando-se no entusiasmo que revelam no encontro com 
as possibilidades sempre “abertas” dos espaços, das matérias e materi-
ais que deles fazem parte, bem como valorizam a experiência de vida 
trazida por cada criança, incluídas nestes espaços de/para fazer sonhar, 
imaginar, inventar.  
Não se trata de criar cenários como planos de trabalho, trata-se antes 
de uma atitude, de uma linha de ação esboçada num esquema de atua-
ções, pesquisas, reflexões, capazes de permitir uma prática livremente 
organizada, com estratégias de educação artística livremente concebi-
das, sem serem rígidas e diretivas, mas demonstrativas e suscetíveis de 
fornecer às crianças oportunidades que lhes permitam observar, inter-
pretar, agir, compreender, problematizar, questionar, conceber, expri-
mir.  
Espaços experimentais abertos, diversificados, que multipliquem 
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possibilidades de expressão bem como possibilitem que o façam atra-
vés de várias linguagens conseguidas através da exploração e da experi-
enciação. Neste sentido, podemos ter um ambiente de educação artís-
tica que funciona como um lugar plural para a investigação e desco-
berta, aos quais, a partir de nós, a criança pode aceder e usar de acordo 
com as necessidades do seu pensamento, das suas aspirações, inquieta-
ções, intenções e conquistas.  
O papel do adulto torna-se fundamental, uma vez que para além de 
propositor, acompanha a ação, a observação, a reflexão e a conceção. 
Tratando-se de cenários inventivos, formativos, contemplam condi-
ções para as revelações, permitindo através da experiência e das desco-
bertas proporcionadas pela livre evolução da inventividade, conduzir à 
estruturação dos seus pensamentos de forma a expressa-los e a comu-
nica-los.  
Deste modo, o vivido e o sentido através destes processos, a formação 
da criança é entendida e potenciada de modo a trazer os factos da sua 
experiência, como forma de conhecimento, reconhecimento, ligando-
os de modo permanente à reflexão e à análise sustentada continua-
mente pela discussão entre crianças e adultos que fazem parte do 
grupo, desta “comunidade de iguais” (Ramos do Ó, 2016).  
Assumindo-se um espaço de discussão e partilha, como lugar de inter-
rogação permanente onde, para além da experiência, surge o interesse 
continuo por tentativas novas e abertas para a descoberta, mais do que 
ao atingir um conteúdo preciso, porque isso poderá reduzir as 

possibilidades de se aprofundarem outros assuntos mais significativos 
para aquele momento, uma vez que os espaços não são um conden-
sado de conhecimentos a adquirir sem sentido e de forma mecânica. O 
seu conteúdo tem que ser pensado de forma a garantir a comunicação 
com a criança e, só desta forma, a partir de um espaço que fala, a po-
derá convidar à ação, observação, reflexão, suscitando a comunicação 
com os seus pares (crianças e adultos), de forma a que as intervenções 
dos adultos sirvam para potenciar ainda mais essa mesma experimenta-
ção, em vez de desencorajar (Fontanel-Brassart & Rouquet, 1977).  
A inventividade, provem, deste modo, da capacidade de relação entre o 
real e o imaginado pois, antes de mais nada, as indagações constituem 
formas de relacionamento afetivo, logo significativo, pela essenciali-
dade dos fenómenos descobertos pela experiência exaustiva e aprofun-
dada que as crianças fazem no seu dia a dia. 
Neste sentido, à afetividade vinculam-se sentimentos e interesses que 
na inventividade ultrapassam qualquer tipo de subestimação, uma vez que 
a afetividade aprofunda a razão de ser de um fenómeno, implicando 
uma visão ampla e globalizante dos processos de vida, através de um 
olhar o pormenor através dos sentidos. 
Outra característica importante de incluir na inventividade, é a curiosi-
dade e, neste sentido, Damásio (2015, p. 7), revela-nos a importância 
de a pensarmos como um dispositivo mental que une os processos cri-
ativos, deste modo inventivos, da educação artística. Onde a curiosi-
dade é fortalecida pelo desejo do jogo – o jogar como um impulso 
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fundamental em todos os seres mamíferos e que está extremamente 
desenvolvido nos seres humanos. O ser curioso leva-nos à aventura, ao 
jogo, ao brincar e ao inventar; meios para nos compreendermos a nós 
próprios e ao outro, de modo que é importante refletir sobre isto para 
que se possam recuperar os esforços passados nas viagens interrogati-
vas dos campos das artes e das humanidades, pelas raízes da curiosi-
dade.  
Desta forma, uma olhar mais efetivo sobre as cosias, como um pri-
meiro olhar curioso, permitido pela inventividade, dependerá da sensibili-
dade e do poder sensorial dos objetos manipulados, para se transfor-
mar em capacidade inventiva.  
Trata-se, portanto, de entendermos o desenho dos ambientes de edu-
cação artística com crianças, baseados na inventividade, como forma de 
humanizar as dinâmicas, a infância, e o próprio mundo que habitamos, 
uma vez que não se reduz o fazer a rotinas mecânicas que não pos-
suam uma convicção e uma visão ulterior de humanidade.  
Bittencourt (2015), fala-nos da “presença da criança no pensamento 
educacional” de Nietzsche e, a partir da sua análise, principalmente no 

que se refere à obra “Assim falou Zaratusca”34, onde Nietzsche faz 
considerações sobre a questão simbólica da criança e da expressão da 
sua criatividade, livre de traços normativos de uma educação tradicio-
nal que não promova a afirmação de singularidades do indivíduo. 
                                                
34 Nietzsche, F. (2011). Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Trad. Souza, P. 
C. São Paulo: Companhia das Letras. 

Nietzsche escreveu esta obra entre 1883 e 1885. Sendo ainda contem-
porâneo o seu pensamento, através do ponto de vista de Bittencourt, 
tornam-se importante para este momento da escrita uma fez que Nie-
tzshe associa o homem à criação - “homem de criação” -, não sepa-
rando vida e conhecimento, tal como Ostrower (2010) não separa 
“criar de viver”, sendo na imagem de criança que ele revê este “homem 
de criação” como símbolo desta afirmação de “entrelaçamento” entre 
vida e conhecimento, uma vez que as crianças têm a capacidade em 
atribuir valores aos elementos que constituem o mundo logo na experi-
ência do primeiro contacto, agindo, desta forma, sem se deixar afetar 
de modo asfixiante pelo peso da tradição cultural, como acontece con-
nosco, adultos.  
Deste modo, a criança contacta com o mundo de uma forma muito ge-
nuína e inspiradora uma vez que explora uma gama de possibilidades 
muitas vezes insólitas e, através das suas experiências de “primeiro 
olhar”, encontra novidades autênticas que são as possibilidades da in-
ventividade. 
 
A infância, como uma etapa da vida humana caracterizada pelo desejo 
de descobrir a ordem de um mundo que progressivamente gera mais 
saberes, um mundo repleto de mistérios que aspiram ser desvendados 
pela investigação, de uma qualidade de pensamento que ainda se 
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encontra num “estágio florescente” de desenvolvimento.  
O símbolo da criança constitui-se, deste modo, por princípios axiológi-
cos, referindo-se ao fragmento 52 de Heráclito: “O Tempo é criança 
jogando, brincando. Reinado de criança” (idem, p.83). neste sentido, o 
tempo “global” refere-se a um tempo de criança, a um reinado onde se 
brinca sem pressa e onde o olhar afirmativo e positivo de uma criança, 
procura a compreensão intensiva das coisas sem importar ainda uma 
formação intelectual preenchida pelos conceitos normativos da tradi-
ção cultural, havendo a necessidade de realizar um dialogo que não lhe 
permita encontra todas as respostas para as suas indagações, mas trans-
mite-lhe antes um estimulo que lhe vai sustentar os seus pensamentos 
sobre as questões do mundo que experiencia, permitindo-lhe desenvol-
ver as suas capacidades cognitivas, com a formação do pensamento crí-
tico. “Eis assim a instauração de um projeto educacional situado alem 
das dicotomias morais de bem e de mal”. 
Bittencourt refere ainda que Nietzsche talvez tenha utilizado a imagem 
da criança como expressão do esquecimento como acontecimento 
“purificador” sobre as narrativas do passado que podem “inibir” o 
pensamento criativo, desta forma, a “imagem de criança” renovaria as 
forças da inventividade. 

“(...) o fardo da memória hipertrofiada (...) impediria a liberta-
ção da mente de todos os conteúdos prejudiciais para o seu 
desenvolvimento adequado, como o próprio conhecimento 
intelectual e as experiências efetivas. Deste modo, Nietzsche 

sustenta a ideia de que a possibilidade de criação aflora atra-
vés do esquecimento que liberta a mente do peso opressor do 
passado. O conhecimento encerrado nas malhas do erudi-
tismo, portanto, é um grande “lastro cognitivo” que impede a 
flexibilidade criativa do individuo, assim como o desenvolvi-
mento do seu pensamento autónomo, pois que, no decorrer 
da sua experiencia intelectual, tal homem se acostuma sempre 
a estudar e a interpretar as obras alheias, sem que, contudo, 
venha a reservar para si próprio tempo e espaço para a criação 
de pensamentos autênticos. Neste sentido, é importante de-
senvolver-se o espírito critico, ou seja, a capacidade de questi-
onar profundamente os conhecimentos e os valores vigentes” 
(idem). 

 
Neste sentido, quando as propostas de educação artística se baseiam na 
inventividade e o querer da criança se efetiva no poder de criar,  Nie-
tzsche refere que; “inocência é a criança, e esquecimento; um novo co-
meçar, um jogo, uma roda a girar por si própria, um primeiro movi-
mento, um sagrado dizer-sim. Sim, para o jogo da criação, meus ir-
mãos, é preciso um sagrado dizer-sim: o espírito quer agora sua von-
tade, o perdido para o mundo conquista seu mundo  
A criança, entendida por Nietzsche como possuidora de espírito livre, 
não é de modo algum passiva ou reativa, mas sim ativa, garantindo a li-
vre espontaneidade porque a criança não está agarrada, ainda, ao 
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passado. Por isso, o esquecimento de que Nietzsche fala, torna-se o li-
bertar-se de recordações que se revelem como forças inibidoras; “fe-
char temporariamente as portas e as janelas da consciência” permane-
cer imperturbado pelo barulho, para que haja lugar para o novo - eis a 
utilidade do esquecimento ativo, uma espécie de guardião da porta, de 
zelador da ordem psíquica, da paz, de forma a deixar entrar a felici-
dade, jovialidade, esperança, orgulho, presente, sem o esquecimento 
(Nietzsche, 2000, pp. 47-48; 2011, p. 28-29, citado por Bittencourt, 
2015). 
Neste sentido, revisitando as experiências proporcionadas por esta in-
vestigação, no passado, em vez de fechar as suas portas e janelas, por-
que não merecem ser esquecidas, uma vez que, apesar de serem histó-
rias do passado, construíram a memória deste presente e essa memória 
pretende ser esperança e rede que lança para outras inventividades.  
Assim, como forma de refletir mais objetivamente sobre os objetivos 
propostos por esta investigação, alguns dos aspetos identificados nas 
residências artísticas e na criação artística para e com a infância, que 
fragilizam a introdução contínua da abordagem desta proposta nos es-
paços formais e não formais de educação, prendem-se, essencialmente 
com questões organizacionais e burocráticas das políticas educativas.  
 
 
 
 

(IN)conclusões finais (parte II) 
 
A partir do trabalho de investigação desenvolvido com as crianças e 
adultos que com elas convivem diariamente foi possível compreender 
que a inventividade, na infância (0-3 e 3-7 anos), é: pensamento, imagina-
ção, sonho, fantasia, criatividade, expressão, experiência, emoção, sen-
sação, relação, corpo, movimento, memória, ensaio, atrevimento, errâ-
ncia, jogo expressivo espontâneo, brincar, cognição, jogo, arriscar, ex-
perimentar, autonomia, gesto, voz, (...), entre outras características lú-
dico-expressivas e emancipatórias das práticas e conceitos inerentes à 
educação na infância.  
Durante todo o processo de escrita foi ficando mais percetível que a 
inventividade existe e faz parte de todas as etapas do crescimento da cri-
ança. Esta condição levou a que com a própria escrita tenha sido possí-
vel encontrar um caminho reflexivo e de conscientização (nas palavras 
de Freire) sobre a importância de valorizar e visibilizar a inventividade no 
dia a dia das crianças, independentemente do ambiente ou contexto 
onde se inserem. 
Vygotsky (2012), referindo-se a Ribot, refere que toda a invenção, an-
tes de se concretizar, é gerada exclusivamente pela imaginação, sendo 
esta uma estrutura elaborada na mente através de novas combinações e 
conexões proporcionadas por experiências vividas.  
Neste sentido, é através da imaginação que a criança cria, interage e se 
relaciona diretamente com a riqueza e a variedade das suas experiências 
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de vida, envolvendo todas as outras características da inventividade, refe-
ridas anteriormente. 
Fazendo parte da inventividade, podemos assumir a imaginação como 
matéria prima da expressão, contribuindo ainda para a elaboração e 
construção da fantasia, o que pode proporcionar um sentido mais 
significativo às aprendizagens que geram nas crianças vontade de impli-
cação com o mundo que habitam.  
Munari (2007), a propósito da inventividade na infância, refere-se à fanta-
sia como produto que é fruto das relações entre o que o pensamento 
cria com aquilo que vai conhecendo através de um forte envolvimento 
sensorial com os materiais e as matérias que do mundo fazem parte. 
Havendo tempo e espaço para a criança imaginar e fantasiar, a relação 
que ela estabelece com o mundo à sua volta torna-se mais real e signifi-
cativa, uma vez que entra num processo de problematização que en-
volve todo o seu pensamento e ação.  
Neste sentido, através da fantasia e da imaginação, a criança acrescenta 
novos sentidos à sua vida. A inventividade é, portanto, este lugar íntimo, 
de cada um, que contempla processos de construção de subjetivi-
dade(s) através das relações que se criam no próprio viver afetivo e efe-
tivo com tudo e com todos. 
Inventividade – lugar de expressão e autonomia – o gesto e o dis-
curso da infância, sendo uma investigação em que se estudaram pro-
cessos de invenção de propostas de educação e expressão artística com 
crianças, a partir da criação de espaços experimentais, de laboratório e 

atelier, respeitou-se o tempo de experimentação de cada criança, das 
suas escolhas e motivações, que se revelaram através de experiências 
com materiais e com espaços – instalações artísticas e cenografias in-
ventivas – lugares potenciadores do pensamento inventivo.  
A inventividade como um processo de criação, experimentação e consoli-
dação de pensamentos através do envolvimento de todo o ser sensorial 
da criança, numa relação direta com as características sensoriais de 
tudo o que do mundo faz parte e que tem ao seu dispor.  
Ao longo do trabalho desenvolvido foi, também, percetível a ideia de 
que muitas vezes se usa educação e expressão artística (trabalhos ma-
nuais) com crianças, como instrumento do trabalho dos adultos a cri-
anças e não do trabalho com as crianças, de forma a que elas  experien-
ciem e não memorizem mecanicamente modos de fazer, consequente-
mente tornam-se atos de reprodução.  
Atos que não tornam as experiências memórias inesquecíveis. 
A inventividade torna-se, assim, na possibilidade, na capacidade de cons-
truir novas experiências, uma vez que a criança encontrou um sentido 
significativo para si própria. Quanto mais ricas forem as experiências 
da criança, mais inventividade acontece.  
Criamos as condições para que a criança pudesse experimentar e inves-
tigar por si, envolvendo-se numa brincadeira, numa experiência lúdica 
exigente e significativa, livre e flexível, não valorizando modelos prede-
finidos, ideias preconcebidas ou estilos a perpetuar, uma vez que se for 
desta forma, travar-se-iam os seus pensamentos inventivos e criativos. 
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Inventividade, tornou-se, assim, pensar, sonhar, imaginar, fantasiar, brin-
car, comunicar e ser-se criança.  
Inventividade como caminho para o pensamento criativo. 
A criação de espaços de educação artística baseados no conceito de in-
ventividade trabalhado nesta tese, tornaram-se lugares de relações entre 
relações através de combinações entre fantasia, imaginação, invenção e 
criatividade que surgem a partir das experiências e das possibilidades de 
problematizar essas mesmas experiências. 
Não se tratou de pensar apenas na importância da inventividade na infân-
cia, tratou-se de a podermos pensar a partir do papel do adulto envol-
vido nestes processos como inventores de espaços de inventividade, uma 
vez que é a partir deles que as crianças têm acesso a estes espaços. A 
criança aprende os adultos também. Aprendizagem colaborativa e 
significativa. 
Deste modo, inventividade é um ato de atrevimento, o “atrever-se a ex-
perimentar o pensar” e, neste sentido, inventividade foi aqui entendida 
como um ensaio sobre o pensar e o inventar.  
O ato de inventar, entendido aqui como inventividade (e não como o 
produto final, o invento), surge em Kohan como uma prática de atrevi-
mento que inclui o pensamento, a imaginação, o sonhar sem medos, de 
forma aberta, onde se inclui o confronto com o erro, com o fracasso, 
mas também com a persistência, com o sucesso, e com o voltar sempre 
ao caminho do ensaio como uma trilha que se abre e fecha continua-
mente, de inícios, reinícios, em direção a um final que é sempre um 

novo começo.  
Neste sentido, Kohan fez-nos aproximar mais do tempo cronológico 
da infância do que do tempo cronológico do adulto, uma vez que vê 
neste mestre inventor a energia, a força, a curiosidade e a sensibilidade 
de uma criança, podendo concluir que a inventividade tem um lugar e um 
tempo privilegiado na infância. 
Depois do enquadramento teórico, denominado nesta tese de inventi-
vidade, que és? descobrir-te, proporcionado por aquilo que consi-
dero ser uma conversa sobre as possibilidades emancipatórias de práti-
cas discursivas sobre a inventividade na infância no domínio da educação 
artística, foi através desta procura, sobre o que é, ou o que poderá ser a 
inventividade, que foram criadas as condições possíveis, como se de re-
des se tratassem e que permitiram não só amparar as fragilidades deste 
estudo, como lança-las para se arriscarem em novos voos, passando, 
deste modo, à fase seguinte; inventividade, onde moras? procurar-
te, abordagem empírica – trabalho de projeto, onde a própria escrita – 
descritiva e reflexiva – esteve em estreita relação com o enquadra-
mento teórico.  
Através das propostas de educação artística contempladas neste ponto, 
podemos concluir que a inventividade tem um lugar privilegiado na(s) in-
fância(s) da(s) criança(s), contribuindo para a construção de processos 
de criação que visam a sua capacidade inventiva, em contextos formais 
e não formais de educação, como via de acesso a aprendizagens signifi-
cativas, privilegiando as suas vozes, os seus interesses, motivações, 
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bem como o seu tempo de infância, nos seus processos de investigação 
sobre o mundo, como também em projetos de investigação em educa-
ção artística, onde se reconhecem e assumem, de forma simples e clara, 
os campos de conflito que ainda existem neste domínio, no que con-
cerne ao seu tempo e lugar na educação de infância e no 1.º ciclo do 
ensino básico, bem como na abordagem de propostas artísticas para, e 
com, crianças dos 0 aos 7 anos de idade. 
Desta forma, podemos encontrar nesta investigação um dos fatores 
mais fortes e sensíveis que têm um enfoque especial no (re)pensar os 
espaços de expressão e educação artística, lúdica e criativa existentes 
nas escolas, o lugar e o tempo que ocupam nos currículos, uma vez que 
existe um desfasamento evidente na valorização e na conceção das di-
ferentes áreas curriculares, onde se constata uma certa entropia que se 
manifesta na dificuldade de se relacionarem de forma a fazerem sen-
tido na vida prática das crianças.  
Este trabalho pode proporcionar a possibilidade de ir ao encontro de 
novas formas de ver e entender o potencial da educação artística na 
formação integral das crianças, de forma a sensibilizar a comunidade e 
a política educativa para a necessidade de cooperação, coadjuvação e 
parceria entre investigadores-artistas-educadores-professores-escolas-
comunidade, de forma a que se tornem reais espaços de reflexão e in-
vestigação em educação artística no sentido de dar primazia ao bem es-
tar das crianças, ao cultivo das culturas da infância, para que se possam 
criar condições para novas estratégias que ultrapassem as dificuldades e 

as barreiras identificadas em cada contexto, de forma específica e não 
generalizada, uma vez que a escola deve ser um espaço onde todas as 
crianças possam ter acesso a experiências culturais e artísticas, podendo 
constatar que ainda é real que uma grande parte das crianças só neste 
espaço têmm acesso a estas oportunidades. 
Com as propostas apresentadas neste trabalho, não se pretendem pro-
postas conclusivas ou detentoras de uma verdade inequívoca e a repli-
car, pretende-se antes contribuir para um espaço de reflexão, para se 
pensar nas problemáticas levantadas no decorrer de toda esta viagem 
intensamente vivida e que aqui se descreveu. 
Assim, através da partilha das experiências artísticas com as crianças 
que participaram nesta investigação, lugar que valorizou a criação de 
propostas desenhadas e implementadas a partir de projetos artísticos, 
com sentido(s), para cada comunidade educativa onde atuou, preten-
deu, de forma mais abrangente, poder contribuir para que outros ambi-
entes educativos se possam (re)inventar, complementar e ampliar, uma 
vez que se torna urgente investigar a natureza e o potencial da inventivi-
dade na infância, em favor das crianças porque é por elas e com elas 
que os ambientes educativos existem e se constroem.  
As propostas de residências artísticas, assumidas nesta tese como resi-
dências inventivas, são espaços trabalhados como espaços lúdicos que, tal 
como Munari propunha, bem como Malaguzzi nas escolas de Reggio 
Emília, são transformados em cenários de exploração sensorial, com-
postos por materiais de fim aberto, não estruturados, que potenciam e 
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ampliam as possibilidades da inventividade das crianças. 
No que se refere aos espaços formais de educação, especificamente jar-
dins de infância e escolas do 1.º ciclo, a partir dos projetos implemen-
tados nestes contextos, duas escolas da rede pública onde atuou, con-
clui-se, através das experiências proporcionadas por esta investigação, 
que é importante que se criem espaços de residência artística nas esco-
las e jardins de infância, entendendo-os como espaços laboratoriais, de 
atelier de expressão e educação artística, de forma permanente, contí-
nua, e não efémera, contrapondo a ideia de residências artísticas pontu-
ais, uma vez que se constatou uma melhoria significativa nos tempos e 
espaços de inventividade das crianças no que concerne à residência que 
teve a duração de 4 meses, do que a que teve a duração de 1 mês. 
Na residência de curta duração não foi possível, por exemplo, a adapta-
ção do espaço às propostas, uma vez que a residência era pontual, 
adaptando-se, então, as propostas ao espaço existente. Isto não signi-
fica que este formato esteja errado, até porque aquilo que aqui se de-
fendeu teve que ver, também, com a possibilidade de pensarmos qual-
quer espaço como espaço de inventividade, como se comprovou. No en-
tanto, se a ideia é criar relações significativas entre aquilo que se co-
nhece, para além da importância de se criarem equipas educativas per-
manentes, é importante, também, que exista uma continuidade do tra-
balho proporcionado às crianças pela vivência destes espaços.  
Concluímos, então, que é extremamente importante a existência de 
professores artistas e/ou professores especialistas no domínio da 

educação e expressão artística, mas também que tenham conhecimento 
sobre a infância e as crianças, que trabalhem nas escolas de forma con-
tínua e cooperante com os educadores de infância e professores, bem 
como com toda a comunidade educativa, de forma a tornar real o con-
ceito que aqui se estudou: a inventividade como lugar de expressão e au-
tonomia, através da(s) voz(es) e do(s) discurso(s) das crianças.  
Tudo isto requer um grande trabalho de reestruturação e (re)invenção 
de toda uma estrutura de pensamento e ação, exigindo estratégias cui-
dadosamente preparadas para a sua implementação, de forma que seja 
permanente na sua atuação e duração, através do assumir-se como um 
lugar de constante renovação, de processos de investigação em educa-
ção artística com crianças e com equipas educativas em cooperação e 
coadjuvação, o que permitirá, efetivamente, uma adaptação às necessi-
dades e potencialidades de cada criança, em cada contexto de atuação.  
Esta investigação pode ser entendida como a possibilidade de criar um 
espaço híbrido de formação continua que não permite a naturalização 
de conceitos, mas um espaço de problematização, questionamento e de 
invenção a partir deles – possuindo a capacidade de olhar com o pri-
meiro olhar, como fazem as crianças, permitindo-nos a inspirar mais 
nelas, valorizando o que é simples e o que é verdadeiramente impor-
tante nesta fase das suas vidas.  
Neste sentido, é na sua continuidade que este projeto se constrói, 
transforma e cria fundamento e sentido na/para a educação artística 
com crianças, uma vez que é através desta continuidade que as crianças 
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vão construindo e aprofundando, progressivamente, o seu conheci-
mento, não se limitando a viver experiências de inventividade, mas a in-
tervir, interagir e a inventar sobre e a partir delas – inventando mundo, 
como nos refere Kastrup.  
Criar oportunidades artísticas e culturais para todas as crianças, uma 
vez que é através das estruturas/instituições públicas, especificamente 
as escolas, que grande parte das crianças podem ter acesso e usufruir 
destas oportunidades, contribuindo, ainda, para um crescimento mais 
respeitador da infância e do ser criança, uma vez que o tempo das cri-
anças está cada vez mais institucionalizado, cabe então a nós, adultos, 
que trabalhamos com elas, defender os seus direitos de forma a teste-
munharmos o seu cumprimento. E porque somos todos seres huma-
nos, e o tempo de infância merece, seja em que lugar for, ser um 
tempo cada vez mais humanizado porque as crianças não são máquinas 
que se programam, as crianças são pessoas que ainda não são adultas e 
que merecem ter um tempo de infância que olhe ao seu presente, e não 
ao que elas se vão tornar no futuro. Porque este pensar no futuro cria 
uma espécie de cegueira que poderá conduzir o tempo de infância das 
crianças, numa espécie de máquina de fabricar os adultos do futuro 
que, de forma frenética, pode gerar um tempo sem tempo, onde todos 
os dias são a correr e não acompanham o seu tempo de maturação, 
chegando desta forma a um tempo de adultos, já cansados e fartos de 
correr e de lutar por um mundo que deveria lutar por elas, para que de-
pois, em adultos, se sentissem inspirados a inventar mundo, do mesmo 

modo que sempre o fizeram na sua infância.  
Neste sentido, com tempo para olhar para si próprias, para os outros e 
para o mundo que as rodeiam, terem a oportunidade de se constituí-
rem como uma comunidade de iguais, como Ramos do Ó (2016) re-
fere; valorizando e humanizando um mundo que é de todos e de cada 
um. 
No que concerne às instalações artísticas e à criação artística para a in-
fância – é apresentada a instalação espetáculo “isto não é uma nu-
vem”, como um objeto artístico que resume tudo aquilo que esta tese 
estudou e tudo aquilo que ela propõe enquanto espaço de reflexão so-
bre as expressões e educação artística na infância, de forma abrangente, 
como propostas de criação artística regulares, a partir do conceito de 
inventividade aqui apresentado, propostas que partem, do mesmo modo 
que as residências artísticas nas escolas, em formato de laboratório ex-
perimental de investigação e onde, a partir das reações e interações das 
crianças com o objeto artístico, se vão construindo redes, desenhos e 
inputs para a criação artística para e com a infância.  
A partir desta ideia, poder-se, também, constituírem-se como espaços 
de fruição artística no sentido de proporcionarem e oferecerem espa-
ços laboratoriais onde as crianças possam envolver-se em projetos au-
torais de curto e longo prazo, onde possam experimentar e exprimir as 
suas ideias de forma autónoma, individualmente ou em grupo, a partir 
de autorias partilhadas. 
As residências artísticas, as propostas de criação artística para a 
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infância, bem como os laboratórios ou oficinas de educação artística, 
para além de permitirem o encontro com diferentes formas de expres-
são, onde se vivem diversas experiências estéticas, são também oportu-
nidades de contacto e encontro com outros agentes educativos promo-
tores das culturas da infância, bem como com diferentes gerações e 
culturas que ampliam as suas possibilidades, bem como a sua constru-
ção. 
Neste sentido, o conceito de inventividade que aqui se trabalhou, ambici-
ona ser uma abertura para novos caminhos onde se possam continuar 
a estudar e partilhar todo o seu potencial, esperando que sirva para re-
fletir, verificar e confirmar a existência de um lugar especial para este 
conceito no domínio das expressões artísticas na infância, bem como 
na educação artística com crianças, uma vez que a partir dele se possam 
efetivamente quebrar barreiras conceptuais e físicas que nos afastam de 
um conceito de criança que não valorize a conquista da sua autonomia, 
legitima de qualquer criança, bem como da sua expressão livre. 
Torna-se esta tese, um objeto narrativo, visual e descritivo, em favor da 
inventividade na infância, numa abordagem às expressões e educação ar-
tística com crianças, como meio de valorizar, respeitar e emancipar os 
seus pensamentos, os seus gestos e os seus discursos, a sua expressão e 
autonomia, características fundamentais para nos implicarmos afetiva-
mente no nosso papel enquanto equipas educativas, no desenvolvi-
mento e conhecimento global da criança e da infância.   

Pode ainda concluir-se que a inventividade não tem uma morada fixa, 
num determinado tempo ou espaço específico, ela vive em cada um de 
nós e em todos os tempos e lugares que vivemos e habitamos, mas na 
infância ela tem um lugar especial porque o pensamento da criança é 
sempre inventivo. O seu brincar é inventivo, as suas ações são inventi-
vas, as suas experiências são inventivas, (...), porque a criança está 
constantemente a descobrir o mundo, sempre com um novo olhar, 
profundo e primitivo sobre as coisas, a fazer relações entre o que des-
cobre, o que conhece, o que desconhece, e que advém da sua ação e in-
tervenção sensorial com as coisas através da sua própria experiência. 
Neste sentido, o seu pensamento, intervenção, ação, é sempre inven-
tivo, novo, novidade para si própria, encantando-se com tudo, levando 
tempo na descoberta, e assim ela constrói mundo, sonha mundo, ima-
gina mundo, cria mundo; inventa mundo a partir do mundo que a ro-
deia e da sua experiência de abraço com ele. 
 

“Temos sempre que contar tudo, justificar-nos; palavras, pala-
vras para tudo. Será que não compreendem que há coisas que 
não se podem dizer – e que são verdadeiras, mais verdadeiras 
do que as outras? 
Haverá alguém que compreenda isto? Se eu dissesse que tinha 
pintado «uma raposa e as uvas» em abstrato, ficariam conten-
tes; aceitam tudo, com a condição de isso ter um nome!” 
(Stern, 1974, p. 171) 
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Inventividade foi o mote e o motor deste trabalho que esperamos possa 
dar contributos importantes para pensar a educação e expressão artís-
tica e o trabalho que fazemos com as crianças. 
 
A invenção vê-se. A inventividade, não se pode ver! 
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| anexos | 

(A função das páginas colocadas neste anexo não são senão mostrar 
muito do que foi para mim importante no contacto vivo com as mi-
nhas filhas, em nossa casa ou nas casas que inventamos como nossas, 
sejam elas na rua por onde passamos, no museu que visitamos, no jar-
dim onde brincamos, nos parques onde passeamos, nas férias que tive-
mos, enfim, na vida que vicemos. Mostrar, através do que elas me fo-
ram mostrando, das questões que me foram fazendo e daquilo que fo-
ram inventando. Como fui percebendo e trabalhando a noção e o 
“conceito” formados por estas pequenas coisas que são as histórias a 
que assistimos, os trabalhos que vimos fazer, os pequenos textos que 
elas nos ofereceram e que estão na base da ideia que preside a toda esta 
pesquisa. E, ao mesmo tempo, evidenciar como é que foi possível de-
senvolver esta pesquisa e como é que ela foi para mim tão importante, 
permitindo-me reconhecer o impacto que teve na minha vida, nossas 
próprias perspetivas neste domínio.) 
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(1) 
em minha casa

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“casa” (Carlota, 4 anos, 18 de janeiro, 2019) 
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- estórias inventadas- 
 
“o dia das bruxas do feiticeiro” (11-11-2016) 

 
 
“O feiticeiro, que era um cão, fazia muitos feitiços para os meninos 
que (...). 
Usou pêras, uvas, maças e uma abóbora gigante, lava quente, bolachas 
de chocolate, cascas de caracol, pizza e um pouco de hortelã. E ia pre-
gar uma partida a todas as casas e punha no tapete da porta das casas 
esse feitiço que tinha feito.  
O feiticeiro era agora bom”  

 
 
“o rasgão do sol” 

 
“Era uma vez um sol que uma vez foi passear nu quadro que tinha 
muitas e muitas e muitas cores. 
Então, o sol, com o seu raio gigantesco até ao céu, furou um pedaço de 
nuvem e depois, com o seu raio, nunca mais fez isso. Depois o sol 
conseguiu fazer muitas letras com o seu elástico que tinha no meio. 
Depois foi ao seu espalho mágico e disse: - espelho meu, espelho meu, 
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que é mais belo do que eu? Aquele boneco tontinho ou se sou eu para 
a minha carinha? 
Depois viu um caracol a passear e o caracol perguntou: - caracol, já 
viste algum boneco mais belo do que eu? 
Ele disse (o caracol): - não, não vi, mas vejo dois raios partidos do sol, 
meu amigo. Desculpa uma que por ali passeava o boneco quando viu 
essa. 
A mosca viu um porco e perguntou se viu alguém mais belo que o sol 
e ele disse que não. 
O cavalo como era muito giro, o sol quis andar nele e o cavalo disse 
que não porque o cavalo não deixa que os meninos lhe façam festas 
como as moscas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

“os meninos foram ao pinhal” (11-11-2016) 

 
 
“era uma vez uma arvore pinheiro que não caiam pinhas. Só caiam fo-
lhas, folhas e folhas, até ficar de noite.  
Depois anoiteceu e nenúfares caíram do ar e do céu. 
Estavam flocos de neve a cair ao mesmo tempo e depois as nuvens es-
tavam a desaparecer e não se sabia o que ia acontecer. Os flocos caíram 
na relva e a relva ficou fria. 
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Depois só ficou a lua porque os flocos de neve estavam no lugar das 
estrelas. Por isso é que elas não iam para o seu lugar” 
 
“as flores perderam a mania de ficar umas com sombra e outras 
sem sombra” (11-11-2016) 

 
 
“era uma vez uma família de flores que umas ficaram sem sol, ficou 
tudo preto, escuro e cinzento e ficaram muito chateadas e as outras fi-
caram todas felizes, outras meias contentes, mas ficaram todas felizes. 

O sol ficou doente e depois foram as aranhas, as abelhas, as moscas e 
as flores subir numa escada até ao topo de uma arvore e depois viram 
que o sol não estava assim tão feliz. 
Quiseram dar um remedio e ele ficou feliz com o seu remédio da ara-
nha. O remedio chegou até aos seus intestinos e ele voltou a ficar bom. 
Depois as flores ficaram todas felizes, com sol nos dois lados.” 
 
“o caracol não apanhava nenhuma maça” 

 
 
“estava um céu meio torto. As nuvens todas descabeladas e estavam 
uns patinhos a passear no lago. Os patos tinham um ovo no ninho e o 
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caracol foi lá ver. Como o caracol gostava tanto dele, decidiu tira-lo do 
ninho. 
Depois de tomarem um banhinho fresquinho no lago, os patos chega-
ram a casa e foram secar-se no ninho e ver se estava lá o ovo. E não 
estava! Porque o caracol tirou-o do ninho e depois ele, como pensava 
que o ovo era uma maça delicioso e de cor diferente, ele quis abri-lo 
para ver o que estava lá dentro e viu o bebé pato. E depois, lá viram 
uns senhores que quiseram apanhar o pato para o levar para sua casa. 
E depois os patos viram aquilo, saíram do lago e foram lá buscar o seu 
filhote.  
Como ele já estava um pouco crescido, os pais e os filhos e os gémeos, 
foram só dar um passinho e o filho depois é que, dando muitos passos, 
foi para ao pé dos pais e dos irmãos e voltaram todos para sua casa.  
O caracol não deu conta e foi lá espreitar e o pato ficou feliz por ver a 
sua família”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“picnic arco iris” 

 
 
“Uma família com cara de coração feliz quando saiu de casa viu um 
lindo arco iris. Foram a casa buscar comida para fazer um pic-nic por 
baixo do arco iris. Depois, as nuvens estavam muito chateadas porque 
o arco iris estava a incomodar todo o céu e só havia uma linha peque-
nina azul no céu”. 
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“maria perdeu a mão” (6-3-2017) 

 
 
“uma vez a maria foi passear. A maria pôs a mão na rela, enterrou-a na 
terra, pôs também metade do braço enterrado na terra e depois puxou 
a mão para cima da terra e a mão partiu. Rebentou! 
Depois, a maria olhou o braço e não viu a mão! Foi procurar a sua mão 
e a mão libertou-se, saiu da terra e depois foi a andar. Tinha pés! 
Depois, a mão, foi ter com as formigas e as formigas disseram baixi-
nho: - olá, olá, olá mão...”. 

“o sol cariado” (18-11-2016) 

 
Era uma vez um sol que não estava cariado. 
Certo dia veio o vento, mas o sol estava muito amarelinho. Mas hoje, 
quando chegou a casa, viu-se ao espelho e viu as suas cores. Mas não 
estavam certas, estavam todas erradas. Então, o sol, percebeu quem ti-
nha levado a sua cor amarela. Foi as nuvens, ou foi o céu? Ou foram as 
flores tontinhas do chão? 
Então o sol chateou-se muito e depois até ficou com os dentes pretos. 
Descobriu então quem tinha levado a sua cor – as flores. 
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Então o sol empurrou-as muito, mas arrependeu-se e ficaram amigos. 
O sol levou as flores para sua casa e ficaram em casa para sempre. E os 
olhos do sol, de repente, quando estava a beber o seu cházinho de ma-
nhã, na rua, ficaram amarelos. 
As nuvens pintaram o sol de muitas cores e ele gostou de ficar colorido 
e não ficou furioso com as nuvens porque eram suas amigas. Até as 
montanhas, com as novas cores do sol, ficaram de outra cor com o seu 
reflexo. O sol tirou ainda um bocadinho de azul do céu para ficar com-
pleto”.  
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“mulher” (Carlota, 4 anos, 15 de fevereiro, 2019) 

 
  
 

“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 

 
“menina arco íris” (Carlota, 3 anos, 4 de dezembro, 2018) 
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35 das 10:00 às 11:00 e das 11:30 às 12:30 (horário flexível de acordo com a escuta da 
dinâmica e envolvimento das crianças, fosse individualmente ou em grupo – não ha-
vendo obrigatoriedade de cumprimento deste horário) 

 
 

36 das 14:00 às 15:30 (horário flexível de acordo com a escuta da dinâmica e envolvi-
mento das crianças, fosse individualmente ou em grupo não havendo obrigatoriedade 
de cumprimento deste horário) 

2016 
“residência inventiva” – jardim de infância 

sessões mês dias duração grande 
grupo 

pequeno 
grupo 

 
sumário 2h (ma-

nhã)35 
1h30 

(tarde)36 
1  

 
 

março 
 

9     instalação artística + exploração materiais (retroprojetor)  
2 11     pintura em grande escala em tela suspensa (plástico) 
3 16     exploração/experiencias com materiais (pastel seco e suportes vários) 
4 17     exploração/experiencias com materiais (pastel óleo e suportes vários) 
5 21     pintura em grande escala (jogos com diversos materiais “anti-pintura”) 
6 23     montagens, recorte e colagem (grande escala) - corpo que desenha 
7 24     exploração/experiencias com materiais (colas e objetos) 
8  

 
abril 

6     saída de campo – exploradores da natureza – investigação, obs. e desenho 
9 15     “desenhos rasgados” – fita cola, cartolina, espaço e corpo 
10 21     exploração/experiencias com materiais – rolos papel escritório - espaço 
11 22     escultura madeira – exterior e oficina de carpintaria 
12  

 
maio 

4     saída de campo – investigação, observação, desenho, pintura e colagem 
13 5     instalação-desenho cinético (pastel seco, óleo e carvão) 
14 11     instalação retroprojetor – luz, cor, magia 
15 18     retrato 
16 29     pasta de grafite – investigação do material 
17  

junho 
20     instalação com transparências coloridas no exterior 

18 21     experiências sensoriais – água, cor, transparências  
19 22     experiências sensoriais e investigação de coisas- mesclas 
20 23     investigação e exploração de materiais – pintura e materiais “anti-pintura” 

 
Total  

 
4 meses 

20 
dias 

14h 25,5h 8 sessões 13 sessões  

 39h50m 21 sessões   

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 

 
 

(2) cronograma 
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| autorizações residência artística – jardim de infância | 

 

Viseu, 18 de Março de 2013 

Exmo. Sr. Diretor do  

Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, 

Dr. João Caiado 

Assunto:  
1.  Apresentação de informação relativa a projeto de Doutoramento; 
2.  Pedido de autorização para realização de observação em sala de atividades. 
 
O meu nome é Mara Maravilha e no âmbito do meu projeto de Doutoramento em 
Educação Artística, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, venho, 
desta forma, apresentar uma breve descrição da investigação que se pretende realizar 
no próximo ano letivo (2013/2014), no contexto educativo da Educação Pré-escolar.  
Consequentemente, e como forma de reconhecimento do terreno de atuação, solici-
tar a Vª Ex.ª autorização para frequentar uma vez por semana e durante este último 
período letivo, dois dos estabelecimentos de ensino pertencentes a este agrupamento: 
Jardim de Infância de Jugueiros e Jardim de Infância de Paradinha. 
Apresento por fim, em anexo, o meu currículo para que possa consultar. 
Com os meus melhores cumprimentos. 
 

Pede deferimento, 
____________________________ 

(Mara Maravilha) 
 
1. 
Inventividade - lugar de expressão e autonomia  
          -o gesto e o discurso da infância-  
Resumo 
A investigação que se pretende realizar enquadra-se no contexto educativo da “pri-
meira e segunda infância”, especificamente com crianças em educação pré-escolar, 
educadores de infância, assistentes operacionais e pais/encarregados de educação.  

Procura-se investigar, questionar e refletir o impacto de estratégias e meios utilizados 
nos jardins de infância que proporcionam às crianças um leque de vivências e experi-
ências de expressão e educação artística, capazes de favorecer a imaginação, a criativi-
dade, o sentido estético, a inventividade...   
Estarão as práticas artísticas, o meio físico e social a potenciar o ato inventivo como 
uma ferramenta de expressão e autonomia?   
Segundo Malaguzzi, as crianças possuem o privilégio de não estarem excessivamente 
vinculadas às suas próprias ideias, que constroem e reinventam continuamente. Elas 
estão aptas a explorar, a fazer descobertas, a mudar os seus pontos de vista e a apai-
xonar-se por formas e significados que se transformam (Edwards, Gandini e Forman, 
1999, p. 86) e inventam, através de gestos e discursos que nascem de si, em si e do 
conhecimento do mundo que a rodeia.  
Questões relacionadas com a inventividade serão interpretadas e analisadas neste es-
tudo como ambivalência entre significado e significação, por parte do sujeito na 
busca da criação de pontes entre o real e o imaginário, conduzindo a uma linguagem 
expressiva e comunicativa que se inventa e reinventa num significante mundo para a 
criança.   
A partir da criação de espaços laboratoriais/oficinas e residências artísticas nos jar-
dins de infância para a expressão e criação, diálogo e reflexão, partilha e conheci-
mento; entre artistas, crianças e educadores, procura-se fomentar uma relação colabo-
rativa mais permanente em projetos de pesquisa em educação artística com crianças. 
Possibilitar novos/outros pensamentos, olhares, práticas, experiências; gestos e dis-
cursos que instigam a elas, crianças, a eles artistas e educadores a necessidade de um 
encontro efetivo em educação artística. 
A partir da criação de espaços laboratoriais/oficinas e residências artísticas nos jar-
dins de infância para a expressão e criação, diálogo e reflexão, partilha e conheci-
mento; entre artistas, crianças e educadores, procura-se fomentar uma relação colabo-
rativa mais permanente em projetos de pesquisa em educação artística com crianças. 
Possibilitar novos/outros pensamentos, olhares, práticas, experiências; gestos e dis-
cursos que instigam a elas, crianças, a eles artistas e educadores a necessidade de um 
encontro efetivo em educação artística. 
 
Plano provisório de observação e intervenção: 
 
de 5 de abril a 21 de junho de 2013 - observação nos espaços do jardim de infância 
a fim de conhecer as suas dinâmicas, rotinas, grupo de crianças e educadoras.  

(3) pedidos de autorização 

 

 
 

(3) pedidos de autoriza-

ção 

 

 
 

(3) pedidos de autoriza-

ção 

 

 
 

(3) pedidos de autoriza-

ção 

 

 
 

(3) pedidos de autoriza-

ção 

 

 
 

(3) pedidos de autoriza-
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Durante este período, a investigadora, deslocar-se-á a quatro JIs uma vez por semana 
(sexta-feira-manhã). 
de 24 a 28 de junho de 2013 – período de seleção de um JI para implementação do 
projeto. 
Reunião com os intervenientes. 
de 1 de outubro de 2013 a 31 de março de 2014 – período de implementação dos 
laboratórios/residências artísticas nos JIs. Observação. Investigação. 

V iseu, 2 de Março de 2016 
 

Exmo. Sr. Diretor do  
Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, 

Dr. João Caiado 
 
Assunto:  
1. Pedido de autorização para implementação do projeto apresentado, num dos esta-
belecimentos de ensino deste agrupamento; 
2.  Apresentação de informação relativa a Projeto de Doutoramento; 
3. Apresentação de currículo vitae. 
 
O meu nome é Mara Maravilha e venho, desta forma, no âmbito do meu projeto de 
Doutoramento em Educação Artística, na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto, apresentar uma breve descrição da investigação que se pretende realizar em 
contexto educativo de Educação Pré-escolar, solicitando, assim, a Vª Ex.ª autorização 
para implementar o mesmo no Jardim de Infância de Paradinha, com início a 1 de 
Março até términus do ano letivo. 
Com os meus melhores cumprimentos. 
 

Pede deferimento, 
____________________________ 

(Mara Maravilha)  
 
Inventividade - lugar de expressão e autonomia  
          -o gesto e o discurso da infância-  
Resumo 

A investigação que se pretende realizar enquadra-se no contexto educativo da 
“primeira e segunda infância”, especificamente com crianças em educação pré-escolar, 
educadores de infância, assistentes operacionais e pais/encarregados de educação.  

Procura-se investigar, questionar e refletir o impacto de estratégias e meios 
utilizados nos jardins de infância que proporcionam às crianças um leque de vivências 
e experiências de expressão e educação artística, capazes de favorecer a imaginação, a 
criatividade, o sentido estético, a inventividade...   

Estarão as práticas artísticas, o meio físico e social a potenciar o ato inventivo 
como uma ferramenta de expressão e autonomia?   
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Segundo Malaguzzi, as crianças possuem o privilégio de não estarem excessi-
vamente vinculadas às suas próprias ideias, que constroem e reinventam continua-
mente. Elas estão aptas a explorar, a fazer descobertas, a mudar os seus pontos de vista 
e a apaixonar-se por formas e significados que se transformam (Edwards, Gandini e 
Forman, 1999, p. 86) e inventam, através de gestos e discursos que nascem de si, em si 
e do conhecimento do mundo que a rodeia.  

Questões relacionadas com a inventividade serão interpretadas e analisadas 
neste estudo como ambivalência entre significado e significação, por parte do sujeito 
na busca da criação de pontes entre o real e o imaginário, conduzindo a uma linguagem 
expressiva e comunicativa que se inventa e reinventa num significante mundo para a 
criança.   

A partir da criação de espaços laboratoriais/oficinas e residências artísticas 
nos jardins de infância para a expressão e criação, diálogo e reflexão, partilha e conhe-
cimento; entre artistas, crianças e educadores, procura-se fomentar uma relação cola-
borativa mais permanente em projetos de pesquisa em educação artística com crianças. 

Possibilitar novos/outros pensamentos, olhares, práticas, experiências; ges-
tos e discursos que instigam a elas, crianças, a eles artistas e educadores a necessidade 
de um encontro efetivo em educação artística. 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Viseu, 2 de Fevereiro, 2016 
Caro/a pai/mãe, 
 
O meu nome é Mara Maravilha e encontro-me a realizar uma investigação no âmbito 
do Doutoramento em Educação Artística que frequento na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto.  
Neste sentido, venho desta forma apresentar uma breve descrição da investigação 
que se pretende realizar no contexto educativo da Educação Pré-Escolar; jardim de 
infância que frequenta o seu/sua filho/a, bem como um pedido de autorização. 
O objetivo é implementar uma residência artística de longa duração (4 meses – início 
a 9 de Março) com as crianças que frequentam o jardim de infância, com a equipa 
educativa que dele faz parte, bem como com a envolvência das famílias das crianças. 
Esta residência artística faz parte da minha investigação – parte empírica – e deno-
mina-se de “inventividade – lugar de expressão e autonomia - o gesto e o discurso da 
infância” que corresponde a uma investigação em educação artística em que a preo-
cupação central é investigar o conceito de inventividade na vida quotidiana das crian-
ças em ambientes formais e não formais de educação. Para tal, pretende estudar o 
conceito, o lugar e a importância da inventividade na formação pessoal, social, cultu-
ral e lúdica da(s) criança(s) e sua(s) infância(s). 
Neste sentido, venho por este meio pedir a sua autorização para realizar registos au-
diovisuais (fotografias, vídeo, áudio) do seu/a filho/a, como forma de documentar a 
escrita e, desta forma, dar-lhe mais sentido.  
A autorização que lhe peço é exclusivamente para fins académicos e científicos. 
Com os meus melhores cumprimentos; 

Mara Maravilha 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu,________________________________________________(nome en-
carregado de educação) autorizo a recolha audiovisual (fotografia, vídeo, áudio) das 
atividades desenvolvidas pela Mara Maravilha no âmbito da residência artística, do(a) 
meu filho(a) 
__________________________________________________________________
____(nome da criança) e dos trabalhos por ele(a) realizados no âmbito do seu projeto 
de doutoramento. 
Data: ___/___/ 2019    Assinatura: ______________________________________ 
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(apresentação de informação relativa a projeto de doutoramento) 
Resumo 
Inventividade - lugar de expressão e autonomia  
          -o gesto e o discurso da infância-  
 
A investigação que se pretende realizar enquadra-se no contexto educativo da “pri-
meira e segunda infância”, especificamente com crianças em educação pré-escolar, 
educadores de infância, assistentes operacionais e pais/encarregados de educação.  
Procura-se investigar, questionar e refletir o impacto de estratégias e meios utilizados 
nos jardins de infância que proporcionam às crianças um leque de vivências e experi-
ências de expressão e educação artística, capazes de favorecer a imaginação, a criativi-
dade, o sentido estético, a inventividade...   
Estarão as práticas artísticas, o meio físico e social a potenciar o ato inventivo como 
uma ferramenta de expressão e autonomia?   
Segundo Malaguzzi, as crianças possuem o privilégio de não estarem excessivamente 
vinculadas às suas próprias ideias, que constroem e reinventam continuamente. Elas 
estão aptas a explorar, a fazer descobertas, a mudar os seus pontos de vista e a apai-
xonar-se por formas e significados que se transformam (Edwards, Gandini e Forman, 
1999, p. 86) e inventam, através de gestos e discursos que nascem de si, em si e do 
conhecimento do mundo que a rodeia.  
Questões relacionadas com a inventividade serão interpretadas e analisadas neste es-
tudo como ambivalência entre significado e significação, por parte do sujeito na 
busca da criação de pontes entre o real e o imaginário, conduzindo a uma linguagem 
expressiva e comunicativa que se inventa e reinventa num significante mundo para a 
criança.   
A partir da criação de espaços laboratoriais/oficinas e residências artísticas nos jar-
dins de infância para a expressão e criação, diálogo e reflexão, partilha e conheci-
mento; entre artistas, crianças e educadores, procura-se fomentar uma relação colabo-
rativa mais permanente em projetos de pesquisa em educação artística com crianças. 
Possibilitar novos/outros pensamentos, olhares, práticas, experiências; gestos e dis-
cursos que instigam a elas, crianças, a eles artistas e educadores a necessidade de um 
encontro efetivo em educação artística. 
A partir da criação de espaços laboratoriais/oficinas e residências artísticas nos jar-
dins de infância para a expressão e criação, diálogo e reflexão, partilha e conheci-
mento; entre artistas, crianças e educadores, procura-se fomentar uma relação colabo-
rativa mais permanente em projetos de pesquisa em educação artística com crianças. 

Possibilitar novos/outros pensamentos, olhares, práticas, experiências; gestos e dis-
cursos que instigam a elas, crianças, a eles artistas e educadores a necessidade de um 
encontro efetivo em educação artística. 
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PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Viseu, 17 de junho de 2019 
Caro/a pai/mãe, 
 
o meu nome é Mara Maravilha e no âmbito do meu projeto de doutoramento em 
educação artística ano letivo de 2016/2017, estive a implementar uma residência ar-
tística com as crianças do jardim de infância de paradinha, tendo sido uma oportuni-
dade e um privilégio desenvolver esta residência com o grupo de crianças que nesse 
ano frequentou o jardim e do qual fez parte o/a seu/a filho/a.  
Esta residência artística faz parte da minha investigação em educação artística, inse-
rida no curso de doutoramento em educação artística que frequento na Faculdade de 
Belas Artes do Porto. Neste sentido, e dado que estou prestes a entregar a tese, ve-
nho por este meio pedir a sua autorização para utilizar os registos audiovisuais (foto-
grafias, vídeo, áudio) do seu/a filho/a, realizados aquando da residência artística 
como forma de documentar a escrita e, desta forma, dar-lhe mais sentido.  
A autorização que lhe peço é exclusivamente para fins académicos e científicos, de 
forma a poder publicar a tese de doutoramento. 
Muito obrigada pela sua atenção! 
Peço-lhe também que entregue um beijinho especial da Mara ao seu/a filho/a, com 
saudades dos bons momentos que passamos juntos, esperando que as experiências 
proporcionadas pela residência artística lhes tenham deixado boas memórias da sua 
infância! 
Com os meus melhores cumprimentos, 

Mara Maravilha 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu,________________________________________________(nome en-
carregado de educação) autorizo a utilização da recolha audiovisual (fotografia, vídeo, 
áudio) das atividades desenvolvidas pela Mara Maravilha no âmbito da residência ar-
tística do(a) meu filho(a) 
___________________________________________________(nome da criança) e 
dos trabalhos por ele(a) realizados no âmbito do projeto de doutoramento, autori-
zando, desta forma, a utilização e divulgação desses registos audiovisuais na sua Tese 
de Doutoramento em Educação Artística. 
Data: ___/___/ 2019    Assinatura: ______________________________________ 
 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
 

Viseu, 17 de junho de 2019 
Caro/a pai/mãe, 
 
o meu nome é Mara Maravilha e no ano letivo de 2016/2017, estive a implementar 
uma residência artística com as crianças do jardim de infância de paradinha, tendo 
sido uma oportunidade e um privilégio desenvolver esta residência com o grupo de 
crianças que nesse ano frequentou o jardim e do qual fez parte o/a seu/a filho/a.  
Esta residência artística faz parte da minha investigação em educação artística, inse-
rida no curso de doutoramento em educação artística que frequento na Faculdade de 
Belas Artes do Porto. Neste sentido, e dado que estou prestes a entregar a tese, ve-
nho por este meio pedir a sua autorização para utilizar os registos audiovisuais (foto-
grafias, vídeo, áudio) do seu/a filho/a (autorizados no ano em que a residência foi 
implementada) realizados aquando da residência artística como forma de documentar 
a escrita e, desta forma, dar-lhe mais sentido.  
A autorização que lhe peço é exclusivamente para fins académicos e científicos, de 
forma a poder publicar a tese de doutoramento.  
Muito obrigada pela sua atenção! 
Peço-lhe também que entregue um beijinho especial da Mara ao seu/a filho/a, com 
saudades dos bons momentos que passamos juntos, esperando que as experiências 
proporcionadas pela residência artística lhes tenham deixado boas memórias da sua 
infância! 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 

Mara Maravilha 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
 

Eu,________________________________________________(nome en-
carregado de educação) autorizo a utilização da recolha audiovisual (fotografia, vídeo, 
áudio) das atividades desenvolvidas pela Mara Maravilha no âmbito da residência ar-
tística, do(a) meu filho(a) 
___________________________________________________(nome da criança) e 
dos trabalhos por ele(a) realizados no âmbito do projeto de doutoramento, 
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autorizando, desta forma, a utilização e divulgação desses registos audiovisuais na sua 
Tese de Doutoramento em Educação Artística. 
Data: ___/___/ 2019    Assinatura: 
_________________________________________ 
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| autorizações caixa vazia – 1.º ciclo | 

O Creative School Partnerships with Visual Artist (CREARTE) é um projeto euro-
peu financiado pela União Europeia e orientado para crianças do 1º Ciclo do Ensino 
Básico (1ºCEB), este projeto visa desenvolver atividades em contexto escolar entre os 
alunos do 1ºCEB e artistas contêmporaneos. O CREARTE está a ser implementado 
em *Portugal juntamente com outros parceiros europeus e terá uma duração de dois 
anos. 
No âmbito do CREARTE, pretende-se proceder ao registo audiovisual (fotografia, 
vídeo, áudio) das atividades desenvolvidas com e pelos alunos com a finalidade de 
documentarmos os processos de trabalho e os produtos conseguidos. O CREARTE 
terá uma plataforma digital online, nesta plataforma estarão disponíveis as propostas 
desenvolvidas em contexto escolar entre os artistas contemporâneos e as crianças dos 
diversos países participantes. Deste modo, solicita-se a autorização do(s) encarre-
gado(s) de educação do aluno(a) para a realização, utilização e divulgação de registos 
audiovisuais do seu educando(a) e dos trabalhos por ele(a) realizados no âmbito do 
projeto e a utilização, publicação e divulgação de imagens fotográficas do seu edu-
cando(a) e dos trabalhos por ele(a) executados em artigos científicos e outras publica-
ções (livros) relacionados com este projeto.  
"------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu, _______________________________________(nome encarregado de 
educação) autorizo a recolha audiovisual (fotografia, vídeo, áudio) das atividades de-
senvolvidas no âmbito do projeto CREARTE do(a) aluno (a) 
______________________________________e dos dos trabalhos por ele(a) realiza-
dos no âmbito do projeto, autorizo a utilização e divulgação deste registos audiovisuais 
na plataforma digital do projeto CREARTE e em artigos científicos e livros sobre o 
projeto. 
 
 

Data ___/___/ 2016            Assinatura  
 
___________________________________________________ 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 
Caro/a pai/mãe, 
o meu nome é Mara Maravilha e em 2016, durante o mês de maio, estive a desenvolver 
uma residência artística com as crianças do 1º ano da escola básica de torredeita,, , 
oportunidade proporcionada pelo projeto CREARTE, tendo sido um privilégio imple-
mentar o projeto “caixa vazia” com as crianças dessa turma, da qual faz parte o/a seu/a 
filho/a.  
O projeto “caixa vazia” faz parte da minha investigação em educação artística, inserida 
no curso de doutoramento em educação artística que frequento na Faculdade de Belas 
Artes do Porto. Neste sentido, e dado que estou prestes a entregar a tese, venho por 
este meio pedir a sua autorização para utilizar os registos audiovisuais (fotografias, ví-
deo, áudio) do seu/a filho/a, realizados aquando da residência artística, como forma 
de documentar a escrita e, desta forma, dar-lhe mais sentido.  
A autorização que lhe peço é exclusivamente para fins académicos e científicos, de 
forma a poder publicar a tese de doutoramento. 
Muito obrigada pela sua atenção! 
Peço-lhe também que entregue um beijinho especial da Mara ao seu/a filho/a, com 
saudades dos bons momentos que passamos juntos, esperando que a “caixa vazia” lhes 
tenha deixado boas memórias da sua infância! 
Com os meus melhores cumprimentos, Mara Maravilha 

Viseu, 17 de junho de 2019 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Eu,________________________________________________(nome en-
carregado de educação) autorizo a utilização da recolha audiovisual (fotografia, vídeo, 
áudio) das atividades desenvolvidas pela Mara Maravilha no âmbito do projeto CAIXA 
VAZIA, inserido no projeto CREARTE do(a) meu filho(a) 
___________________________________________________(nome da criança) e 
dos trabalhos por ele(a) realizados no âmbito do projeto, autorizando, desta forma, a 
utilização e divulgação desses registos audiovisuais na sua Tese de Doutoramento em 
Educação Artística. 
Data: ___/___/ 2019    Assinatura: _____________________ 
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----------(informações aos(às) educadores(as) de infância) --------- 
 
Como é que, de uma caixa com vários objetos e materiais, nas-
cem coisas? 
 
Pretende-se com esta proposta, proporcionar às crianças um contacto 
sensorial e de livre manuseio com diferentes materiais, a fim de os 
conhecerem e utilizarem conforme a sua imaginação assim os inspirar. 
A proposta procura dar voz e autonomia à criança, proporcionando-
lhes e provocando-lhes o pensamento inventivo, a imaginação, proces-
sos criativos significativos para o seu crescimento. 
É fundamental, neste sentido, a criação de um ambiente preparado que 
contemple TEMPO, ESPAÇO e RESPEITO pelas suas escolhas, 
decisões e soluções encontradas, num verdadeiro momento de EX-
PRESSÃO LIVRE.  
 
O adulto, a partir da preparação deste espaço, tem a oportunidade de 
se deslumbrar, desligando-se de atividades dirigidas e usufruir de uma 
escuta/observação das crianças, fundamental para as auxiliar e ajudar a 
potenciar situações/descobertas/problemas que venham a surgir. 
 
Nota importante: se possível, fazer o registo por escrito do que as crianças vão 
dizendo e o registo fotográfico dos momentos.  

 
Materiais a utilizar: 
 
Estes são os materiais a disponibilizar às crianças, num espaço 
que lhes permita ampliar a sua expressão, sem barreiras nem 
fronteiras físicas e “conceptuais”.  
Poderão surgir problemas de estrutura ou suporte (ou outros), no 
entanto, a escolha destes materiais está pensada de forma a dar 
resposta aos mesmos. Experimentemos, reinventemos e invente-
mos...novas “soluções” para os novos problemas! 
 

- 1 caixa de papelão, preferência sem “ruídos de imagem”, neutra 
(onde todos os materiais caibam). 

- 1 tubo de isolamento de canalização (cor cinzento) 
- botões (usados, de preferência, podem ter várias cores e tama-

nhos, na quantidade que assim entenderem) 
- 5 dispensadores com fita cola transparente  
- 2 rolos de papel higiénico (só o rolo, sem o papel) 
- 3 rolos de papel de cozinha (só o rolo, sem o papel) 
- fio de algodão polido n.º 2B 200g cor branco (ou outro seme-

lhante) aproximadamente 5 metros 
- 1 frasco de palitos de cozinha 
- 6 paus de espetada de madeira 
- 1 folha de papel celofane, cor amarelo 

(4) 

 

 
 

(3) 

pedidos 

de auto-

rização 

 

 
 

(3) 

pedidos 

de auto-

rização 

 

 
 

(3) 

pedidos 

de auto-

rização 

 

 
 

(3) 
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- 1 cartolina, cor preto 
- 1 cartolina, cor vermelho 
- elásticos de escritório, 10 unidades 
- pinceis e tinta guache, cor branco e preto (1 copo de cada cor 

+ 1 pincel por cada cor) 
- tesouras 
- pastéis de óleo, cor preto, branco e azul) 
- 50 cm de tule, cor verde 
- 1 acetato 
- 1 marcador de acetato, cor preta  
- 7 rolhas de cortiça 
- 1 folha de papel seda, cor roxo 
- 1 caixa de clips  
- Cola  
- 1 elemento da natureza à escolha (um ramo de árvore, uma fo-

lha, uma flor, uma pedra, ...) 
- 6 molas da roupa, de madeira 
- 1 novelo de lã, cor preto 
- 1 lixa de água A4 

 
Espero que se divirtam e descubram coisas novas!  
Como me disse um dia um menino, na sala da “Júlia”: “quero in-
ventar a melhor máquina do mundo”!! E assim, aguardo a escuta 

de outras vozes pequeninas, cheias de força e coragem para des-
cobrir o mundo!! 
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