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 RESUMO: O presente projeto, teve por escopo o tema “A poética criativa na 

infância: Ressignificação de objeto e mundo por meio da Assemblage”; uma 

investigação teórico-prática de âmbito artístico e educacional. Realizado na 

escola estadual Carlos Tancler, situada na cidade de Indaiatuba, com um 

grupo de crianças de faixa etária de 11 a 13 anos, o referido projeto teve por 

objetivos proporcionar, por meio de uma atividade lúdica, ampliação de 

repertório artístico, a possibilidade de trabalhar com objetos do cotidiano 

tridimensionais e estimular o processo criativo a partir da ressignificação 

destes, gerando uma experiência significativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Assemblage; Arte; Educação; Experiência; 

Tridimensionalidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Realizada na Escola Estadual Professor Carlos Tancler, na cidade de 

Indaiatuba, esta proposta reuniu os seguintes eixos: educação, arte e 

desenvolvimento perceptivo e criativo.  

Frequentado por estudantes de baixa renda, este espaço educativo possui 

oito salas de aula. A pesquisa de campo deste projeto, que envolve a  poética 

criativa na infância, foi realizada com 12 estudantes do 6º ano, de faixa etária 

de 11 e 13 anos.  

Desenvolvido no ano de 2016 como parte do programa PIBID (Projeto 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), na instituição CEUNSP 

(Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio), campus de Salto, teve 

por escopo o estudo da ressignificação, tanto de objetos, quanto de mundo, 

por meio do fazer artístico.  

De acordo com Freire:  

Transformar o mundo através de seu trabalho, dizer o mundo, expressá-lo e 

expressar-se são próprios dos seres humanos. A educação, qualquer que 

seja o nível em que se vê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o 

desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos, a sua 

expressividade. (FREIRE, 1982, p.27).  

Analisando atividades referentes à expressividade e criatividade no cotidiano 

escolar, é notável a grande porcentagem de trabalhos artísticos que abordam 



apenas práticas bidimensionais. Portanto, dificilmente estudantes têm a 

oportunidade de criar um objeto tridimensional. Considerando que vivemos 

em um mundo tridimensional, é importante o conhecimento e construção da 

noção deste. Inclusive, de acordo com a psicologia genética, a criança 

desenvolve primeiramente noções topológicas, apenas depois a abstração. 

No que tange os trabalhos artísticos, também é possível afirmar, avaliando 

materiais didáticos, que a maioria deles são, muitas vezes, pré- definidos, 

apresentando, neste caso, resultados semelhantes, excluindo a possibilidade 

de uma linguagem individual, poética e criativa. Entretanto educadores, não 

raro, presenciam situações criativas durante as brincadeiras das crianças. 

Assim, um galho pode se transformar em um cavalo; uma flor lançada ao 

vento, um helicóptero. É fato que para o desenvolvimento da criança, nomear 

e simbolizar a partir da brincadeira são atos fundamentais. Holm (2004, p.83) 

ensina que “se dermos às crianças a mesma liberdade para o processo 

artístico que lhes damos para suas brincadeiras, as crianças chegarão a 

excelência no aprimoramento do processo criativo.” 

 De acordo a autora supracitada:  

As crianças deveriam aprender a pesquisar, a ter confiança em si mesma e a 

ter coragem de se pôr a trabalhar em coisas novas. As crianças não deveriam 

ser preparadas para um tipo determinado de vida; deveriam, sim, receber 

ilimitadas oportunidades de crescimento. Aprendendo que uma tarefa pode 

ter várias soluções, adquirimos força e coragem. (HOLM, 2004, p.84).  

Dessa forma, solicitamos às crianças que coletassem materiais diversos, 

descartados, cujo destino seria o lixo. Assim, também ressignificamos de 

forma sustentável, a construção por meio da prática da assemblage. O 

desafio foi reunir diferentes objetos criando um personagem, evidenciando 

aspectos não apenas físicos, mas também psicológicos. 

 Vale ressaltar que é de primordial importância o jogo de faz de conta para a 

compreensão do mundo e do outro. E esta também foi uma consideração 

desta proposta. Por meio da descrição e construção dos personagens foi 

possível acessar o mundo de faz de conta que possibilita um jogo dialógico 

com o real e o ficcional. De acordo com Duarte Júnior: 

 A função da Arte na Educação seria, exatamente, permitir experiências 

sensíveis; experiências de se vivenciar realidades outras que não estão 



acessíveis em nosso cotidiano, mas que, ao se assistir um filme, ao se ver 

uma peça de teatro, ao se ler um romance, tornasse possível se viver as 

experiências de outros seres humanos – somos capazes de vivenciá-las, 

ainda que de um modo simbólico, ficcional, de “faz-de-conta”, digamos assim. 

(DUARTE JÚNIOR, 2004, P. 23). 

Diante dessa perspectiva, este projeto objetivou proporcionar aos estudantes 

experiências que agregassem sentido, desenvolvendo a chamada educação 

sensível que, entre outros aspectos, desenvolve o potencial perceptivo e 

criativo dos envolvidos. 

 

2. OBJETIVOS 

O projeto “A poética criativa na infância: ressignificação de objetos e mundo 

por meio da Assemblage” tem por objetivo evidenciar a importância do 

estímulo da experiência da arte na infância, considerando que a criança 

desenvolve, segundo Piaget (1976), em primeira instância, a noção 

topológica. Neste caso, o estimulo, além de promover construções 

tridimensionais, faz o estudante refletir e ressignificar a partir da criação, 

ampliando a imaginação, identificando potências de criação, socializando 

ideias e possibilitando a experiência preconizada por Larrosa (2001 e 2002).  

 

3. METODOLOGIA 

A abordagem metodológica desta pesquisa teve como fundamento a proposta 

triangular, de Ana Mae Barbosa. Barbosa (1978, p. 13) defende que os novos 

métodos de ensino de Arte não são resultantes simplesmente da junção da 

Arte e a Educação, muito menos da oposição entre elas, mas da sua 

interpenetração. No ano de 1987 desenvolveu a proposta triangular, que 

propõe três eixos: leitura crítica da obra de arte, contextualização e produção. 

Esses três elementos, segundo Barbosa (2010) são necessários para que 

haja um aprendizado significativo na Arte/Educação. De acordo com Barbosa 

(1998, p. 38), “qualquer conteúdo, de qualquer natureza visual e estética, 

pode ser explorado, interpretado e operacionalizado através da Proposta 

Triangular”, sendo que a abordagem triangular é construtivista, interacionista, 

dialogal, multiculturalista e é pós-moderna, por articular todos estes aspectos 

e também considerar a arte como expressão e cultura na sala de aula.  



Tal proposta surgiu para reestruturar o ensino da Arte no Brasil, pois nas 

escolas predominava o ensino do desenho geométrico, a livre expressão, os 

desenhos prontos, além das produções baseadas nas datas comemorativas, 

estimulando estereótipos. Ainda havia proposta de a Arte servir como suporte 

às demais disciplinas. Considerando as manifestações artísticas dos 

diferentes contextos culturais, o aluno reconhece o seu mundo. Como afirma 

Barbosa:  

A arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em seu 

meio ambiente, nem estrangeiro em seu próprio país. Ela supera o estado de 

despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence, 

reforçando e ampliando seus lugares no mundo. (BARBOSA, 2003, p.18). 

Assim, podemos dizer que a educação permite o acesso a diferentes 

espaços. Vale ressaltar também as considerações de Alves (2005). Em sua 

tese, Educação dos sentidos, defende que a educação é um processo que 

implica harmonia, formação plena e autonomia, mas para que isso aconteça é 

necessário o imaginário estabeleça um diálogo com o mundo concreto por 

meio da curiosidade e maravilhamento.  

Dessa forma, a prática pedagógica teve início com uma conversa. Foi 

perguntado às crianças se já haviam vivenciado uma situação na qual não 

sabiam identificar a função e funcionamento de determinados objetos. 

Também perguntamos como seria se, porventura, não soubéssemos quais as 

funções de determinados objetos. E de que forma atribuiríamos a estes, 

aquelas? 

 Após as indagações surgiram exemplos de filmes e desenhos. Entre eles, “A 

pequena sereia” e “Tarzan”, nos quais os personagens não sabiam utilizar o 

objeto, levando-o a experimentar várias formas de utilização adotando, por 

fim, uma que, de acordo com seu ponto de vista, estava correta.  

Dentro desse contexto foram mostrados aos estudantes alguns objetos do 

cotidiano e solicitado que imaginassem uma nova função para eles.  

Em outro encontro aos alunos foi apresentada, em power point, um recorte da 

obra da artista Polly Becker, que trabalha com assemblage. Também 

discutimos o termo assemblage, cunhado no ano de 1953 por Jean Dubuffet, 

que a define como materiais que vão além da colagem, atingindo a 

tridimensionalidade. A posteriori, foi pedido aos alunos que criassem um 



personagem, atribuindo a ele identidade, aspectos físicos e psicológicos. 

Assim, foram utilizados objetos coletados pelos alunos no cotidiano e 

transformados em personagens a partir da assemblage, fazendo uso de cola 

quente para unir as peças. Entre os materiais utilizados podemos citar: rolo 

de barbante, bobes, cd, teclado de computador, forma de gelo, papel, trinchas 

usadas, lixa de unha etc.  

Vale ressaltar que a arte contemporânea possibilita essa liberdade do uso de 

materiais diversos. 

 

4. DESENVOLVIMENTO  

Durante a pesquisa de campo foram perceptíveis o interesse e a 

concentração das crianças, ao fazerem a análise dos objetos e elaborando 

diversas possibilidades. Uma das crianças relata:  

 - José era um grande empresário rico, com mais de R$10 bilhões de reais no 

banco, mas deixou toda sua fortuna da cidade para viver na fazenda cuidando 

de gados, galinhas e todos os tipos de animais de fazenda.  

A fala desta criança evidencia o aspecto financeiro, um elemento 

contemporâneo da sociedade de consumo. Entretanto, na narrativa deste 

aluno, José abandona sua fortuna para viver em uma fazenda. Para dar vida 

ao personagem a criança utilizou rolo de barbante pintado, lixa de unha, 

bobe, cabelo de boneca, chave no nariz.  

Outra criança nos conta a história de sua obra:  

- É uma extraterrestre que se apaixona por um humano muito belo. Quando 

seu pai, que é o chefe, descobriu, mandou ela para a Terra e eles viveram 

felizes para sempre.  

Para dar vida à sua personagem, a aluna utilizou cd, bobe, pilão, bico de 

mamadeira, trincha, colher, pincel de rímel. 

 Um dos meninos da turma fez a obra chamada Snup, e disse:  

- Snup é um alien que veio de Marte, para que seu povo se certifique de que 

o planeta Terra é um lugar bom para que eles possam viver. Mas os humanos 

não gostaram muito. Por isso Snup prometeu em seu nome e de seu povo 

que na Terra não iria haver conflitos e destruições. Com essa promessa Snup 

fez que ele e seu povo morassem na Terra.  

Uma das alunas apresentou dificuldade. Ela disse:  



- Não estou conseguindo ter nenhuma ideia.  

Foi perceptível que a dificuldade estava na relação do objeto conhecido com 

a nova significação. Apesar de querer criar algo novo, ela dizia não saber 

como. Conversamos sobre a proposta da assemblage. Logo, ela ficou 

observando seus colegas e disse ter uma „inspiração‟. Sofia ficou contente 

com o resultado.  

Durante a produção, as crianças começaram a conversar espontaneamente e 

cantar. A aluna Cintia fez o seguinte comentário: 

 - Nossa! É a primeira vez que fico concentrada fazendo coisa de arte.  

 A aluna percebeu que estava concentrada no que produzia. Podemos 

afirmar, portanto, que a proposta possibilitou o autoconhecimento, além de 

oportunidades criativas com objetos tridimensionais. 

 Foi perguntado se gostaram do que fizeram e disseram que sim. Um deles 

comentou: 

 - Podemos fazer mais do que um?  

Este relato evidencia como as aulas de Arte, muitas vezes, limitam o fazer 

artístico a apenas um produto.  

Um dos alunos disse:  

- Professora, vamos poder levar pra casa depois?  

Dissemos que sim, que poderiam fazer quantos quisesse. Para finalizar, foi 

aventada a hipótese de realizar uma exposição e as crianças se mostraram 

entusiasmadas.  

Na exposição pudemos ver, mais uma vez, a produção coletiva, que foi 

compartilhada com os pais, funcionários, professores e outros alunos. 

 

5. RESULTADOS  

Os resultados obtidos com o projeto “A poética na infância: ressignificação de 

objetos e mundo por meio da assemblage” apontam para uma perspectiva 

positiva em relação ao ensino de arte, ao mesmo tempo em que fortalecem a 

ideia da pertinência da Abordagem Triangular, de Ana Mae Barbosa. Após 

conversa com os alunos (contextualização) foram criadas as assemblages 

(produção), além da leitura da obras da artista, expostas em projeções para 

discussão.  



O referido projeto apresentou uma série de desafios como, por exemplo, fazer 

com que os alunos sensibilizassem seu olhar, estimulando a imaginação 

criadora e socialização a partir de diálogos horizontais.  

Observar as crianças escolhendo os materiais expostos de maneira 

autônoma foi significativo, na medida em que tal ação estabeleceu relação 

com o sentido pessoal que cada um deles assumia.  

O processo de ressignificação apresentado foi enriquecedor. Os materiais 

utilizados deixaram de ter suas funções habituais para fazerem parte de um 

objeto autoral e singular.  

Inegável a curiosidade e interesse observado nas crianças com a nova 

proposta.  

Por fim, este projeto possibilitou uma experiência singular, na qual os alunos 

aos poucos foram tomando consciência das diversas possibilidades do 

material, ampliando repertório e conhecimentos sobre assemblage e arte, de 

uma forma lúdica.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fazer artístico foi pautado pela teoria da experiência significativa de Larrosa 

(2001), na medida em que as crianças optaram por escolher objetos de 

maneira autônoma, ou seja, estabelecendo relação com o sentido pessoal 

que cada um deles assumia em sua história. 

Os objetivos propostos pelo projeto foram cumpridos e acima de tudo foi 

gratificante ter a oportunidade de ampliar os conhecimentos com uma práxis 

pedagógica que está inserida no curso de licenciatura em Artes Visuais. 
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