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 Este estudo emerge do encontro fecundo entre o trabalho que tenho desenvolvido nos últimos anos com crianças na sala de artes da Escola Educar-se e as reflexões e discussões sobre a obra de Gaston Bachelard realizadas no Grupo de Pesquisa Estudos Poéticos da Universidade de Santa Cruz do Sul/UNISC. O objetivo é chamar atenção para um aspecto pouco considerado, porque pouco realizado intencionalmente, na educação infantil ou ensino fundamental: a dimensão poética do conhecer. Dimensão sensível que caracteriza o ser humano ao encontrar sua especificidade no sentir, imaginar, perceber, fazer, significar, portanto ao envolver todo o sistema de afetos que organiza e redimensiona sensações corporais e nos conecta intelectualmente com os outros e com o mundo através de nossas possibilidades criadoras e inventivas  Ostrower (1977, p. 134-135)  distingue criar do inventar quando afirma: “se é da natureza do ato criador inovar, a recíproca não é verdadeira; a inovação nem sempre é criação. Criar significa mais do que inventar, mais do que produzir algum fenômeno novo”. Para a autora o traço distintivo entre os dois atos é que a prática inventiva não engaja a totalidade sensível e inteligível do sujeito a ponto de sempre o reformular em sua compreensão de si mesmo. .
Assim, este estudo é atravessado pela complexidade mesma que é refletir sobre aquilo que nos torna interessantes e inteligentes, únicos porque capazes de ultrapassarmos nossa humana condição pela possibilidade de nos distanciarmos do vivido, da pobre e monótona realidade, para revivê-la amplificada pela imaginação criadora. Como nos diz Gaston Bachelard, imaginar sempre será mais que viver, pois envolve ensaiar diferentes modos de viver, inventando e instaurando outras realidades, extraindo de nós mesmos a força demiúrgica que nos faz plural. Força alimentada por um pensamento dinâmico, onde razão e imaginação caracterizam-se como criadoras, ativas, abertas e realizantes. 
Convém advertir que tal força não é dada ao nascer, mas constituída por cada um no devir das provocações do viver. Portanto, subjaz ainda, o interesse em problematizar as concepções de conhecimento e aprendizagem que orientam os planejamentos e mediações nos processos de criação visual na escola infantil e fundamental. 
Para realizar o exercício de pensar uma experiência plural, que tem provocado em mim múltiplas interrogações, pretendo perseguir a complexa relação entre  conhecimento, aprendizagem e formação humana a partir de uma abordagem filosófico-educacional que permita alcançar como este ser se torna demiurgo, capaz de transformar-se ao transformar o mundo para inventá-lo e inventar-se. Assim, opto por aproximar a concepção bachelardiana de imaginação material do campo da poética visual na infância mediante uma abordagem fenomenológica que permita interrogar o processo epistemológico da produção do conhecimento na infância, o processo pedagógico na especificidade das artes plásticas e o processo ontológico de formação do sujeito.
Nessa intencionalidade, a fenomenologia coloca em suspensão o que é tido como natural e vai questioná-lo como presença inalienável. As aparências são fidedignas pois o ser encontra-se no seu aparecer. Podemos ver o mundo do sujeito, as suas experiências cotidianas e os significados atribuídos às mesmas para buscar aquilo que se mostra, analisando o fenômeno na sua estrutura e nas conexões intrínsecas, sendo a influência de valores e afetos inerente ao próprio processo de investigação. 
Trata-se, aqui, de perseguir as formas plásticas do poético na infância nas suas várias provocações materiais. Intenção justificada pela inexistência de estudos que foquem a poética da visualidade na infância já que os estudos existentes são voltados para as manifestações adultas.  Intenção que foi delineando-se com mais determinação à medida que constatava a tendência cognitivista como modo predominante na educação de crianças ao relegar uma subalternidade à imaginação e ao devaneio, à emoção e ao corpo.   
A questão é realizar uma aproximação à relação prazerosa da criança com as diferentes materialidades através de um fazer e dar forma, que não sendo obra de arte, pode ser pensado a partir do ato poético para argumentar a importância da experiência com os meios artísticos visuais para a formação de um ser humano mais sensível e capaz de complexificar idéias para relacionar-se com outros. Significa sublinhar a capacidade humana de transformar, desde a infância, o fenômeno natural (não-humano) em fenômeno poético (humano).  
Considero esse o exercício experimental da liberdade que toda criança realiza ao transformar, sempre brincando, a materialidade do mundo com o corpo e as linguagens, pois é nesse ato energético que funda imagens para constituir uma imaginação criadora que a produz como ser humano capaz de dialogar com outros.  

MATERIALIDADE E CONHECIMENTO

Para Bachelard, o conhecimento na criança passa necessariamente pelo enfrentamento da complexidade material para superar o visível ao desafiar as sensações primeiras. Toda criança deveria investigar a sensualidade das diferentes materialidades para extrair a fantástica complexidade plural do simples, pois o ato de conhecer está comprometido com a multiplicidade e a combinação das sensações e recordações. Nesse sentido, distingue idéia simples – o elementar que é fundamental – do ato de simplificar idéias sob pretexto de clarificá-las – idéia simplista (clara) – para denunciar que “simplificar é sacrificar. É o equivalente inverso da explicação que, por sua vez, não teme a prolixidade” (BACHELARD; 1973, apud  JEAN,1989,p.107). 
Aqui, Bachelard refere-se àquela pedagogia que pensa que o “saber” simplificado, aquele clarificado através de métodos “simplificadores”, é o que a criança retém com mais facilidade. O pensamento bachelardiano se opõe a essa crença ao apontar a diferença entre a complexidade de uma idéia simples e a obscuridade de uma idéia clara, advertindo para o perigo das crianças habituarem-se e confundirem para sempre simplicidade com claridade e facilidade e chamando a atenção dos educadores para a necessidade de investigar com as crianças, desde o mais cedo possível, a complexidade sensual do elementar para aprenderem a analisar e penetrar no complexo.
O conceito bachelardiano de imaginação material A concepção bachelardiana realmente inovadora, que rompe com uma poderosa tradição ocidental cartesiana do imaginário, é a distinção que estabelece entre imaginação formal e imaginação material. Embora sabendo ser impossível separá-las completamente, Bachelard  distingue “uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação que dá vida à causa material”, indicando duas linhas de desenvolvimento bastante diferentes das forças imaginantes em nós. permite compreender a significação desse ato de penetrar no complexo para romper com as aparências primeiras, de ir até o secreto do mundo por “essa espantosa necessidade de ‘penetração’ que, para além das seduções da imaginação das formas, vai pensar a matéria, sonhar a matéria, viver a matéria, ou então –  o que vem a dar no mesmo –  materializar o imaginário” (BACHELARD,1990a, p.8). Materialização que Bachelard explica ocorrer através das quatro constantes substanciais – matérias arquetípicas do inconsciente enquanto filiação regular do real ao imaginário –  que   são a seiva dos sonhos e dos conceitos: a terra, a água, o ar e o fogo. Quatro tipos diferentes de provocações, quatro forças imaginantes inteiramente materiais, nutridoras de diferentes experiências sensoriais.  
Na poética bachelardiana, os quatro elementos são formações simbólicas, enquanto  arquétipos  inconscientes,  que  nada  tem a  ver com  os  mesmos  elementos 
considerados do ponto de vista científico, isto é, de sua natureza físico-química.  Em sua obra voltada para a imaginação criadora, os elementos se constituem como sentido Em A água e os sonhos (1989:49), Bachelard nos adverte que “em poesia dinâmica as coisas não são o que são, são o que se tornam. Tornam-se, nas imagens, o que se tornam em nosso devaneio, em nossas intermináveis fantasias. Contemplar a água é escoar-se, é dissolver-se, é morrer”. Assim descobrir-se fogo é sentir-se chama, impulso, brilho. e não como dados científicos pois a poética busca o elemento em sua intimidade simbólica, tornando-se orientação, tendência, e o que orienta as tendências são as imagens primitivas(arquétipos).
A matéria torna-se meio para a imaginação se realizar, fonte constitutiva de imagens, onde os quatro elementos tornam-se operadores de imagens, no dinamismo mesmo do imaginar. O imaginário adquire uma realidade particular na medida em que a imaginação é geradora não apenas de formas, mas de valores e qualidades que apelam para a sensibilidade. O que emerge, em Bachelard, é o corpo sensível e cognoscente capaz de capturar imagens da matéria não enquanto ato perceptivo, mas enquanto memória corporal. Memória que exige linguagens que possam narrar o intraduzível vivido no corpo.
Nesta perspectiva, a imaginação prolonga a natureza em nós através do corpo sensível capaz de transformar a matéria, trazendo à tona a valorização da mão artesã, trabalhadora, ativa, que coloca o objeto numa ordem nova. É o contato dotado de todos os devaneios do tato imaginante que dá vida às qualidades adormecidas nas coisas, cujo efeito dura por todo o tempo que durar o toque: “é o mesmo que dizer que a substancia é dotada do ato de nos tocar. Ela nos toca assim como a tocamos, dura ou suavemente” (BACHELARD, 1991, p.20). Assim, a realidade material nos instrui no ato mesmo de manejar matérias muito diversas e bem individualizadas, produzindo em nós tipos individualizados de flexibilidade e de decisão.
Para Bachelard (1948), todas as matérias suscitam o trabalho humano, provocam a capacidade de realização humana ao imporem uma resistência que desafia nossa força ofensiva, sempre inteligentemente conquistadora quando confiamos na energia de nossas mãos. As imagens materiais – as imagens que fazemos da matéria – são eminentemente ativas e nos dinamizam. Nada está dado, tudo se busca. A realidade só pode ser verdadeiramente constituída pelo fazer humano. 
Fazer que, quando intencionalmente ofensivo afronta a resistência e as forças do concreto, num corpo-a-corpo com a materialidade do mundo, nos fornece a imago de nossa energia e faz da matéria nosso espelho energético: “o mundo  é  minha provocação. 
Compreendo o mundo porque o surpreendo com minhas forças incisivas, com minhas forças dirigidas, na exata hierarquia de minhas ofensas” (BACHELARD, 1989, p.166). As coisas nos interrogam e exigem a reação de nossas forças, tornando a noção de provocação indispensável para compreender o papel ativo do ato de conhecer o mundo: é jogo de forças, embate entre forças humanas e naturais.
O poder criador da imaginação, portanto, é justamente sua identificação com uma materialidade. Criamos em afinidade e empatia com ela, na linguagem específica de cada fazer. Bachelard utiliza o termo materialidade para abranger não somente alguma substância, mas tudo o que esta sendo formado e transformado pelo ser humano.  
A imaginação criadora emerge do interesse, do entusiasmo, do encantamento de um indivíduo pelas possibilidades maiores de certas materialidades, de sua capacidade de se relacionar com elas. O potencial imaginário de cada materialidade, sua capacidade de provocar espanto, admiração e indagações constituem formas de relacionamento afetivo, de ampliação e aprofundamento da sensibilidade humana. Porém, o aspecto fascinante e significativo é que nesse processo sensível, criador e dinâmico, ao seguir seus devaneios a fim de configurar uma matéria, seguindo a sugestão da matéria, e sondando-a quanto às suas interrogações, o ser humano impregna-a com a presença de sua vida, com a carga de suas emoções e de seu saber fazer. Dando forma à materialidade ele dá forma à fluidez fugidia de seu próprio existir, captura-o e configura-o.  

BACHELARD E A INFÂNCIA 

Na obra A poética do devaneio (1961), Bachelard apresenta uma filosofia ontológica da infância onde destaca o seu caráter durável. Por alguns de seus traços, a infância dura a vida inteira. É ela que vem animar amplos setores da vida adulta. Para o pensador francês, é preciso viver, por vezes é muito bom viver, com a criança que fomos, pois nos fornece uma consciência de raiz: toda a árvore do ser se reconforta. Os poetas nos ajudarão a reencontrar em nós essa infância viva, essa infância permanente, durável. 
O próprio autor adverte, na introdução da obra, que não desenvolve uma psicologia da criança mas aborda a infância apenas como um tema do devaneio: “a memória sonha, o devaneio lembra” (BACHELARD, 1988b, p.20). Tema reencontrado em todas as idades da vida, pois Bachelard considera a infância como um momento na história do sujeito onde se formam e se armazenam as imagens primeiras, as imagens fundantes produzidas pelo encontro íntimo e vívido, sempre lúdico, com o fogo, a água, o ar e a terra. 
Assim, a abordagem bachelardiana da infância realiza-se através de uma análise poética, pois o filósofo acredita que “existe um sentido em falar de análise poética do homem. Os psicólogos não sabem tudo. Os poetas trazem outras luzes a respeito do homem” (BACHELARD, 1988b, p.120), resgatando este momento vital como revelação da beleza que existe em nós, no mais íntimo de nossa memória. 
Ao apontar a infância como um momento específico de vida “em que as correspondências de um sentido a outro se experimentam, se vivem, se gravam na consciência e sobretudo no inconsciente”(JEAN,1989,p.51), a obra bachelardiana contribui para a compreensão de que são nos encontros indeléveis através da ação criadora da mão no enfrentamento e reconhecimento de todas as consistências e resistências das matérias, que “as intimidades do sujeito e do objeto se trocam entre si” (BACHELARD, 1991,p.26), para extrair e sintetizar a lição das coisas, enriquecendo e ampliando experiências de aprendizagens. 
Sua obra permite extrair que a ação lúdica, no âmbito das amplas possibilidades sensoriais de manipulação das diferentes materialidades, é ato de conhecimento, de um conhecimento baseado no fazer. Uma idéia bachelardiana recorrente é que este conhecimento material, assim como dos fenômenos da ciência, não pode ocorrer desde o exterior apenas, desde o mero ato de contemplar. Há que estar mergulhado com o corpo, penetrar na  experiência mesma. Não é muito difícil entender as palavras do filósofo, pois sabemos que toda criança tem imenso prazer em “sujar-se”, jogar com a água ou fazer buracos, escavações na areia ou na terra úmida.
Portanto, para Bachelard, a ação de conhecer na infância é baseada no fazer. As qualidades sensíveis que a  criança extrai da matéria não se devem apenas à percepção, mas muito a uma atitude lúdica de curiosidade e observação, uma vontade de investigar as provocações do mundo. A manipulação transformadora das matérias permite inúmeras possibilidades de sensações e criações. Esta ação investigativa é acompanhada de uma multiplicidade de imagens que se instalam no inconsciente e que depois o adulto, sobretudo através da mediação poética, recuperará amplificadas.
Em suas considerações sobre a mão sonhadora que usufrui as primeiras pressões construtivas, tentando antes surpreender os sonhos desta atividade manual do que o sucesso de uma mão hábil na repetição do modelo oferecido aos olhos, Bachelard interroga: “Crianças, éramos pintor, modelador, botânico, escultor, arquiteto, caçador, explorador. E o que aconteceu com tudo isso?” (BACHELARD, 1991, p.76). Éramos ao mesmo tempo artistas e cientistas experimentando o mundo e conhecendo nossa capacidade inventiva e força construtiva. A materialidade, pelos diferentes esforços que provoca no corpo infantil, torna-se fonte de instrução e informação do real insubstituível na constituição do pensamento imagético. 
Bachelard nos aponta ao longo de sua obra dedicada ao estudo da imaginação material que esta aprendizagem é o esforço da infância. A criança reúne todas as possibilidades criadoras e inventivas  quando constantemente desafiada pela matéria a agir e reagir. Este momento intenso de investigações materialistas, através dos jogos infantis de ficção e construção, ainda que em grande parte inconscientes, é o tempo da construção da imaginação, do armazenamento das imagens primeiras. Momento de conquistas pela sucessão e repetição do esforço e do sucesso imediato. 
O filósofo nos adverte que trata-se de uma conquista e por ser “conquista é lenta. É a derrota que é breve. O desejo lentamente formado se desfaz num instante” (BACHELARD,1991,p.27). Conquista que é menos descoberta de algo oculto na materialidade do que invenção mesma da matéria, a partir das primeiras manipulações, às indagações (incertezas, o não sabido ainda) inconscientes infantis. O domínio desses gestos investigativos coincide com o momento criador em que a criança sente necessidade de dar uma finalidade – portanto uma forma – ao objeto cuja necessidade inventa.  
Considero fundamental partir destas reflexões bachelardianas, pois ao interagirmos com a criança, com suas  produções expressivas e poéticas, nos deparamos com este sentimento de “maravilhar-se” de novo, com esse momento prazeroso de criação e invenção. Neste instante dinâmico e mágico nos conectamos com a criança, entramos em sintonia e dialogamos com gestos, olhares, sons, palavras, ou com toda riqueza do silêncio pleno de compreensão da grandeza que significa o momento da primeira vez. “Horas há, na infância, em que toda criança é o ser admirável, o ser que realiza a admiração de ser” (BACHELARD,1988b,p.111), e nos admiramos de reencontrar em nós essa criança. 
 Interagir com o outro supõe acionar a complexidade da relação humana. Não é só a criança solitária naquele instante de descoberta e espanto. É o adulto tocado também em sua sensibilidade e capacidade de maravilhar-se naquele momento de aprendizado. Os profissionais da educação que desejam ser totalmente objetivos com suas palavras apenas correm o risco de perder uma relação essencial e viva com as crianças. Bachelard, o professor, é firme e claro: “crianças, nos são mostradas tantas coisas que perdemos o senso de ver. Ver e mostrar estão fenomenologicamente em violenta antítese” (BACHELARD, 1988b, p.122).
Cabe sublinhar que, na concepção bachelardiana, recuperar “o estado de infância” na idade adulta não significa em nenhum momento infantilizar-se. Muito menos, na ilusão de agradar e conseguir a confiança da criança, fazer-se passar por ela, imitando-a e falando freqüentemente no diminutivo. Trata-se de uma simplificação empobrecedora que bloqueia na criança suas possibilidades de raciocínio complexo. Bachelard nos desafia em sua obra “a assumirmos nossa infância a partir de nossa maturidade” (JEAN,1989, p.30). Nos desafia a compreendermos que respeitar o ponto de vista da criança significa aceitar questionamentos e reconhecer equívocos, a aprender que corrigir não significa humilhar, mas ratificar. 
Buscamos cada vez mais considerar a criança como sujeito ativo e capaz e pouco consideramos seu pensamento imagético, metafórico. Desconsideramos seu poder de imaginar que vai muito além das palavras ao alcançar outros sentidos e significados não verbalizáveis de sua experiência. Respeitar a especificidade do seu momento de vida significa preservar seu ser poético, sua maneira poética de enfrentar o mundo e a si mesmo, sua forma singular de encontrar o outro, maravilhando-se ou horrorizando-se, e criar significados que ultrapassam o sentido único, na aventura de conhecer a si própria no ato de imaginar, interpretar e inventar a realidade. 
A forma poética é o como da criança expressar e pensar o seu todo, seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito singular e coletivo de falar do mundo como uma maneira de falar de si. Exatamente por estar desarmada de conceitos racionais, a criança estabelece uma relação direta com os objetos e o mundo que a cercam. Seu olhar torna-se um olhar primal, seduzido, encantado pela novidade. Nestes momentos, o poético configura-se como a forma infantil de perceber e expressar seu entorno. Por isto, para Bachelard, o poeta é aquele que preservou em si a maneira direta da criança. Em cada poeta há uma criança preservada no verbo. Na criança o poético é o mundo que se faz jogo, brinquedo, experiência.

            A CRIANÇA NO ATELIÊ DE ARTES PLÁSTICAS

As crianças têm um prazer muito grande em manusear e transformar matérias, encontram-se sempre em estado de alegre disponibilidade para descobrir o que cada material pode oferecer ao seu fazer, procurando o êxito e a satisfação em suas experimentações, constituindo um saber que também é um sonhar, pois como afirma  Bachelard (1989,p.9): “o devaneio na criança é um devaneio materialista. A criança é um materialista nato. Seus primeiros sonhos são os sonhos das substâncias orgânicas”. 
Neste fazer infantil sobre a matéria encontra-se embutida uma vontade de construir objetos e criar imagens de suas experiências, exercitando desde cedo a necessidade humana de produzir significados para compartilhar imagens e idéias através dos meios visuais, de tornar-se produtiva no que imagina para significar o mundo e o vivido.  A qualidade dessas imagens e objetos produzidos pelas crianças, longe de ser determinada por um talento inato, é produto de um processo dinâmico articulador de afetos e saberes que a criança está apta a desenvolver a partir de sua interação com materiais visuais. 
Smith (1983,p.4) entende ser pela exploração da materialidade que a criança estabelece vínculos com o mundo físico através dos significados que extrai das sensações e satisfações nas transformações da forma, dos prazeres e frustrações em tentar dominá-las.  O excitamento e o desafio nessas interações produzem aprendizagens insubstituíveis pelo verbo.  
 A criança, ao interagir com a matéria, defronta-se com o desafio, único neste momento, de atribuir um significado, extrair um sentido. Ostrower (1990, p.219), ao afirmar que “os limites das possibilidades formais encontram-se nas impossibilidades concretas de uma matéria”, nos faz compreender que para tanto deverá utilizar suas experiências anteriores, suas possibilidades de estabelecer relações para transformá-la. Possibilidades que encontram-se na matéria mesma mas a opção, a definição realizada no resultado, será um produto das ações, relações, combinações físicas e mentais que a criança traz em sua história intelectual e afetiva. Neste contexto, abordar o fazer criador significa negá-lo como realidade que se origina do nada e entendê-lo como ação conectada à todas as demais ações corpomentais de quem o realiza sempre para e/ou com outros num determinado espaço e tempo cultural. 
É necessário sublinhar que a produção expressiva visual não está comprometida com um conceito geral ou particular do objeto, nem com uma imitação perceptiva, trata-se antes “da forma que reveste a expressão de um vivido perceptivo e significante sob o efeito das coações exercidas pela matéria, pelo instrumento, pelo ambiente” (BAUDINET apud DUFRENNE, 1982, p.222). Estas restrições conduzem sempre a escolhas, supõem valorações e juízos que emergem da especificidade das diferentes linguagens artísticas.  
Criar, para Ostrower (1990, p.200), pressupõe sempre o fazer e o fazer pressupõe um avaliar íntimo, intuitivo em ato, na interação com as possibilidades da matéria com que lidamos. É o prazer da descoberta da matéria, a delícia da compreensão dos limites no enfrentamento das resistências e das possibilidades que sugere, aliada à reflexão que envolve a realização e a apreciação do resultado.  
A matéria adotada, ao assumir traços próprios e específicos, constitui fator de diferenciação entre as artes, ao mesmo tempo em que é via de realização da unidade, a indivisibilidade que as une. Para Pareyson (1989, p.120), a unidade e a diferença das artes só se afirmam e se explicam juntas. Observa, também, que a matéria artística nunca é virgem e informe, mas prenhe de significados espirituais e culturais.  
Uma imagem pintada a óleo é muito diferente de uma pintada em têmpera. A obra é resultado da natureza de sua matéria, sendo, com freqüência, ela mesma a imposição ou sugestão da idéia concluída. Como as próprias resistências da matéria se tornam sugestões e ocasiões, assim o artista não será capaz de transformar sua matéria a não ser prolongando-lhe e desenvolvendo-lhe as tendências. Pareyson (1989,p.125), considera impossível separar o produto artístico da matéria, pois a produção artística “ nasce como adoção de uma matéria e triunfa como matéria formada” nos permitindo compreender o ato de formar como fazer, mas um fazer tal que, ao fazer, aquele que faz ao mesmo tempo inventa o modo de fazer (PAREYSON, 1989, p.60).
Ao afirmar a união inseparável entre produzir e inventar o autor sublinha a impossibilidade de cindirmos o ato de executar e produzir sobre a matéria do como encontramos o modo de inventá-la, descobri-la, figurá-la. Assim, invenção e produção caminham lado a lado e só no operar é que se encontram as regras da realização, e a execução seja a aplicação da regra no próprio ato que é sua invenção.  O que geralmente não se compreende é que tal operar supõe exercícios, enfrentamentos, experimentações, tentativas – enfim viver – para que as crianças possam realizar o exercício experimental da liberdade que permite ampliar suas possibilidades de opções e, só então, criar. Bachelard (1988a, p.24) contribui para a compreensão da dramaticidade do instante da decisão do fazer como irrupção imprevisível, súbito aparecimento do novo, emergência da imaginação criadora: 
“Como nosso pensamento exprime ações tanto virtuais como reais, ele encontra seu ponto culminante no momento exato da decisão. Em particular, não há sincronia alguma entre a idéia, o pensamento de agir e o desenvolvimento efetivo da ação. A concentração de uma ação num instante decisivo constitui assim, ao mesmo tempo, a unidade e o absoluto dessa ação. O gesto acabará então da maneira que puder, entregue como está a mecanismos subalternos não-vigiados; para o comportamento temporal o que importa é começar o gesto  ou melhor, permitir-lhe que comece. Toda ação é nossa graças a esse consentimento”.

A criança pelo fazer, agindo sobre a matéria no instante da decisão de agir, alcança a concentração necessária e a espontaneidade do gesto que permite conhecer pela contínua experimentação lúdica e prazerosa com a diversidade material. Nada substitui a vibração, a sensualidade, a tactibilidade, a provocação da matéria. Cada matéria permite determinadas formas de desdobramento, que por sua vez caracterizam esta matéria.
O formar, portanto, é essencialmente um tentar, pois consiste em uma inventividade capaz de figurar múltiplas possibilidades e ao mesmo tempo encontrar entre elas a melhor, a que é exigida pela própria operação para o sucesso. Pareyson (1993,p.60) nos adverte: “não se pode penetrar a natureza da forma e do formar se não se capta o inseparável vínculo que os une respectivamente com o sucesso e com o tentar”. Este é o  aprendizado que a criança pequena realiza na compreensão de materiais visuais.  O lugar privilegiado para esse acontecimento é a sala de artes ou ateliê por ser um espaço físico adequadamente preparado para atividades específicas de artes plásticas.  É o espaço da investigação visual que caracteriza o fazer construtivo e inventivo sobre a plasticidade das diferentes matérias, não subtraindo as dimensões do imaginar e aprender, pois nele estão contidos.  
Toda a organização do espaço e do tempo do ateliê é objetivada pelo consentimento a novas pesquisas e descobertas materiais à disposição das crianças. Trata-se de planejar situações que promovam uma aproximação e uma realização que favoreçam diferentes experimentações do possível uso para sua própria expressão. Nesse processo é indispensável que a criança seja compreendida e respeitada no seu sentir, nas suas tensões e emoções, onde seu tempo e espaço de aprendizagem, enquanto construção do domínio corporal e das linguagens, seja provocado sem impedimentos para todas as explorações técnicas e expressivas no campo da produção visual.
 A criança é provocada pela matéria, desafiada em suas possibilidades de tentar e formar para transformá-la e lhe atribuir significações.  Ninguém cria do nada, e muito menos para nada. Criar é sempre complexificar, coordenar, combinar de outros modos, inventar a partir de uma provocação. Na construção de significados não basta apenas que a criança desenhe ou pinte ou modele: há que brincar, manipular e explorar, tendo em vista a satisfação prazerosa de uma intenção. Neste ato lúdico, aprende e enriquece seus sistemas de significações intensificando as interações significativas, tanto sociais como com o uso de materiais, amplificando as possibilidades de seu processo singular e coletivo de inserção cultural no seu tempo histórico.
Augusto Rodrigues (apud FRANGE,1995,p.228), artista plástico e idealizador das Escolinhas de Arte no Brasil , sintetiza o significado do envolvimento  consigo mesmo e com os outros no espaço do atelier:
“a arte, enquanto conteúdo da experiência humana, mostra incertezas da vida sobre o que o homem cria, elabora e inventa em toda sua complexidade, e a capacidade criativa deriva desses paradoxos silenciosamente vividos. O momento de criação é de tremenda solidão, na qual se está sozinho e com muitas coisas e pessoas, ao mesmo tempo, é solitário e solidário”.   

Aqui, o individual e o social alternam-se constantemente em busca de uma sintonia. Neste movimento a criança coordena uma construção cada vez mais complexa em direção, simultaneamente, a uma organização de si e do grupo. O ato de criação é um ato de construção individual, solitário, mas não isolado porque inserido no grupo social, conectado, pelo significado, ao outro.
Torna-se fundamental, para aquele ou aquela que realiza a mediação pedagógica no ateliê, planejar sua ação em relação à organização do espaço físico para “suportar” o inevitável e necessário caos inicial, pois são destes momentos, com a ajuda do adulto, que emerge a organização individual e coletiva da criança. Suportar o caos significa enfrentar a complexidade e a perplexidade que exige a procura/invenção de uma ordem, que  convoca a resistir e lutar contra ele até descobrir o sentido onde não tem, obrigando-o a significar; que convoca a enfrentar o silêncio para que responda e enfrentar o não-ser para que seja.
Provocar o senso infantil de realização e produção é investir na construção da  organização pessoal, aqui compreendida no sentido de re-organização enquanto reconstrução de condutas para perseguir o sucesso, o domínio do fazer. Não se cria sem o exercício continuado sobre a matéria, sem organização corpomental. A criação só se completa na realização, nos resultados dinâmicos do processo criador, isto é, enquanto realização no momento de fazer, simultaneamente constatação da ação e sugestão para outros gestos. A qualidade significativa do produto realizado pela criança contribui de forma consistente para  um pensar e fazer  comprometido com uma busca cada vez mais exigente de  significações pela criança. Para tanto a organização do ateliê é necessária, essencial, funcional e os instrumentos respondem ao seu uso específico. O respeito pelos materiais comuns, a ordem que deriva do hábito à colaboração, são elementos fundamentais para que o tempo e o espaço não sejam percebidos somente como realidade física, mas como situação dentro da qual a criança possa sentir-se protagonista. 
Assim, aquela criança reconhecida como “artista” porque produz prazerosamente, considerada original e livre em suas coloridas manifestações, é aqui questionada veementemente como projeção cultural redutora que reflete a dificuldade adulta de ascender ao maravilhoso e poético como momento constitutivo das primeiras descobertas infantis sobre a matéria e das primeiras imagens plásticas: a gradual conquista de sua forma singular de imprimir marcas no mundo. 

IMAGINAÇÃO MATERIAL E POÉTICA VISUAL

Articular os estudos de Gaston Bachelard sobre imaginação material (criadora) e a singularidade de minha história como arte-educadora com crianças produzindo no ateliê revela-se ponto de partida e chegada para outros estudos que sustentem a importância de também considerarmos, nos planejamentos e mediações pedagógicas na educação infantil e séries iniciai do ensino fundamental, a qualidade das interações que a materialidade oferece à experimentação lúdica de cada e toda criança.   
O termo qualidade é aqui utilizado no sentido de valor passional de adesão que lhe confere Bachelard (1990b, p.62), em A terra e os devaneios do repouso, ao abordar o problema do valor imaginário da qualidade: “a maneira pela qual amamos uma substância, pela qual lhe enaltecemos a qualidade, manifesta uma reatividade em todo nosso ser. A qualidade imaginada nos revela a nós mesmos como sujeito qualificante”. Ao invés de buscarmos a qualidade apenas nas características conhecidas das diferentes materialidades oferecidas às crianças, “será preciso buscá-la na adesão total do sujeito que se envolve a fundo naquilo que imagina” (BACHELARD,1990b,p.63)
As reflexões poéticas de Bachelard (1990b, p.63) nos conduzem à compreensão de “quando a felicidade de imaginar prolonga a felicidade de sentir, a qualidade propõe-se como uma acumulação de valores”, permitindo-nos abarcar a qualidade imaginada como reunião de todos os sentidos ao promover “um sensualismo fervilhante, ousado, ébrio de inexatidão”. 
Portanto, no contexto bachelardiano, a questão da qualidade das interações infantis não provem dos aspectos observáveis e conhecidos dos materiais/objetos mas do envolvimento subjetivo daquele que se entrega por inteiro às imagens que extrai desta interação. Os sentidos produzem sentidos pela vontade de olhar para o interior das coisas, tornando a visão aguçada, penetrante: “para além do panorama oferecido à visão tranqüila, a vontade de olhar alia-se a uma imaginação inventiva que prevê uma perspectiva do oculto, uma perspectiva das trevas interiores da matéria” (BACHELARD, 1990b,p.8). Já não se trata daquela curiosidade contemplativa e passiva, mas da curiosidade agressiva porque inspetora, investigativa, provocando naquela criança curiosa que penetra na profundidade das imagens materiais a constituição em si mesma de planos diferenciados de profundidade que a conduz ao extremo da sensibilidade, aquela que funde sujeito e objeto.  Como nos diz Bachelard (1990b, p.69), ao citar Blake, “só conhece o suficiente quem primeiro conheceu o excesso”.
Tenho observado, nos âmbitos educacionais, um descaso muito grande pelo modo como as crianças fazem aparecer suas imagens, uma indiferença ao prazer que extraem do inusitado excesso visual que a plasticidade das matérias permite conhecer. Experiência diretamente vinculada a problemas específicos da formação de imagens a partir dos meios e materiais utilizados. disponibilizar apenas materiais consagrados como escolares ao invés de investir na árdua tarefa de permitir às crianças descobrirem e inventarem possibilidades narrativas através da pesquisa visual com a diversidade de materiais aptos a serem transformados pelo corpo e pela linguagem infantil.  
A opção de disponibilizar apenas materiais consagrados como escolares ao invés de investir na árdua tarefa de permitir às crianças descobrirem e inventarem possibilidades narrativas através da pesquisa visual com a diversidade de materiais aptos a serem transformados pelo corpo e pela linguagem infantil revela-se limitador e empobrecedor tanto de experiências visuais como verbais por constituir obstáculo para o encontro da criança com a materialidade, através dos meios artísticos visuais, impedindo-a penetrar no secreto do mundo para desvelar o escondido, o desconhecido ainda. Trata-se de um mergulho intencional no não sabido ainda, no não visível, no informe e impensado que ocultamos em nosso corpo. A realidade imediata só é importante na medida em que indica outras realidades. 
Como nos lembra Bachelard (apud BARBOSA,1996,p.15), “nada nos é plenamente e definitivamente dado, nem mesmo nós a nós mesmos”. O que nos torna humanos é precisamente nossas possibilidades criadoras, nosso poder de inventar o que não existe ainda, nos caracterizando como seres demiurgos em nossas possibilidades de instaurar outras realidades a partir do fazer ser o que não é. Nesta perspectiva, criar não é descobrir o oculto das coisas, mas fazer a materialidade ser o que não é, tanto na produção do conhecimento cientifico quanto na produção do conhecimento artístico.  
Na perspectiva bachelardiana, nem o onírico e nem o racional são constituídos pelo real existente, ao contrário, ao romperem com a realidade imediata a arte e a ciência produzem outras realidades a partir do imaginário, mostrando que razão e imaginação não são ações dicotômicas, ambas possuem a mesma característica de criar significados e produzir conhecimentos para instaurar o que ainda não existe. A imaginação dinamiza o ato de conhecer em seu poder constitutivo do ser humano enquanto pensador e sonhador, essencialmente criador, revestindo a imaginação de importância vital na formação do ser humano.  
Favorecer na infância a diversidade de fazeres que a plasticidade material oferece significa perseguir outras aprendizagens que enfatizem, nos processos formativos, a poética visual como modo singular de cada criança tornar visível o que nos caracteriza como fenômeno humano: somos seres em expectativa e nos encontramos em constante abertura para todas as experiências que o viver pode oferecer. 
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