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RESUMO  

 

O presente texto tem como referência a concepção de que a Arte é uma linguagem natural, 
embora, para muitos, a natureza tenha sido destruída por falsas idéias. Como linguagem 
natural, a Arte não deve ter como objetivo superlotar os museus e sim o crescimento da 
qualidade da vida interior, da vida espiritual daqueles que a tocam, seja exercitando-a ou 
olhando-a. A Arte ajuda as pessoas a se entender e a serem entendidas, a se expressar a si 
mesmas e a alcançar umas às outras. Por isso, ela também as ajuda a verificar, a aumentar e a 
explorar o conhecimento do mundo que as circunda. A Arte está aberta para um infinito 
melhoramento pessoal. Não é preciso mais do que um elogio vindo de fora para fazer alguém 
se sentir bem. Mas quem se preocupa com elogios, quando faz algo que lhe faz bem? Como 
pode alguém que está fora avaliar quanto um desenho pode ajudar uma pessoa a 
amadurecer? Isso significa que nenhuma avaliação ou opinião deva ser feita? A resposta que 
os futuros professores precisam considerar é que não existe uma resposta pronta e fácil para 
lhes oferecer. Através do desenho é possível orientar a desenhar e, simultaneamente, 
promover a aquisição de técnicas de artes visuais que o desenho engloba. Não importam quais 
são as técnicas necessárias para possibilitar surpreendentes viagens espirituais, criadoras, 
criaturas de nós mesmos, e emotivas. Desenho com lápis ou pincel; pintura com um marcador, 
pastel, giz ou lápis coloridos, aquarela, óleo... O importante é permitir a descoberta de si 
mesmos. Desenhar para aprender a ver e, assim, conhecer o mundo que nos cerca e o mundo 
tal como os outros expressam sua própria percepção. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As reflexões aqui apresentadas fazem parte de uma proposta no sentido de 

promover a Arte na educação1, visando a possibilitar a formação e o treinamento 

de profissionais em arte-educação, voltados à educação infantil2.  

O trabalho proposto parte da concepção da Arte como uma linguagem 

natural. Para muitos, entretanto, a natureza (o natural) foi destruída por falsas 

idéias. Por exemplo, a arte, aos olhos de muitas pessoas, é o apanágio de 

celebridades, de gênios, a celebração do dinheiro. É como se fosse necessário ser 

Pelé ou Ronaldo para ter o prazer de chutar uma bola ou uma lata.  

                                           
* Pierre Heymans é pintor, poeta, escultor, nascido em 1935, em Bruxelas. Fez numerosas 
exibições de suas obras na Bélgica, Canadá, Itália, França, Estados Unidos, Brasil. O seu 
nome consta de vários dicionários, tais como: DELARGE, Jean-Pierre. Dictonnarire des Arts 
Plastiques modernes et contemporains. Paris, Gründ, 2001 (ISBN: 2-700-55-9), à p. 568 ; 
Dictionnaire biographique illustré des artistes en Belgique depuis 1830. Bruxelles : Arto, 1987, à 
p. 201 ; Le dictionnaire des peintres belges: du XIVe siècle à nos jours. Bruxelles : La 
renaissance du livre, 1995  (ISBN  2-8041-2012-0), à p. 529 ; NARDON, Anita. 50 artistes de 
Belgique. Volume 4. Bruxelles: Logo, 1988-9, à p. 90-3. 
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Compreendida como uma linguagem natural, a Arte não deve ter como 

objetivo superlotar os museus, enriquecer os negociantes, obter aplausos. Sua 

como meta deve ser simplesmente o crescimento, através de prazeres nobres, da 

qualidade da vida interior, da vida espiritual daqueles que a tocam, seja 

exercitando-a ou olhando-a. Por ser uma linguagem natural, a arte pode estar por 

todo lado. Requer poucos cuidados. Do mesmo modo como quando se planta um 

grão com um pouco de terra e com boa água. Assim, podemos favorecer 

enormemente o crescimento da arte e ela trará frutos imprevisíveis. Imprevisíveis 

porque a verdadeira arte, mesmo bem pequena, é feliz, é livre. Inútil é 

permanecer, apenas por preconceitos, preso a balbucios infantis ou querer 

concorrer com os grandes gênios da humanidade, para beneficiar-se daquilo que 

chega ao nível do desenvolvimento pessoal.  

 

ARTE E EDUCAÇÃO: UMA NOVA ABORDAGEM 

 

Muitas pessoas, em livros, artigos e conferências, afirmam que a educação 

é uma poderosa arma para resolver problemas sociais e individuais. Entretanto, 

muito freqüentemente, por causa de ausência de conhecimento ou de treinamento 

suficiente, ou ainda por questões de marginalidade cultural, educadores rejeitam 

uma natural, não dispendiosa, mal entendida e infinitamente atrativa ferramenta 

em educação: a Arte. 

Por um lado, a Arte é vista como inatingível. O determinismo histórico que 

hoje prevalece na abordagem da Arte faz com que esta seja vista pelas pessoas 

comuns, por aqueles que estão na rua, como algo fora de seu alcance e que 

concerne apenas a profissionais, a especialistas. Por outro, alguns cursos de Arte 

ensinam técnicas seguras e fáceis que levam as pessoas a pensar que, finalmente, 

produziram um objeto de arte. Entretanto, muitas vezes é um objeto inútil, infantil, 

um produto que parece arte e até mesmo é reconhecido como arte por alguns 

mercados sofisticados ou vendido como lembrancinhas baratas para consumidores 

de mercados de artesanato. Seguindo padrões pré-estabelecidos, sem 

originalidade, os objetos que resultam dessas técnicas são encontráveis em 

qualquer parte e seus modelos são até mesmo utilizados de forma maciça pela 

indústria de plásticos... 

É um tipo de visão que destrói os benefícios promovidos pela Arte, tais 

como aqueles que podem ser obtidos através da matemática ou da língua materna. 

A arte é uma qualidade humana comum e uma linguagem livre, como os 

traços deixados pela atividade artística, seja em todos os estágios de 

desenvolvimento dos indivíduos ou no declínio de indivíduos e de culturas. 
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A educação que procura criar um conformismo cultural a padrões 

estabelecidos destrói a habilidade e o prazer da criação, porque o sujeito é também 

padronizado. Não considera o que ele é e como se sente num dado momento. O 

conformismo, que é uma destruição, e a separação entre as pessoas que não são 

artistas e aquelas que o são por um dom artístico, em lugar de uma inclinação 

artística, aparece quase no primeiro dia da escola, por causa da ignorância de 

professores que não são artistas. Às vezes aparece até na primeira atividade 

artística feita em casa, por causa dos pais. Eles perguntam às crianças: “o que você 

quer representar”? Em seguida, sugerem – senão impõem – suas próprias idéias 

sobre como a representação deveria ser para eles. E mais: como deveria parecer 

para ser considerada bonita, em vez de tentar ler o que o desenho oferece como 

informação do desenhista. O importante, contudo, é o fato do desenho estar vivo, 

sem truques, de acordo com as habilidades do desenhista, no nível em que se 

encontra na evolução de sua vida. 

A Arte ajuda as pessoas a entender e a serem entendidas. Se ela permite 

às pessoas se expressarem a si mesmas e a alcançar as outras, ela também as 

ajuda a verificar, a aumentar e a explorar o conhecimento do mundo que as 

circunda. A Arte está aberta para um infinito melhoramento pessoal. Não é preciso 

mais do que um elogio vindo de fora para fazer alguém se sentir bem. Mas se a 

aprovação exterior pode ajudar, não é necessária (também pode prejudicar), tal 

como não é necessário nenhum tipo de aprovação para se ter prazer em beber um 

copo de água quando se tem sede, ou tirar um cochilo quando se está cansado, ou 

fazer um passeio quando se está nervoso ou sem idéias. Quem se preocupa com 

elogios, quando faz algo que lhe faz bem? Como pode alguém que está fora avaliar 

quanto um desenho pode ajudar uma pessoa a amadurecer? 

Isso significa que nenhuma avaliação ou opinião deva ser feita? A resposta 

que os futuros professores precisam considerar é que não existe uma resposta 

pronta e fácil para lhes oferecer. 

O treinamento do olho para perceber as informações que a natureza e a 

arte oferecem necessita de lições de observação objetiva. Isso pode ser feito, 

verificado e observado através do clássico treinamento em desenho da natureza. A 

natureza foi sempre considerada pelos tradicionais artistas como a melhor mestra. 

Ela somente não o é, se o professor, como muitos livros e cursos de arte tendem 

hoje a fazer, apresenta a resposta em vez de apontar as questões que os 

estudantes devem resolver. Os resultados precisam de tempo para aparecer. 

Artistas profissionais não estabelecem um limite para o tempo. Mas, como todas as 

coisas que praticamos, cada passo é válido quando nos põe no caminho que 

queremos seguir. 
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Existe uma grande variedade de lições possíveis para a abertura da mente 

e para o treinamento da vontade no sentido de realizar um desenho a partir da 

observação da natureza. É um trabalho tão excitante que não vale a pena deixar as 

pessoas ficarem desencorajadas por muito tempo. É o que acontece quando alguém 

diz: “não posso desenhar!”. Mas todo mundo pode desenhar. Até os macacos 

podem... Talvez aquilo que Matisse ou Michelangelo fizeram nos pareça muito fácil 

para eles fazerem. No entanto, a arte é sempre o resultado da vontade. Do 

trabalho. O que mais conta é fazer o melhor. E cada um pode ser bem sucedido em 

fazer o melhor, seguindo um passo de cada vez. Isso permite sentir-se bem, 

mesmo se insatisfeito e exausto. Uma satisfação rápida e obtida facilmente, ou 

mesmo sendo duradoura, paralisa o crescimento e o progresso. 

 

A apreciação subjetiva é outro campo infinito. Slides e comentários 

realizados por alguém que vê a Arte por dentro, porque é um artista, e convites 

para conferências sobre o que vê e pensa sobre o próprio trabalho e o de outros 

artistas podem – em poucos meses – abrir suficientemente a mente dos 

professores para a apreciar a Arte, que pode ser a arte de um gênio, como Van 

Gogh, ou mesmo quaisquer outras, como o desenho de crianças com distúrbios. 

Todas as pessoas têm sua própria face e seu próprio coração, são indivíduos 

diferentes, mas todas elas estão engajadas numa aventura comum: a vida, seus 

problemas, suas alegrias e muitas perguntas sobre sua finalidade.  

 

ARTE COMO FORMA DE EDUCAR: FUNDAMENTOS 

 

A idéia da Arte como forma de educar tem como referência minha 

experiência como aluno, professor e artista, da qual ressalto alguns elementos para 

compartilhá-los com outras pessoas. De que experiência se trata? 

Inicialmente, a de uma criança que ama espontaneamente desenhar, 

colorir, modelar. “Mas sua mamãe disse que você ama desenhar”, dirá, em 

Toronto, Ontário, no Canadá inglês, a boa freira surpresa com as lágrimas de uma 

criança belga, cujo país era ocupado pelos alemães, pela segunda vez em vinte 
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anos. A freira acabava de reprimi-la porque ela tinha começado a desenhar uma 

abóbora no espaço que estava em branco, à direita de uma imagem mimeografada 

em azul onde estava escrito “Pumpkin” (abóbora). Era um desenho reproduzido no 

papel a partir de um manual de educação para crianças. Na sala, cada criança tinha 

recebido um lápis – de minha cor então preferida, o laranja – e uma folha de papel 

com os contornos de uma abóbora no alto da página e uma laranja embaixo. A 

tarefa era preencher os contornos da abóbora com o lápis cor de laranja, sem 

ultrapassar a linha. 

Era o meu primeiro ano de “escola”. E entre soluços respondi desesperado: 

“Colorir isso sem ultrapassar a linha não é desenhar!” As imagens sem defeitos da 

abóbora e da laranja, muito simétricas, limpas, claras, com traçados sem variações 

de largura nem de intensidade, me decepcionaram por seu aspecto simplista, 

padronizado e falsamente infantil. Minha visão entristeceu logo no primeiro dia. 

Esses “desenhos” de adulto, artisticamente dissecados até a morte, serviam de 

ilustrações a palavras como casa, maçã, coelho, e a noções tais como um, dois, 

três. Para enfrentar a vida, dar graças a Deus e se integrar numa sociedade então 

convencida de ser a mais perfeita de todas as experiências humanas, exatamente 

ali e por um grande período, cada um deveria aprender que as maçãs, o sol e as 

rosas vermelhas são ... “vermelhas”. “Bravo, muito bem, você terá mais pontos na 

sua avaliação”. As bananas, as abóboras e as flores amarelas são.... “amarelas”, as 

árvores, a grama e as maçãs verdes são “verdes”. “Também são verdes a porta da 

garagem do vizinho e o carro de meu pai”. “Silêncio. Hoje será o dia de pintar com 

a cor laranja e fazer silêncio”. Psiu! 

A instrutora confunde a arte de desenhar com o preenchimento 

“monocromático” de um desenho. Impõe uma cor, delimita previamente que as 

bordas não poderiam ser ultrapassadas e, assim, torna o desenho uma atividade 

emburrecedora. No mesmo momento e dentro de um tempo determinado, as 

crianças se aplicavam em realizar, com suas mãozinhas crispadas e mordendo suas 

línguas, metade fora da boca, repetindo para si mesmas: “Sem ultrapassar a linha”! 

A obediência à ordem muito precisa exasperava mais e mais o sentimento de culpa 

e nos deixavam desesperados. Por causa dessa confusão entre um trabalho 

bestializante e a alegria interior que sentimos ao desenhar, comecei a desprezar a 

escola até recentemente. Por razões pessoais e afetivas, voltei a interessar-me pela 

escola. Na experiência de artista visitante na Universidade Federal de Minas Gerais, 

conclui que, em lugar de ensinar, procuro “iniciar”, “compartilhar” com outros a 

minha experiência e alegria de artista e de educador.  

É uma experiência que me permitiu analisar os elementos que produzem a 

beleza das coisas, identificando os sinais que poderiam transmitir aos outros, pelos 
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olhos, sem explicações, o fruto dessas análises. O resultado inesperado é que 

percebo a beleza em tudo, mesmo dentro do horror. A beleza me toca sempre com 

mais força. Torna-se mais evidente e mística nas obras que conheço, porque pude 

contemplá-las longamente e muitas vezes. E não importa se seus autores já 

morreram ou são mais jovens do que eu. É essa experiência que proponho 

compartilhar, sensibilizando os educadores, dentre eles os pais, para a linguagem 

artística das crianças e dos pintores, sejam eles classificados como grandes e 

célebres gênios ou simplesmente amadores. 

 

ARTE: ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O percurso apresentado para as atividades que têm a Arte como paradigma 

educador consiste, de uma parte, em orientar a desenhar com o objetivo de 

aprender a desenhar e, de outra, em promover a aquisição de técnicas de artes 

visuais que o desenho engloba, e que desenvolvi com base na minha experiência 

docente.  

 

Aprender a ver para aprender a gostar e, eventualmente, a amar. Aí reside 

aquilo que cria o interesse pela Arte. Esta pode oferecer um conhecimento 

amoroso, esclarecimentos fortemente perceptíveis em grandes obras, 

especialmente aquelas que sobrevivem sem alterações essenciais. Esse 

esclarecimento pode chegar sozinho, como amor à primeira vista. Muito 

freqüentemente, quando chega, o esclarecimento recompensa a subida em direção 

ao topo de uma montanha, uma passagem por uma floresta selvagem ou pelo 

deserto. Quanto mais se repete, quanto mais se intensifica, quanto mais justifica 

que o procuremos. Mas, como o amor, o esclarecimento também não se deixa 

comandar. Imitar o amor é decepcionante. Inútil, portanto, pretender entender 
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aquilo que não entendemos. O primeiro preceito, portanto, é o de não mentir para 

si mesmo. O segundo é o de se abrir. 

A realização de comentários sobre as obras de mestres reconhecidos ou 

não, amadores, ou crianças visam não a justificar sua importância na história da 

arte local ou mundial, mas a fazer os estudantes saber apreciar, sobretudo como 

visão artística, visão plena de possibilidades próprias aos meios técnicos 

empregados. 

Para encorajar o uso de linguagens artísticas, como o desenho, e indicar as 

suas possibilidades e suas vantagens, proponho, em primeiro lugar, a apresentação 

de obras de crianças, de profissionais e de grandes artistas (através de slides), 

estimulando a participação espontânea e a expressão de reações e reflexões diante 

do que os alunos vêem, entendem ou já pensaram sobre o assunto. Em segundo 

lugar, realizar um desenho procurando progredir a partir do pouco que os alunos 

pensam que podem desenhar. São suficientes, para isso, um papel em branco e um 

lápis macio, além de um caderno para fazer registros das observações. Finalmente, 

quanto à avaliação, não serão estabelecidos níveis a serem atingidos, nem 

comparações com outros trabalhos a não ser com o trabalho da própria pessoa. O 

objetivo é o de seguir o seu desenvolvimento. Para isso, serão acompanhados os 

seus próprios desenhos, que serão guardados por um tempo para avaliar os seus 

progressos, o que constitui um estímulo para a pessoa. Os desenhos são plenos de 

possibilidades de ensino muito diversas, um pouco como as radiografias. As 

pessoas serão encorajadas a desenhar não porque esperam ser admiradas por seus 

trabalhos, mas simplesmente pelos benefícios que a arte de desenhar pode trazer 

para o desenvolvimento de sua própria personalidade. Entretanto, é importante 

permitir que outras pessoas vejam o seu desenho, assim como seja despertada a 

sua curiosidade para olhar o que as outras fizeram. A arte tem isso de particular, 

isto é, o resultado é variado. Em aritmética, 1 + 1 fazem 2 e não 3. E “dois” se 

escreve 2 ou II e não 3. Em inglês, “bom dia” se diz “good morning”, mas, em Arte, 

se dois desenhos se confundem ao ponto de serem idênticos, há qualquer coisa que 

está faltando. Há qualquer coisa de errado. 

Não importam quais são as técnicas necessárias para possibilitar 

surpreendentes viagens espirituais, criadoras, criaturas de nós mesmos, e 

emotivas. Desenho com lápis de carvão (au fusain), com pincel. Pintura com um 

marcador, pastel, giz ou lápis coloridos, aquarela, óleo, bem como o 

desenvolvimento de outras possibilidades de acordo os movimentos dos estudantes 

no processo. É uma perspectiva que permite descobrir a si mesmos. Desenhar para 

aprender a ver e, assim, para conhecer o mundo que nos cerca e o mundo tal como 

os outros expressam a sua própria percepção. 
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PROMOÇÃO DO DESENHO LIVRE E DA SUA LEITURA EM TODOS OS NÍVEIS 

DA EDUCAÇÃO 

 

Estima-se que o desenho rupestre da Serra da Capivara, parte da 

Amazônia que está no Piauí, tem 50.000 anos. Desenhar e pintar são atividades 

humanas de todo o tempo e todo o lugar. Todos os seres humanos desenham, 

cantam, fazem teatro. São atividades que nasceram e se desenvolveram 

espontânea e rapidamente entre as crianças.  

Observando como se desenvolve o desenho para a criança, percebemos 

que sua memória herdada se lembra de um passado pré-histórico da espécie 

humana. Mais do que isso. Nossa evolução física passa pelos mesmos estágios de 

evolução da vida nos oceanos. Pense na transformação das formas do feto (a 

enorme cabeça de um girino) e dos meios para se nutrir e respirar, desenvolvendo-

se no líquido amniótico. Pense nos modos pelos quais as crianças seguram as 

coisas que são postas em suas mãos, como jovens macacos. O primeiro modo para 

se mover de um lugar para outro é o de se arrastar, depois andam sobre os pés e 

as mãos. Finalmente, levanta-se sobre dois pés, como um humanóide atual que se 

tornou um animal sobre rodas, embora o cérebro e os instintos não correspondam 

ao desenvolvimento das espécies, como fica provado pelo número de acidentes que 

o sentimento de responsabilidade poderia evitar. 

O desenvolvimento de desenhos de crianças pequenas passa por diferentes 

etapas, que são comuns a todas elas, sem a intervenção de qualquer professor. 

Para começar, a criança faz gestos sem coordenação; descobre que em certas 

condições seus gestos deixam traços. Esse trabalho de arte puramente acidental 

torna-se, rapidamente, exploração visual e gestual. Algumas vezes, apenas em 

alguns momentos, sua atividade como um artista plástico criativo torna-se, muito 

cedo, um desenho organizado. Formas que ela é capaz de reproduzir e de usar de 

acordo com o desenvolvimento de sua motricidade, de seu cérebro e do seu gosto.  

Contrariamente a muitos adultos, a criança não tem medo. Ela brinca. 

Nisso ela tem prazer, mesmo quando o esforço a faz morder a língua. Para 

desenhar, ela experimenta, usa todos os recursos de seu corpo. A criança, quando 

ainda está na pré-escola, ao se locomover traça um movimento para o qual 

intervêm os braços e também os ombros. Esse movimento livre se expressa até o 

dia em que obrigamos a criança a se sentar, a manter-se em silêncio, a segurar o 

lápis, a não ultrapassar a folha, a reduzir seus gestos a apenas três dedos 

crispados, a representar as coisas de maneira padronizada e convencional. Coisas 

que são consideradas “bonitas e bem feitas” segundo critérios de adultos muito 
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freqüentemente incultos, que ignoram que o desenho artístico é complemente 

diferente do desenho codificado, como o é o da escrita. Os grafologistas, aqueles 

que lêem o desenho de escritas e não de letras formando palavras, se surpreendem 

por tudo aquilo que podem descobrir a respeito da personalidade, dos sentimentos, 

do estado de saúde, físico ou moral de quem escreve. Enfim, a maioria dos adultos 

acaba ficando inibida em desenhar e, às vezes, os seus desenhos não são tão bons 

quanto o eram antes de freqüentar a escola, e julgam o desenho das crianças a 

partir de critérios estranhos à arte. Para as pessoas convencionais, o bom desenho 

é “limpo”, clean. 

Não. O desenho espontâneo e o desenho codificado, que é o da escrita, 

têm diferentes objetivos, portanto, diferentes procedimentos e significados e 

diferentes critérios de apreciação. Daí resultam métodos completamente diferentes 

de ensino. O primeiro, o desenho da escrita, é conceitual e tem leis; já o outro, o 

desenho artístico, é livre, mais rico e fornece muitas informações. O essencial 

diante de um desenho não é perguntar o que ele representa, mas observar como 

ele representa e como é feito. 

Infelizmente, a cultura dominante em nossa sociedade, especialmente na 

escola, mesmo quando usa imagens, age tal como a monocultura do café ou de 

outro tipo de grão. Ela destrói tudo o que não é sua maneira de pensar. Ela não 

compreende o pensamento artístico porque tem idéias equivocadas sobre a arte, 

porque suas concepções não são compatíveis com o pensamento artístico. O 

público pensa que a arte é para especialistas. É como se correr fosse apenas para 

pessoas que praticam o esporte. Ela pensa que apenas a celebridade de um artista 

torna o seu trabalho merecedor de nossa atenção e de nossa admiração. O valor 

monetário de uma obra é um critério totalmente inadequado para avaliar um 

desenho. Você pode medir a beleza do filhote de um passarinho com uma fita 

métrica? Medir o amor de uma mãe com o dinheiro? 

Não é qualidade decorativa que dá o valor de uma obra de Arte. A iniciação 

à Arte não consiste em criar em algumas horas, graças à instrução do professor, 

um objeto inútil, a partir do qual o autor espera ser cumprimentado como se fosse 

um bebê que comeu toda a sopinha sem se sujar. A atividade artística, como a 

linguagem maternal, tem outras razões de ser além de formar grandes poetas, 

grandes oradores, advogados de grande reputação ou “papagaios” (gente que se 

limita a repetir). 

O desenho é uma ferramenta infinitamente diversificada, que estamos nos 

privando de utilizar porque somos mais capazes de falar do que de desenhar. É 

como se nós não usássemos a perna esquerda porque ela teria um defeito. 



 10

Eu disse que, infelizmente, a cultura dominante... Por que disse isso? Após 

poucos dias na escola, o prazer de desenhar é destruído pela necessidade de nos 

conformarmos às exigências do professor e pela idéia de competição para fazer um 

desenho melhor do que o do colega.  

 

ARTE E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A diferença entre a Arte e as matemáticas, ou o aprendizado de outras 

técnicas, é que somente a Arte pode expressar, ao mesmo tempo, nossos 

conhecimentos, nossas capacidades, nossas personalidades e nossas emoções. 

Muitos cursos de Arte objetivam o contrário, por causa da confusão entre arte e 

artesanato. A razão é que o objetivo freqüentemente perseguido não é o de uma 

complexa avaliação do progresso interior individual e a longo termo dos alunos, 

mas a criação daquilo que, para os não iniciados, é a arte. Invariavelmente, isso 

desemboca em trabalhos padronizados e infantis. 

A Arte é um imenso campo e é parte de nosso cotidiano em todos os 

níveis, implicando o saber humano sobre os objetos. São indefinidos os limites de 

um trabalho artístico, o que torna o seu conteúdo muito amplo. Não fosse 

importante, a arte não existiria desde os tempos das cavernas, subsistindo a todas 

as tentativas de menosprezo. Não é possível o desenvolvimento de uma cultura 

sem o desenvolvimento de suas formas artísticas. 

A Arte, entretanto, não tem sido valorizada e isso se deve a múltiplos 

fatores, dentre os quais a marginalidade cultural. Hoje, quando a escola convive 

com todos os tipos de diferenças, a Arte poderia constituir um meio para integrar 

diferentes culturas e etnias, porque representa um patrimônio histórico e cultural 

que ultrapassa segregações socialmente constituídas. A escola, ao assumir uma 

perspectiva democrática, deve propiciar a uma grande parcela da população 

brasileira a ruptura com o distanciamento que crianças e jovens de comunidades de 

baixa renda ainda têm em relação ao trabalho artístico. Esse é um dos principais 

desafios na implementação de projetos que relacionam arte e educação. O lúdico, o 

prazeroso propicia uma atmosfera favorável à convivência com todas as 

diversidades, contribuindo para que a escola se converta não apenas num ambiente 

agradável de trabalho, mas também num lugar de diálogo e de 

conscientização. Assim, através da contribuição do estudo da Arte, é possível criar 

uma atmosfera de humanização na sala de aula, numa perspectiva humanizadora 

da educação e não apenas intelectual. 

Atrair, conquistar e sensibilizar os educadores para um pensamento 

artístico de qualidade é um dos desafios que enfrenta um projeto que objetiva 
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relacionar Arte e educação. Para convencê-los dos aprendizados promovidos pela 

Arte, como ferramenta de ensino, é preciso estabelecer alguns princípios 

norteadores visando a preencher lacunas na sua formação, ainda marcada por 

dualismos entre teoria e prática e sem vínculos entre o conhecimento da arte e o 

conhecimento pedagógico. O enriquecimento da sua formação se expressa, 

consequentemente, no enriquecimento da sala de aula. Assim, seria possível 

propiciar à maior parte dos professores, que em nosso país ainda não tem acesso 

aos bens culturais, o uso de ferramentas que possibilitam desenvolver o capital 

cultural dentro da sala de aula.  

Ao utilizar a Arte como ferramenta, os educadores podem contribuir para 

que ela se converta no elo articulador de iniciativas interdisciplinares, que qualquer 

professor pode adotar. É, portanto, um ensino que pode ser utilizado por 

profissionais de diferentes áreas de atuação, aplicado em conjunto por qualquer 

disciplina, perpassando diversas áreas do conhecimento. Embora a Arte não esteja 

a serviço de outras disciplinas e possua suas próprias questões, sua linguagem 

pode e deve ser utilizada de maneira interdisciplinar.  

Essa é, portanto, uma perspectiva de ensino que visa a enriquecer a 

preparação de professores para a educação infantil, ampliando suas possibilidades 

de formular projetos concomitantes e paralelos ao conteúdo formal, proposto pelo 

currículo das instituições educacionais. A formação de professores precisa também 

contemplar o ensino de Arte porque esta possibilita realizar um trabalho que 

contribui para o enriquecimento cultural da criança. Esta expressa e comunica o seu 

mundo interior valendo-se da linguagem plástica. As impressões que a criança 

deixa sobre um material não constituem tão somente um trabalho de expressão 

plástica, mas evidenciam o seu estágio de elaboração mental, constituído por suas 

trocas com o meio e suas relações precedentes e atuais. Até os 6 anos, a criança 

vive uma das mais complexas fases do desenvolvimento humano, nos aspectos 

intelectual, emocional, social e motor, fase que será tanto mais rica quanto mais 

qualificadas forem as condições oferecidas pelo ambiente e pelos adultos que a 

cercam. O seu ingresso na escola, principalmente quando é a sua primeira escola, 

marca, portanto, o início de um processo rico e contínuo: o progressivo crescimento 

da criança como um indivíduo autônomo.  

A interdisciplinaridade, mediada pelo ensino de Arte como ferramenta de 

ensino, possibilita aos alunos futuros professores a oportunidade de integrar os 

conhecimentos ao processo de busca de compreensão do meio em que vivem, 

aprimorando suas concepções sobre os níveis de desenvolvimento da criança, 

através da ampliação de conceitos que se expressam em várias áreas do 

conhecimento e criando, desse modo, condições para a compreensão do processo 
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histórico na evolução das formas de registro humano. O contato com o mundo 

artístico possibilita perceber como a garotada, ainda numa fase tenra da vida, pode 

assimilar valores culturais e sociais, desenvolver e fortalecer a personalidade, a 

auto-estima e a competência social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Arte, considerada como forma de educar, tem como objetivo ampliar o 

olhar dos professores para entender o desenvolvimento das manifestações 

artísticas do homem, situado no contexto sócio-histórico-cultural, proporcionando-

lhe o desenvolvimento de múltiplas possibilidades do trabalho com Arte no processo 

de ensino-aprendizagem. A Arte acessível e praticável para todos tem sido mal 

compreendida por muitos professores e pais, e, portanto, mal utilizada. Nasce daí a 

exigência de sensibilizar e fazer evoluir as mentalidades de um círculo sempre mais 

vasto de responsáveis pela educação, fornecendo-lhes uma série de lições, visando 

a liberá-los de preconceitos e evocar possibilidades variadas que oferece a Arte, 

compreendida como uma ferramenta, do mesmo modo com as matemáticas e as 

línguas. Não existe apenas uma forma de desenhar ou de obter vantagens do 

ensino da Arte.  

A relevância do trabalho aqui exposto está relacionada ao fato de que a 

modificação da sociedade depende dos posicionamentos que tomamos diante da 

vida. Os educadores, como intelectuais que difundem concepções de mundo – 

através dos currículos e do conhecimento que ministram – e atitudes morais, 

podem contribuir enormemente para mudar os posicionamentos na vida, 

procurando tornar a sociedade menos violenta, injusta e mais organizada. As 

atividades que propõem, sob uma nova perspectiva, despertar os educadores para 

o gosto artístico, pode mostrá-los novos caminhos para despertar a sensibilidade da 

criança através da Arte, possibilitando-lhe expressar seus sentimentos, suas 

curiosidades, aprender a observar, argumentar, discutir, refletir, criar, avaliar, 

comparar e apreciar a arte e seus representantes. 

 

                              Belo Horizonte, dezembro/2004 
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NOTAS 
1 A proposta Arte como forma de Educar foi desenvolvida na Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, junto ao Núcleo de Educação Infantil, através da bolsa 
de Artista Visitante, concedida pela Pró-Reitoria de Pesquisa, com a colaboração da professora 
Maria de Lourdes Rocha Lima. 
2 O objetivo da proposta Arte como forma de Educar é o de compartilhar a experiência e a 
mensagem acumuladas em 45 anos de descoberta, como pintor, escultor, poeta e escritor, em 
meu trabalho na Bélgica. Além dessas atividades no campo artístico, minha experiência foi 
ampliada para a docência, a partir do ensino de arte para professores da pré-escola, passando 
também pelo ensino de arte para pintores amadores e profissionais, em escolas privadas. A 
experiência e a mensagem que desejo compartilhar se dirigem aos profissionais, aos 
amadores, aos alunos candidatos a profissionais, aos alunos do secundário, do primário, do 
jardim de infância aos seus professores e seus pais. O sucesso de sua transmissão na Europa 
foi bastante para que o nome Pierre Heymans hoje figure em vários dicionários de pintores.  


