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de de revelação, é um mundo em gestação, e por 
isso mesmo nos apresenta a própria medula dos pro
cessos psicológicos, ou, mais extensamente, huma
nos, de tôda a atividade criadora.

truindo um cabedal de sabedoria artística completa
mente inconsciente.
expressão e faz brotar de dentro de s! mesma 
solução de ordem afetiva.

Nunca faremos surgir na consciência infantil 
questões de princípios ou de ordenações lógicas den
tro de suas manifestações artísticas, 
nasce todo o seu delicado encanto, tôda a imponde
rabilidade poética e a virgindade de sua visão ori
ginal.

A CRIANÇA E A ARTE Ela se adapta às situações da
uma

CARLOS SCARINCI Ela não é reveladora apenas ao artista, 
estudioso da Estética, mas é também ao psicólogo e 
ao pedagogo.

Nessa apresentação de exposição, queremos cha- 
a atenção do visitante apenas para os aspectos 

desta expressão que mais decididamente interessam 
ao artista e ao pedagogo.

Vejamos, primeiramente, sob que ponto de vista 
ela interessa ao artista.

Aqui cabe perguntar se essa expressão infantil 
pode ou deve ser considerada "arte".

Eis uma questão causadora de muita e acirrada 
disputa. Tôda manifestação verdadeiramente artís
tica pressupõe uma certa consciência expressiva; 
uma consciência do que se deseja expressar; 
consciência dos meios adequados para manifestá-la. 
A expressão pictórica ou gráfica das crianças 
parte de tôdas as características básicas da arte, 
menos, precisamente destas: a consciência do que 
elas desejam expressar, e a dos meios adequados de 
fazê-lo.

ou ao
Há em todos os campos do saber e da con-

Há mesmo
atual.
ciência moderna uma sêde de origens, 
um dramático rompimento com uma tradição mais 
recente, um empolgante voltar-se para a primitivi- 
dade das coisas, para que se estabeleça novamente 
uma visão da natureza.

A arte contemporânea está comprometida por 
esta sêde de origens. Na sua história, tão recente, 
mas nem por isso menos complexa, pode-se sentir 
a palpitante luta travada no sentido de se conquis
tar uma linguagem autêntica capaz de expressar 

visão imbuída de originalidade. A história da

Já não espanta ninguém, nos dias de hoje, que 
um Museu de Arte abra ao público uma exposição 
de Arte Infantil.

Êste tipo de exposições se tomou habitual em 
todo o mundo ocidental dêstes últimos trinta anos. 
E o fato de muitos países trocarem exposições de 
obras feitas por crianças, nos sugere que existe nelas 
algo importante, e de uma importância tão básica, 
que se inscreve na pauta dos assuntos diplomáticos.

Isso não ocorreu sempre. O nosso tempo tem 
a primazia e, talvez, o mérito de ter voltado os olhos 
para êsse mundo à parte, cheio de mistério e fanta
sia, que é o mundo interior da infância. Até que 
isso acontecesse, porém, as manifestações da alma 
infantil seriam encaradas como coisa embrionária, 
faltas de estrutura própria, que podiam interessar 
ao mundo adulto como coisa jocosa, ou por uma 
terna atenção, ou, apenas, por uma curiosidade des
viada de assuntos mais sérios.

No entanto, nêste século vinte, carregado de 
tantas perplexidades, começamos a vislumbrar, no 
mundo da consciência infantil, uma massa de expe
riências que iluminava, que respondia a muitos dos 
mais inquie^antes problemas suaeridos Dela persona
lidade do hcmem. Podemos surpreender nêste in- 
terêsse pela infância, tôda uma vocacão des temoos 
modernos, uma vocacão Delas origens das coisas. Esta 
é, talvez, a característica mais profunda do tempo

»
E é daí que

mar

Por estas razões compartimos do pensamento 
daqueles que não vêem nos desenhos e pinturas das 
crianças obras de arte. Arte é coisa responsável, é 
portanto coisa de adulto. Deixemcs as crianças tão 
ricas, sempre, de inocência, livres dos problemas de 
uma tal responsabilidade. Isso porém não implica 
que não se deva fazer exposições de desenhos e pin
turas infantis. O fato de não podermos encarar 
estas pequenas obras como arte, não quer dizer que 
lhe neguemos o valor, ou que esqueçamos o seu pa
pel como reveladoras dos mistérios da expressão ar
tística. Pelo contrário, elas constituem a fonte mais 
ao nosso alcance para que perguntemos pelos mais 
íntimos segredos da criação da obra de arte.

O ciclo evolutivo da pintura infantil vai nos 
mostrando paulatinamente tôdas as etapas e aspec
tos da criação propriamente artística. Num primei
ro momento dêste ciclo evolutivo, aparecem as pri
meiras garatujas, formas gráficas ainda sem signi
ficação, em que podemos perceber a estesia de uma 
motricidade corporal. Isso se dá por volta dos qua
tro anos de idade.

uma
arte contemporânea é mesmo a história da procura 
das raízes humanas da expressão artística, o que vale 
dizer, uma busca do fundo substancial de nossa pró
pria humanidade.

E o que é esta arte infantil, que tanto prezamos 
na atualidade? Nada mais do que a revelação de 

visão criginal do mundo. A arte infantil é a

uma

com-

uma
expressão de uma visão que ainda não perdeu, pela 
rendição a uma razão estereotipada, a sua pureza 
nem a possibilidade de um 
coisas. Quasi por instinto, do mesmo medo que 
aprende a falar, a criança é levada a utilizar qual- 

material ao seu alcance para riscar garatujas

Ela é fruto, mais de uma poderosa vontade 
expressiva, do que de uma intenção de expressar isso 
ou aquilo. Há tôda uma dinâmica psico-fisiológica 
nas manifestações pictóricas da criança, que impe- 
dem-na de uma clara visão de sua finalidade expres
siva.

vivido contato com as ♦

Quanto acs meios, a criança os vai descobrin
do, desordenadamente, à medida que vai necessitan
do dêles.

quer
que, bem observadas, nos revelam um impulso ex
pressivo, uma vontade de expressão.

Ela é significativa para nós por essa capacido
Há "descoberta", mas não rigorosamente 

Pelo contrário, a criança vai cons-"consciência".



Um segundo momento se inicia quando a crian
ça resolve dar aos signos gráficos nascidos de movi
mentos livres e espontâneos de sua mão, um signifi
cado preciso. Um círculo desajeitado acaba ga
nhando assim uma significação solar ou humana. 
A partir deste momento começa a desenvolver-se a 
etapa mais rica da prcdução pictórica das crianças. 
Dar significado aos traços e formas nascidos da mo
vimentação do corpo é a fronteira do mundo poético 
e original em que se desenvolve a arte da infância. 
A possibilidade de dar significado às coisas chega a 
prescindir da adequação entre significado e coisa. 
A ambiência familiar, o pai, a mãe, tôda uma cos
mogonia do lar, os personagens da rua, o das his
tórias contadas, tudo isso se inscreve na temática 
dêsses desenhos e quadros.

Sob o ponto de vista da forma, porém, os resul
tados são mais surpreendentes. Já fizemos ver 
que, embora inconcientemente, a criança descobre 
ou cria os seus meios expressivos. Não há proble
ma que uma criança se proponha que não encontre 
uma solução imediata e própria. Na continuação 
de sua atividade artística a criança adquire um 
senso de composição, que chega a criar estrutura
ções formais as mais imprevistas e sólidas. O senso 
da côr também atinge a um ponto tão elevado que 
dificilmente enccntraremcs um quadro de criança 
onde as côres não estejam magistralmente harmoni
zadas, embora estas hamonias sejam ainda primi
tivas.

criança a procurar aperfeiçoar a sua capacidade ex
pressiva procurando imitar cada vez mais a realida
de exterior.

É a adolescência que está chegando. O mun
do se esteriotipa, perde a sua originalidade, se ra
cionaliza. O mesmo acontece com seus desenhos e 
pinturas. Ela deixa de ser um indivíduo criador pa
ra se adaptar à ordem do mundo. A arte desa

proprias experiências que muito podem nos ensinar 
a respeito.

Essa Exposição de Arte Infantil que apresenta o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, nos mostra 
uma parte da experiência alemã neste campo da 
pedagogia do desenho. E quanto podemos aprender 
com ela, per exemplo, a respeito dos métodos em
pregados!parece.

Mas isso não precisa ser necessàriamente assim. 
Haverá sempre o caso da criança excepcionalmente 
bem dotada para a expressão artística que é preciso 
salvar desta decadência do adolecer. Tal queda não 
é motivada pelas circunstâncias internas da adole- 
cência, mas principalmente em vista da mediocrida
de do meio adulto que a criança deseja imitar. É 
seu ideal de participar de seu meio que a perde. 
Nêste ponto nasce a necessidade de uma orientação 
pedagógica realmente consciente que possa salvá-la 
dessa crise. Tôda a pedagegia moderna está volta
da para a formação de indivíduos socialmente livres 
e criadores. Não pode por isso mesmo esquecer-se 
da criança dotada para expressão artística. Urge 
uma pedagogia do desenho que permita à criança 
um desenvolvimento livre e ordenado, que a leve, 
quando isso fôr necessário, a não perder, na crise 
da adolecência, a sua capacidade artística.

No mundo inteiro, esta preocupação, de criar 
um método pedagógico capaz de permitir um desen
volvimento livre e criadcr da criança, tem acumula
do uma experiência vastíssima. No Brasil mesmo, 
temos feito experiências dêsse tipo, com resultcdos 
satisfatórios. A América e a Europa possuem suas

Vemos antes de mais nada que uma das preo
cupações do professor é a de fornecer os meios para 
uma livre expressão do educando. Aqui 
nidas várias técnicas, desde a pintura com aquarela, 
até a gravura em metal, passando pela menotipia, 
pela gravura em linóleo e pelas técnicas de impressão 
repetidas, tôdas tão ricas em sugestões expressivas. 
Por outro lado a consciência de alguns temas nos 
mostram que estas pinturas e gravuras são trabalhes 
de aula, sugeridos por professer. A técnica desse 
tipo de sugestão está geralmente descrita nes ma
nuais de psicologia infantil. O professor conta uma 
história sugerindo temas que fazem parte do mundo 
afetivo da criança, e esta, de acordo ccm os meios 
que o professor lhe forneceu e que mais condizem 
com seu desejo de expressão, desenvolve suas pró
prias capacidades criadoras.

A descrição do método pedagógico que aqui da
mos é deveras insuficiente, mas poderá servir como 
um primeiro esclarecimento. O mais poderá ser for
necido pelos mais adiantados manuais de pedagogia. 
Mas mesmo fazendo uso desses modernos métodos, 
é preciso não esquecer o que nos diz Antoine de 
Saint Exupéry, no seu "Pequeno Príncipe":

vemos reu-

“Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga, 
e diziam as lendas que alí fora enterrado

Ninguém, é claro, o conseguira descobrir, nem tal
vez o procurou, Mas êle encantava a casa tôda. Minha 
casa escondia um tesouro

um tesouro.

no fundo do coração...
— Quer se trate da casa, das estréias ou do deserto, 

principezinho, o que faz a sua beleza é in-disse eu ao
visível!’'

í
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Na etapa final desta evolução vemos chegar 
um momento em que a preocupação de imitação dos 
adultos, em satisfazê-los nos seus gostos, leva a
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A exposição de Trabalhos Infantis, gentilmente 
cedida ao ICBA pelo Ministério de Educação da Rep. 
Fed. da Alemanha, contém 113 quadros, executados 
por alunos de escolas primárias e secundárias.

Os trabalhos dos ns. 1 a 69 são da autoria de 
alunos primários das escolas:

Pestalozzi — Leibnitz — von Stein — La Ca
tedral e Ziemen de Frankfurt.

Os trabalhos dos ns. 70 a 113 são de alunos do 
curso secundário de ginásios de Frankfurt e Wies- 
baden.
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