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Resumo 

 

A partir de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho pretende discutir as 

possibilidades de uma educação em artes visuais que valorize não apenas a 

racionalidade e os tecnicismos, mas também a sensibilidade emocional e social dos 

alunos, através do exercício da empatia. No primeiro capítulo, as ideias de 

inteligência emocional e empatia são exploradas: é feita uma breve descrição do 

conceito de inteligência emocional e um histórico sobre a concepção de empatia, 

até os dias atuais. A partir daí, são apresentadas justificativas sobre a relevância da 

habilidade de empatizar, e a necessidade da valorização dela durante a idade 

escolar. Durante o segundo capítulo, a história da arte-educação brasileira é 

vasculhada, de sua origem até o pós-modernismo, atrás de indícios de uma 

preocupação com o emocional dos educandos. O último tópico tece possíveis 

desdobramentos da relação entre artes visuais e educação, como instrumentos do 

desenvolvimento da empatia. Por fim, as considerações finais falam sobre as 

dificuldades no desenvolvimento de uma pedagogia que valorize o exercício da 

empatia. 
 

 

Palavras-chave: Arte-educação; Artes visuais; Empatia; Inteligência emocional. 
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Abstract 
 

From a bibliographical research, the present work intends to discuss the possibilities 

of an visual arts education that values not only the rationality and the technicalities, 

but also the emotional and social sensitivity of the students through the exercise of 

empathy. In the first chapter, the ideas of emotional intelligence and empathy are 

explored: a brief description of the concept of emotional intelligence and a history of 

the conception of empathy is made to present days. From this, justifications are 

presented on the relevance of the ability to empathize, and the need to value it 

during school age. During the second chapter, the history of Brazilian art education 

is searched, from its origin to postmodernism, after indications of a preoccupation 

with the emotional world of the students. The last topic weaves possible unfoldings 

of the relationship between visual arts and education, as instruments for the 

development of empathy. Finally, the final considerations speak about the difficulties 

in the development of a pedagogy that values the exercise of empathy. 
 

Key-Words: Art-education; Visual arts; Empathy; Emotional intelligence.  
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A educação é o ponto em que decidimos se amamos o 

mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade 

por ele. 

Hannah Arendt, 

Entre o passado e o futuro, 1972. 
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Introdução 

O presente trabalho pretende, através de pesquisa bibliográfica, refletir sobre as 

possibilidades de um ensino de artes visuais que valorize não só a inteligência 

técnica e intelectual dos alunos, mas que também enxergue a empatia como crucial 

para a criação de adultos mais saudáveis, generosos e socialmente ativos; além de 

mais hábeis para lidar com suas próprias emoções. Uma pedagogia desse tipo 

acabaria, ainda, por melhorar as relações em sala de aula, uma vez que o trabalho 

com a subjetividade faz com que os professores possam compreender melhor as 

necessidades dos alunos; e os alunos possam entender o professor como ser 

humano, e não apenas como uma autoridade. O trabalho com sentimentos em sala 

de aula é parte dos estudos em inteligência emocional, que já eram mencionados, 

de diversas maneiras, nos escritos de Piaget, Vigotsky e Wallon. Durante o primeiro 

capítulo, será formulada uma base teórica a respeito da ideia de empatia como 

parte do repertório de emoções essenciais ao ser humano. Por fim, durante o 

segundo capítulo, o enfoque da pesquisa será uma análise das possibilidades, 

dentro da área de educação em artes visuais, de como as práticas dessa área 

podem ser exercidas de modo a sensibilizar empaticamente os alunos para o 

mundo que os rodeia. Numa sociedade pós-moderna, permeada por ações e 

discursos repletos de violência, ignorantes à pluralidade de modos de vida, gênero, 

sexualidade, etnias, etc., há urgência de uma maior atenção à maneira com que se 

constroem pontes e afetos entre indivíduos e grupos. O período atual de 

globalização, marcado por intensas trocas culturais proporcionadas pela abundância 

de informações, acaba por exigir mudanças na maneira de se viver, conviver e 

educar.  

A comunidade científica aceita amplamente a ideia de que o ser humano é um 

animal social. Sendo assim, necessita estabelecer relações e contatos com aqueles 

que o cercam. Crianças, desde a mais tenra idade, vão demonstrar comportamentos 

sociais de acordo com o estágio de desenvolvimento psicológico em que se 

encontram. Expressar emoções, e compreender as emoções daqueles que as 

cercam, são habilidades que podem ser observadas em diversas situações. Dois 
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pequenos casos, citados por Goleman (2007, p. 120)1, demonstram ações simples 

executadas por crianças, que ilustram a capacidade humana de tomar atitudes a 

partir dos sentimentos percebidos no outro, como se fossem de si próprio: 

Assim que Hope, de apenas nove meses, viu outro bebê levar um tombo, 
ficou com os olhos cheios d'água e engatinhou até sua mãe, procurando 
consolo, embora não fosse ela que tivesse levado o tombo. E Michael, com 
um ano e três meses, foi buscar seu ursinho de pelúcia para entregá-lo ao 
amigo Paul, que chorava; como Paul continuasse chorando, Michael se 
agarrou no cobertorzinho 'de segurança' do amigo. 

 

O fato de Hope chorar ao ver outro bebê levar um tombo mostra que ela foi capaz 

de entender a situação do outro como sua, e expressar emoções condizentes com o 

acontecimento como se ela mesma tivesse caído. Michael, ao perceber o sofrimento 

do amigo, reagiu primeiramente entregando a ele o seu próprio objeto de consolo; e, 

depois, percebendo que não funcionava, e continuando a sentir a angústia de Paul, 

se agarrou ao objeto dele. As tentativas de ajudar os colegas foram bastante 

primitivas, mas importantes para se compreender como o ser humano, social em 

sua essência, demonstra ser capaz de sentir em si, de maneira muito real, as 

emoções dos outros. No decorrer do desenvolvimento do indivíduo, da primeira 

infância até a idade adulta, as maneiras de compreender e exercer tal habilidade se 

mostram de maneiras e intensidades diferentes. Objeto de estudo de várias áreas 

do conhecimento, o conceito de empatia será apresentado em algumas de suas 

várias formas, com uma breve descrição histórica do percurso dos estudos nessa 

área ao longo do tempo. 

A ciência é, hoje, capaz de grandes feitos no campo da tecnologia, mas mantemos 

praticamente as mesmas instituições sociais, com regras pouco maleáveis às 

situações de cada um. A escola, como uma delas, permanece focada no ensino de 

conteúdos específicos para a formação profissional dos alunos, ignorando seus 

corpos, histórias e sentimentos. A imersão em uma cultura capitalista que 

supervaloriza o desempenho, a produtividade e a competitividade desde cedo, faz 

com que seja difícil perceber o quanto é importante esse trabalho com a mente 

como um todo, e não somente uma parte dela (lado racional). O que faz com que o 

                                                 
1 Documentados por mães orientadas por duas psicólogas - Marian Radke-Yarrow e Carolyn Zan-
Waxler - a registrar ações de empatia, no Laboratório de Psicologia Desenvolvimentista, Instituito 

Nacional de Saúde Mental, nos EUA. 
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aprendizado, em geral, se torne uma tarefa penosa e entediante. A ausência de um 

trabalho emocional mais expressivo, seja em sala de aula, ou em qualquer outro 

espaço da vida de um indivíduo, segundo Goleman, resulta em adultos com grandes 

dificuldades de entender seus próprios sentimentos e, por conseguinte, de entender 

os sentimentos dos outros. 

Santos (2011, p.31) afirma que a promoção da empatia tem sido apontada em 

vários estudos como elemento de inibição ou redução da agressividade. 

Caracterizado por um comportamento agressivo, sistemático, repetitivo e 

prolongado no tempo, marcado por desequilíbrio de poder, o bullying afeta com 

grande intensidade crianças e jovens, prejudicando o seu desenvolvimento 

saudável, com efeitos a curto e a longo prazo. A continuidade e aumento da 

ocorrência de situações de bullying nas escolas, é cada vez mais motivo de 

preocupação para a sociedade em geral (SANTOS, 2011, p.31). Falar sobre uma 

pedagogia que estimule a empatia, é, portanto, cuidar do bem estar dos alunos e 

contribuir para uma vida escolar mais tranquila. 

O presente trabalho não tem a intenção de colocar o exercício da empatia – nem 

qualquer outro tipo de sensibilidade – como resposta para todos os problemas 

sociais, mas sim refletir sobre o quanto pode ser importante um trabalho com as 

emoções dentro de sala de aula. As artes visuais, enquanto meio de expressão 

humana desde os tempos mais antigos, pode ser um instrumento de contato do 

indivíduo com suas emoções, e também com as emoções alheias. Um ensino que 

se preocupa também com o emocional jamais pode ser visto como uma fórmula 

miraculosa, nem como a verdadeira redenção para todos os problemas da 

educação. Tampouco, ser visto como mais um mero modismo (WEDDERHOFF, 

s/d., p. 5).  
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Capítulo 1: Falando sobre inteligência emocional e empatia 

 

1.1 O que é inteligência emocional 

Para Wallon, as emoções são as primeiras manifestações afetivas da criança e seu 

primeiro recurso para a interação social. Desde os primeiros segundos de vida, são 

a primeira forma de comunicação, através do choro (HILÁRIO, 2012, p. 5). São elas 

que orientam o indivíduo quando diante de um impasse, onde é necessário tomar 

uma providência importante demais à ser deixada sob responsabilidade unicamente 

do intelecto (GOLEMAN, 2007, p. 30). A própria raiz da palavra “emoção” vem do 

latim “movere” – que denota “deslocamento”, “impelir”, indicando que em qualquer 

emoção está implícita uma propensão para um agir imediato (idem, p. 32). 

Paralelamente, a perspectiva walloniana também traz que afetividade é componente 

permanente da ação (LA TAYLLE; OLIVEIRA; DANTAS; 1992, p. 88). O ser 

humano,precisa das “duas mentes” – racional e emocional – para conseguir tomar 

decisões em sua vida, para “deslocar-se” em direção aos seus objetivos e 

necessidades. Quanto a isso, pode-se dizer que: 

A esfera do sentir/sensível, não é nem apenas estimulante nem apenas 
coadjuvante, mas, sobretudo, estruturante nos processos de sedimentação 
do saber/conhecer, dos Sentidos, conjuntamente com a esfera do racional. O 
sentir e o inteligir são dois modos e níveis diferenciados de um mesmo 
processo de percepção, de apreensão e de compreensão. Existe uma 
codeterminação/coimplicação originária entre sensível e inteligível. 
Pensamos sentindo e sentimos inteligindo, simultânea e alternadamente. A 
inteligência é um compósito híbrido de senciente e de pensante. O sentir é 
inerente ao próprio inteligir (ARAÚJO, 2009, p. 203) 

 

Por muito tempo os estudiosos da mente humana tentaram separar o 

sentir/sensível, do saber/conhecer, mas correntes recentes de pesquisas passaram 

a entender que uma não é adequado separá-los, se o objetivo é compreender a 

totalidade da mente humana. 
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O conceito de inteligência emocional foi apresentado à comunidade científica no 

início da década de 1990, pelos psicólogos Salovey e Mayer. O artigo lançado por 

eles definia que inteligência emocional é a capacidade do indivíduo monitorar os 

sentimentos e as emoções dos outros, bem como os seus; de discriminá-los e de 

utilizar essa informação para guiar o próprio pensamento e as ações (GONZAGA; 

MONTEIRO; 2011, p. 225). Como consequência dessa ideia, há a proposição de 

que o ser humano é capaz de crescer com o aprendizado e com a análise de seus 

conteúdos emocionais - e subjetivos (GONZAGA; MONTEIRO; 2011, p. 226). 

Pouco tempo depois, Daniel Goleman, psicólogo norte americano, publica livros 

sobre sua teoria de inteligência emocional, a qual é definida pelo autor como a 

capacidade de reconhecer os nossos sentimentos e os dos outros, de nos 

motivarmos e de gerirmos bem as emoções em nós e nas nossas relações 

(GOLEMAN apud HILÁRIO, 2012, p. 3). Paralela à sua teoria, está a das 

inteligências múltiplas, de Howard Gardner, definindo que cada pessoa possui 8 

tipos de inteligência, cada tipo mais desenvolvido em algumas pessoas do que em 

outras, tendo todos os oito tipos a mesma importância, e não havendo uma mais 

valiosa que a outra (Psiconlinews, 2015). O objetivo dessas teorias não está 

centrado na preocupação em mensurar a inteligência, mas sim, em otimizá-la 

(WEDDERHOFF, s/d., p. 2). Mesmo porque, conforme Goleman afirma, o QI 

(Quociente Intelectual) de uma pessoa determina seu sucesso profissional de 10 a 

20%, o que significa que os outros 80% são influenciados por diversos fatores, 

sendo a inteligência emocional um deles2. Numa tentativa de explorar parte desses 

80% e de ir além do conceito de inteligência medida pelo QI, os estudos sobre 

inteligências múltiplas e emocionais vêm mostrar que não são apenas os 

conhecimentos técnicos e acadêmicos que contam para as práticas e aplicações do 

dia-a-dia, mas também como trabalhamos nossas emoções e afetos em relação a 

esses conhecimentos. Não há apenas uma maneira de apreender e ver o mundo, 

mas várias; o que torna os indivíduos únicos e, consequentemente, com maneiras 

de aprender e se relacionar diferentes. Hilário (2012) enfatiza que ser 

emocionalmente inteligente não significa ser simpático com toda a gente, mas sim 

ser honesto relativamente ao que se sente, devendo sempre ter consciência dos 

                                                 
2 Página 13 da introdução da Edição Comemorativa de 10º aniversário do livro Inteligência 
Emocional: porque ela pode ser mais importante do que o QI, de Daniel Goleman, pela editora 
Objetiva, lançado em 2007. 
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próprios sentimentos e dos sentimentos dos outros (idem, p. 5). Falar sobre a 

relação dos sentimentos do ser para com os outros leva diretamente ao conceito de 

empatia, uma habilidade humana que faz parte do espectro compreendido pelas 

ideias de inteligência emocional de Goleman, e das múltiplas inteligências de 

Gardner. A empatia na concepção de Goleman, por exemplo, encontra paralelo no 

conceito de Gardner para inteligência interpessoal: ambas se tratam da capacidade 

de perceber distinções em estados emocionais de outras pessoas, especialmente 

as que concernem a estados de ânimo, motivações, intenções e temperamento, e 

são pontes que conectam o indivíduo ao mundo externo (NERI; QUEROZ, 2005, p. 

297). 

Nos próximos tópicos deste capítulo, o conceito de empatia será explorado em 

maiores detalhes, preparando terreno para o estabelecimento das relações entre 

ele, e a educação artística. 

 

1.2 Breve histórico dos significados de empatia 

Falar sobre o que é a empatia se torna uma tarefa extensa, em tratando-se de um 

conceito relativamente novo, e objeto de pesquisa de diversas áreas do 

conhecimento.  

No dicionário Michaelis, empatia é definida como: 

(1) Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. (2) Compreensão 
dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. (3) Qualquer ato de 
envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e a uma 
cultura. (4) Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. 
(5) Sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa. (Michaelis, 
2016.) 

 

Ou seja, trata-se da capacidade de compreender os sinais externos que os outros 

enviam, se colocar no lugar deles, e/ou emular em si próprio as sensações que se 

percebem presentes nesses outros, sejam outras pessoas ou objetos. Existem 

registros de que a ideia de empatia é discutida desde os tempos de Aristóteles, 

mesmo sem receber o nome que conhecemos hoje, como podemos observar no 

seguinte trecho de Ética a Nicômaco: 
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[…] A amizade é uma parceria, e tal é um homem para si mesmo, tal é para 
o seu amigo; ora, para ele a consciência do seu ser é desejável, e também o 
é, por conseguinte, a consciência do ser de seu amigo; e essa consciência 
torna-se ativa quando eles convivem. (Aristóteles, 1991, p. 218.) 

 

Nesse excerto, o filósofo nos fala da empatia sob o nome de “amizade”, e mostra 

que o ser humano preza pela existência de seus companheiros da mesma forma 

que preza pela sua própria; e que a convivência, seria, então, um fator importante 

para a existência desse bem querer pelo outro. 

Por volta do século XIX, a empatia foi identificada como einfühlung – sentir dentro, 

sentir em –, nomenclatura atribuída ao filósofo Robert Vischer (1847-1933) 

(BROLEZZI, 2014, p. 155), o primeiro a usar essa palavra para se referir à fruição 

estética (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Um tempo mais tarde, Theodor 

Lipps (1851-1914) trouxe a ideia de einfühlung para as teorias filosóficas, humanas 

e sociais, ressaltando o papel da empatia como sentimento base para a 

identificação pessoal do outro como detentor de uma mente pensante como a nossa 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy). No início do século XX, o mesmo termo foi 

utilizado por autores germânicos ligados à estética, na descrição da relação entre o 

sujeito e a obra de arte, designando “sentir-se dentro” (SANTOS, 2011, p. 9). Nesse 

sentido, Worringer (1881-1965), historiador e teórico de arte alemã, traz que: 

Se o homem sente um prazer sensorial direto com o mundo que o cerca, ele 
procura identificar-se com os objetos desse mundo, e no próprio ato da 
percepção ele descobre no objeto qualidades emotivas correspondentes a 
seus próprios sentimentos psíquicos. [...] Ou seja, se o sentimento que 
descobrimos no objeto nos dá prazer e o aceitamos como parte da realidade 
objetiva de nosso meio, então nos sentiremos em harmonia com o objeto e o 
chamaremos de belo. (WORRINGER apud READ, 2001, p. 96) 

 

Com isso, vê-se que, na sua origem, a ideia de empatia tem uma relação íntima 

com a arte. O ser humano é capaz de estabelecer conexões com objetos, a partir 

das quais surgem emoções suscitadas pela própria existência do objeto. A 

experiência da empatia ocorre numa fusão emocional do espectador no objeto a 

partir da dissolução da identidade individual de ambos (KOSS, 2006; apud COSTA, 

2011, p. 10). Ainda nesse sentido, Vigotsky (1896-1934), diz que empatia se trata de 

uma ação pela qual, a partir de dentro de si mesmo, o indivíduo se insere em uma 
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obra, projetando nela seus próprios sentimentos mais profundos, a partir da 

complexidade de seu organismo (apud BROLEZZI, 2014, p. 160). Pode-se supor, a 

partir disso, que a conexão com uma peça de arte estimule o contato do indivíduo 

com suas próprias emoções, e até, de maneira indireta, com as emoções de quem a 

produziu.    

De acordo com os textos de Goleman, a palavra “empatia” foi usada pela primeira 

vez na década de 1920, pelo psicólogo americano E. B. Titchener, sendo uma 

espécie de imitação física da angústia de outra pessoa, que então evoca os 

mesmos sentimentos em nós (GOLEMAN, 2007, p.120-121), ato que é hoje 

chamado de “mímica motora”.  

Hoje em dia, ela é também estudada por biólogos, educadores, neurologistas, 

psiquiatras e até historiadores. Acredita-se que a empatia remonta a um período 

bem antigo, bem anterior à espécie humana, possivelmente com o surgimento do 

cuidado parental (WALL, 2010, p. 100). Nos estudos cognitivos do desenvolvimento 

humano, vê-se expressões de empatia nos bebês desde o berço, por exemplo, 

quando um chora e todos choram em conjunto (WAAL, 2010, p. 100). Mais tarde 

isso se desenvolverá para reações mais práticas, como as citadas na introdução. 

Adultos são mais ou menos impelidos a ajudar uma pessoa que aparenta estar em 

apuros, como forma amadurecida dessa reação infantil de choro engatilhado pelo 

outro. Carl Rogers (1902-1987) (apud Infopédia, 2016), um dos principais psicólogos 

a estudar a empatia, diz que ela se trata de captar o mundo particular do paciente, 

como se fosse o seu próprio mundo, mas sem nunca esquecer esse caráter de 

“como se”. Adam Smith, famoso por seus escritos em economia e capitalismo, 

realizou estudos sobre a empatia e o egoísmo humanos em seu livro A teoria dos 

sentimentos morais. Citado por Frans de Waal (SMITH, 1759; apud 2010, p. 12), 

dizia que: 

Por mais egoísta que se possa admitir que seja o homem, é evidente que 
existem certos princípios em sua natureza que o levam a interessar-se pela 
sorte dos outros e fazem com que a felicidade destes lhe seja necessária, 
embora disso ele nada obtenha que não o prazer de a testemunhar.  

 

Talvez esse prazer de testemunhar a felicidade alheia, seja expressão pura da 

capacidade de sentir o que o outro sente. Waal - primatologista autor do livro A era 
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da empatia (2010) - demonstra, através de suas pesquisas com diversos grupos de 

animais, que a empatia não é um sentimento exclusivo dos seres humanos, mas 

parte da evolução de muitos animais, que, como nós, desenvolveram a capacidade 

de se colocar no lugar dos outros e agem em prol do bem estar alheio; dando a 

entender que esse sentimento se desenvolve naturalmente. Num ponto de vista 

mais individualista da evolução, Richard Dawnkins, em O gene egoísta (1976), 

propõe, com base em argumentos biológicos e estatísticos, que todos os seres 

estão em eterna competição, numa disputa darwiniana infinita, onde apenas o mais 

forte e mais esperto sobreviverá. Não havendo, de fato, bondade por si só, mas 

indivíduos que, por seleção natural, acabam por encontrar na formação de grupos a 

partir de ações em prol do outro, a melhor forma de sobreviver, procriar e dar 

continuidade à existência de seus genes. Ou seja, a real motivação da empatia não 

seria a união pelos outros, mas ajudar a si mesmo. 

Como fruto de suas pesquisas, Goleman (2007, p. 99) divide a empatia em uma 

tríade: (1) empatia cognitiva: acontece quando nos colocamos no lugar do outro, e 

podemos entender o que ele sente naquele momento; (2) empatia emocional: é o 

processo de sentir em conjunto com o outro, criando uma sintonia entre os dois; e a 

(3) preocupação empática: é a nossa vontade de ajudar o outro, a força que nos 

impele a tomar atitudes para mudar uma situação de sofrimento alheio. 

A quantidade de atenção que é dada às pessoas ao redor, influencia a capacidade 

de empatizar e executar atos de compaixão. Somente entender o outro não é 

suficiente para que se faça alguma coisa. Mas, quanto mais distraído se está, 

menos é possível expressar empatia e compaixão (GOLEMAN, 2014, p. 108). 

Aprendendo a dar mais atenção às pessoas e situações que as cercam, as pessoas 

são mais capazes de perceber as emoções que permeiam seus cotidianos, e isso 

pode levar a agir mais em prol dos outros. Pode-se até dizer que existe uma relação 

das percepções com os instintos, pois sabe-se que percepção da dor alheia atrai 

por reflexo a atenção – a expressão de dor é um sinal biológico fundamental para 

pedir ajuda (GOLEMAN, 2014, p. 108). A compaixão, uma forma de comportamento 

prestativo humano cujo foco primário é o alívio da dor e sofrimento alheios 

(Wikipedia, Compaixão, 2016), tem relação importante com a capacidade de 

empatizar: 
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Compaixão requer empatia, que, por sua vez, exige foco nos outros. Quando 
vivemos absortos em nós mesmos, simplesmente não percebemos as outras 
pessoas. Podemos passar por elas com absoluta indiferença em relação a 
suas aflições. Mas no instante em que as notamos, podemos nos sintonizar 
com elas, perceber seus sentimentos e necessidades, e expressar nossa 
preocupação empática. (GOLEMAN, 2014, p. 106) 

 

Tendo todos esses pontos de vista em mente, vê-se que a empatia se expressa e 

se constrói de formas diferentes, sempre tendo a ver com a capacidade humana de 

compreender profundamente a si mesmo e aqueles que o cercam.   

 

1.3 Afinal, por que estimular a empatia nas pessoas? 

Existe a ideia amplamente aceita de que o ser humano necessita de seus pares 

para sobreviver, e, portanto, pode ser considerado um ser social. Ao longo de 

milhares de anos de evolução, o melhor caminho para a espécie se encontrou na 

formação de grupos, provavelmente como forma de defesa e proteção. Dentro das 

teorias do desenvolvimento, Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos 

a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro 

social (LA TAYLLE; OLIVEIRA & DANTAS; 1992, p. 24). Ou seja, para que o 

indivíduo possa crescer e se desenvolver, é essencial que estabeleça relações com 

os outros. Claro que não é apenas a interação com o mundo externo que transforma 

o mundo interno do ser, mas, como nos diz Wallon, também há influência das 

limitações e possibilidades da genética e do corpo biológico. Sua teoria acaba por 

ser paradoxal, pois não deixa claro se é a biologia quem determina as ações 

sociais, ou se as interações acabam por alterar mais profundamente o corpo; o que 

vem primeiro, ou o que exerce a maior influência. Tendo em vista essa limitação 

teórica, na construção do presente trabalho, a título de simplificação, foi adotado um 

ponto de vista predominantemente voltado para a importância das relações sociais 

na construção do repertório emocional pessoal. 

Para que seja possível construir uma sociedade, é necessário que haja um grau 

mínimo de entendimento entre os indivíduos, para que possam coexistir num 

mesmo ambiente da forma mais harmônica possível. Para Piaget, o “ser social” de 

mais alto nível é justamente aquele que consegue relacionar-se com seus 
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semelhantes de forma equilibrada (LA TAYLLE; OLIVEIRA; DANTAS; 1992, p. 14). 

O que traz à tona uma necessidade de estabelecer vínculos não apenas racionais, 

de necessidades básicas, mas também afetivos. A empatia entra na fórmula para o 

estabelecimento desses vínculos, de maneira que pode aumentar a qualidade deles, 

elevando o grau de compreensão entre os envolvidos. A comunicação, fator 

essencial para a manutenção de um grupo, tem um conteúdo emocional importante, 

como diz Vigotsky (apud LA TAYLLE; OLIVEIRA; DANTAS; 1992, p. 82): não é 

suficiente apenas entendermos as palavras do outro, mas precisamos também 

compreender seus pensamentos e motivações. Segundo Hoffman (2000), citado por 

Santos (2011), os indivíduos com alta empatia são considerados como capazes de 

emocionalmente antever as consequências negativas do seu comportamento para 

com os outros e assim estabelecer mais relações saudáveis com os seus pares. 

Goleman (2007, p. 118) reforça essa ideia ao dizer que: 

Todo relacionamento, que é a raiz do envolvimento, vem de uma sintonia 
emocional, da capacidade de empatia. [...] Essa capacidade – de saber 
como o outro se sente – entra em jogo em vários aspectos da vida, quer nas 
práticas comerciais, na administração, no namoro e na paternidade, no 
sermos piedosos e na ação política. 

 

Assim, tem-se que a prática da empatia é muito importante como base para a 

construção de um grupo social.  

Claro que esse trabalho com a empatia não traz solução para todas as dificuldades 

sociais e profissionais de um indivíduo. Existem também uma série de outros fatores 

internos e externos (os fatores biológicos, econômicos, familiares, etc.) que definem 

como uma pessoa lida consigo mesma e com os outros. A compreensão da 

perspectiva dos outros é um fenômeno limitado. Mesmo porque, se houvesse 

resposta empática para cada pessoa que se encontra, a vida seria um grande 

turbilhão emocional permanente (WAAL, 2010, p. 117). E, também, a capacidade de 

ajudar o outro é limitada por diversos fatores - até econômicos e práticos - , mesmo 

que haja empatia. A maneira como percebe os outros é influenciada pelo estado 

emocional e cognitivo (SANTOS, 2011, p. 13) do indivíduo, por exemplo. É mais 

fácil captar as emoções das pessoas com quem se mantém laços mais estreitos, do 

que as de estranhos (WAAL, 2010, p. 139); e, ainda, quando se trata de alguém que 
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não se gosta, ou que julga-se como injusto, há redução na resposta empática para a 

dor, bem como em casos de escassez de recursos (GOLEMAN, 2014, p. 108).  

Existe uma relação entre empatia, tomada de ações e a moral do indivíduo. Neste 

sentido, as raízes da moral são consideradas como tendo a sua base na empatia, já 

que se sente empatia pelos que estão em perigo, em privações, o que nos leva a 

tentar ajudá-los (SANTOS, 2011, p. 13). Surgem, daí, os comportamentos morais. 

Santos cita também Einolf (2008), que coloca o sentimento empático como um 

importante componente do pensamento moral e do comportamento em geral, 

essencial à motivação, à realização de atitudes pró-sociais e de ajuda em particular. 

Para Piaget (LA TAYLLE; OLIVEIRA & DANTAS; 1992, p. 70), afeto e moral se 

conjugam em harmonia: o sujeito autônomo não é um “reprimido”, mas sim um ser 

humano livre, pois livremente convencido de que o respeito mútuo é bom e legítimo. 

A afetividade segue espontaneamente os princípios da razão, o que dá ao ser tal 

liberdade. Age-se moralmente, guiado pela razão e movido pelo sentimento do 

sagrado do qual provém o sentimento de obrigatoriedade (idem, p. 66). Logo, vê-se 

que existe a necessidade de nutrir as emoções tanto quanto a razão, já que, 

conforme a teoria de Wallon, a evolução da afetividade depende das conquistas 

realizadas no plano da inteligência - razão - , e vice-versa (idem, p. 90).  

Em suma, tem-se que a empatia, parte do espectro de emoções humanas comuns, 

é importante base para as relações humanas, e trabalhar com ela pode ser 

transformador. 

 

1.4 Consequências da redução ou ausência de empatia 

Casos de ausência de empatia, ou de inaptidão e dificuldade de lidar com ela (ou 

com todas as outras emoções), são bons exemplos da importância que essa 

habilidade tem. Em casos específicos, a falta de empatia pode se manifestar em 

quadros clínicos, e na prática de atos de crueldade, de acordo com Simon Baron 

Cohen, professor de psicologia do desenvolvimento da Universidade de Cambridge 

(The Guardian, 2012). Contudo, trata-se de uma pequena parcela da população que 

apresenta limitações patológicas individuais - 2% da população geral - , sendo o 

restante capaz de empatizar em vários níveis diferentes(KRZNARIC, 2015, p. 16). 
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Num patamar cotidiano, ela se expressa em dificuldades de socialização e 

violências de todos os tipos, dentro e fora das escolas. 

O seguinte caso ilustra como a falta de estímulo à empatia de maneira positiva pode 

ser identificado nas crianças dentro do ambiente escolar: 

Na bagunça de uma creche, Martin, de apenas dois anos e meio, esbarrou 
numa menina, que, inexplicavelmente, abriu o berreiro. Martin tentou pegar 
na mão dela, mas quando a menina se afastou, ele deu-lhe tapinhas no 
braço. Como a menina continuasse a chorar, Martin desviou os olhos e 
gritou, muitas vezes, cada vez mais rápido e mais alto: “Pare já com isso. 
Pare já com isso!”. Quando outra vez deu-lhe tapinhas, ela não “obedeceu”. 
Ele então arreganhou os dentes como um cachorro rosnando, sibilando para 
a menina que chorava. Mais uma vez começou a dar tapas, que se 
transformaram em murros, e ele continuou batendo sem parar na coitada da 
menina, apesar dos gritos dela. (GOLEMAN, 2007, p.215) 

 

Martin fazia parte de um grupo de estudos que envolvia crianças que sofreram 

maus-tratos físicos e emocionais em casa, que foram observadas durante duas 

horas numa creche. Seu comportamento expressa uma falha na capacidade de 

entender o sofrimento da menina, assim como um falha na maneira de agir perante 

ele. Sua maneira violenta de tratar a colega é reflexo, principalmente, da maneira 

com que é tratado dentro de um ambiente doméstico hostil, dentro do qual os 

exemplos de empatia e, notadamente, a preocupação empática, foram muito 

escassos. Ele acaba por repetir aquilo que aprende com seus cuidadores, assim 

como seus colegas de creche durante esse estudo. E as consequências acabam 

marcando a vida dessas crianças por muito tempo: 

Ao longo da vida, como grupo, elas têm mais probabilidade de apresentarem 
problemas de aprendizagem, serem mais agressivas e rejeitadas pelos 
colegas […], mais inclinadas à depressão e, como adultos, a se meterem em 
problemas com a lei e a cometerem crimes mais violentos. (EMERY, 1989, 
apud GOLEMAN, 2007, p.216) 

 

Tal história leva ao estabelecimento de relações entre a empatia e a prática de 

bullying. Santos (2011) cita a hipótese de Eisenberg (1986) sobre a relação entre 

elas: 

Alguns dos agressores de bullying são considerados como socialmente 
competentes, com capacidades para compreender os outros, mas faltam-
lhes habilidades empáticas ou seja, capacidades de apreciar as 
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consequências emocionais do seu comportamento sobre o sentimento dos 
outros. 

 

Ou seja, aqueles que praticam o bullying, assim como Martin, podem até ser 

capazes de ler as emoções dos outros – como quando ele percebeu que a menina 

chorava –, mas não são capazes de se colocar no lugar deles de fato, e 

compreender que a violência não é uma forma adequada de reagir ao sofrimento ou 

qualquer outra emoção do outro. A falta de empatia associada a dificuldades de 

compreensão de diversos comportamentos, na autorregulação e no autocontrole 

emocional, contribuem para a tomada de atitudes agressivas (Pavarino apud 

SANTOS, 2011, p. 13). Ainda sobre o papel da empatia, Santos cita a teoria de 

Davis (1983), sobre a relação entre a redução de comportamentos agressivos e o 

exercício da empatia, através de dois processos de atuação possíveis: 

O primeiro processo diz respeito à componente cognitiva e age através da 
capacidade de “se colocar no lugar do outro”. A tomada do lugar do outro 
contribui para que ele melhor compreenda e tolere as posições dos outros, o 
que dará menos espaço à agressividade. Esta capacidade permite uma 
análise das razões e motivações da outra pessoa e, assim, as suas ações 
podem ser mais percebidas e aceitas. O segundo processo tem por base a 
componente afetiva da empatia, através da qual os agressores podem 
experienciar a dor da vítima e, assim, inibir a sua própria agressividade, de 
modo a evitar o stress emocional ou reduzir o sofrimento das vítimas. 
(SANTOS, 2011, p. 40) 

 

Assim, o combate ao bullying precisa ter, como componente essencial, o trabalho 

com as emoções do indivíduo violento, através da compreensão empática do que é 

ser vítima.  

O ser humano, sem dúvida, pode ser fisicamente equipado para a empatia, mas 

ainda assim precisa-se pensar em como ativar os circuitos pessoais responsáveis 

por ela (KRZNARIC, 2015, p. 14). Levando em conta a plasticidade do cérebro 

humano, e a possibilidade de se moldar inteligência emocional, faz-se necessário 

esse trabalho também em sala de aula, desde a mais tenra idade. Deixar o 

desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes ao acaso de suas vidas 

pode resultar na construção de padrões de comportamento nocivos para os próprios 

indivíduos e para aqueles que convivem com eles – o que, com um trabalho 

simples, poderiam ter sido evitados ou melhorados. Claro que o papel da família e 
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do restante do convívio da criança fora da escola é essencial, como será explorado 

no próximo tópico. Mas uma atenção para a inteligência emocional em sala de aula 

pode complementar essa formação, como no caso de Martin, que até então não 

tinha recebido qualquer cuidado sensível para com suas emoções. Propostas de 

atividades que envolvam o desenvolvimento da autoconsciência podem também 

ajudar no desenvolvimento da empatia. Afinal, não é possível ao indivíduo entender 

os sentimentos do outro, se ele não for capaz de entender os seus próprios. Pois 

que a empatia exige um ato de autoconsciência: “lemos os outros ao nos 

conectarmos com nós mesmos” (GOLEMAN, 2014, p.105).  

  

1.5 A importância dos estímulos na idade escolar   

Sabe-se que o período da infância é crucial para a formação de padrões e conceitos 

que poderão afetar todas as relações futuras do indivíduo. É, por exemplo, o 

período no qual o indivíduo ouve e aprende seus primeiros preconceitos - que o 

acompanharão para o resto de sua vida - , através daquilo que dizem e fazem os 

adultos do grupo ao qual pertencem (GOLEMAN, 2007, p. 175). A criança aprende 

desde cedo a definir um certo “padrão de aceitação” dos outros, com base no que é 

aceitável para os adultos ao seu redor: a valorização da aparência, da inteligência, 

da força, entre outros. O que ficar à margem destes estereótipos tenderá cair na 

exclusão por parte da criança. (SANTOS, 2011, p. 28). São absorvidas as primeiras 

ideias da cultura, regras sociais e modos de agir do grupo ao qual pertencem, e 

como agir perante aos outros e consigo mesmo. Santos (2011, p. 11) considera que 

o desenvolvimento da empatia tem a ver com o modo com que os pais foram 

capazes de reconhecer as emoções da criança e depende da apreensão de certos 

sinais corporais: gestos e tom de voz, que muitas vezes dizem mais do que as 

palavras. Estudos indicam que as crianças mostram-se muito mais empáticas, 

quando os pais têm o hábito de lhes chamar a atenção para as consequências que 

o seu comportamento tem em relação aos outros, como por exemplo: “Vê como ela 

ficou triste”, em vez de dizer “Isto foi muito feio” (GOLEMAN, 2007). No seguinte 

excerto, Santos ressalta a importância da ação dos pais como primordial na 

formação empática de seus filhos: 
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O modo como os pais se relacionam e o estilo parental que adotam são 
determinantes para o fortalecimento ou enfraquecimento dos 
comportamentos empáticos [...]. O facto de os pais dirigirem mais a atenção 
dos filhos para os problemas das outras pessoas, também é promotor deste 
tipo de comportamento. (2011, p.11) 

 

Crianças estão constantemente imitando os adultos que observam. Se convivem 

com cuidadores violentos, como vimos anteriormente, tem maiores chances de 

reproduzir essa violência. Um estilo parental permissivo e autoritário dos pais não é 

favorável ao desenvolvimento de habilidades sociais em geral, especialmente de 

empatia (Garcia-Serpa et al, 2006, apud SANTOS, 2011, p.11). Não é apenas a 

convivência familiar que influencia a formação social da criança; ela é resultado das 

complexas relações entre sua personalidade, suas características e de como estas 

interagem com vários contextos sociais. Inclusive, a relação da família com a escola 

e o envolvimento dos pais na escola são fatores importantes que podem incentivar 

ou inibir comportamentos de bullying. Santos exemplifica: 

[...] uma criança pode responder com agressividade ao sentir-se frustrada 
em não alcançar o que quer; se a família não a ensinar a lidar com essa 
raiva aumentará o risco de vir a ser agressora ou se também a escola não 
tiver um política de prevenção e combate ao bullying. (SANTOS, 2011, p. 31) 

 

Quando convivem com cuidadores atentos às próprias emoções e às da criança, e 

que reforçam a importância de valorizar as emoções dos outros, há aumento de 

empatia. Os professores, parte importante do aprendizado social das crianças, 

precisam também estar atentos à maneira com que se expressam e também como 

lidam com as emoções de seus alunos. Santos fala sobre a importância do papel do 

professor no desenvolvimento social de seus alunos, à partir do ponto de vista de 

Carl Rogers, psicólogo humanista: 

Em todo o processo terapêutico defendido por Rogers, o professor, no meio 
escolar, poderá desempenhar um papel importante, semelhante ao 
terapeuta, no desenvolvimento de relações e comunicações harmoniosas, 
tendo como objetivo a compreensão e não o julgamento do outro. O uso da 
empatia será fundamental na mediação de relações mais conflituosas entre 
os alunos, contribuindo para a promoção de comportamentos pró-sociais e 
redutores da agressividade. (2011, p. 15) 
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Assim, faz-se necessário ao professor que se interessa por cuidar do emocional de 

seus alunos, que tenha autoconsciência emocional e de seus modos de agir; 

basear-se no popular “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, não é 

suficiente para que seus alunos possam trabalhar com as próprias emoções. Os 

alunos estão sempre observando a postura, o andar, o estilo e a personalidade do 

professor, e respondem a isso de forma negativa ou positiva (FLORÊNCIO; NETO; 

SIQUEIRA; 2011, p. 9). Neste contexto cabem, também, uma discussão sobre a 

autonomia dos discentes e docentes, e diálogos para estabelecer regras e espaços 

de negociação que fortaleçam a relação de confiança entre eles (CIRINO; 

MARTINS; 2011, p. 1077). Aragão (1994, p. 82) vem lembrar que o professor não é, 

de fato, um psicólogo ou um terapeuta, mas:  

Como um ser sensível, e educador atento, o professor passa a conhecer seu 
aluno, assim como o seu trabalho. Essa vivência lhe permite detectar traços 
de sua personalidade, facilidades e dificuldades tais corno segurança, 
insegurança, capacidade de organização, dificuldades viso-motoras, assim 
corno perceber, sentir emoções como tristeza e alegria em seu trabalho. O 
grande perigo é tentar interpretar ou detectar "desequilíbrios emocionais", 
"agressividade excessiva" através do trabalho das crianças.  

 

Um educador que se preocupa com o desenvolvimento emocional de seus alunos, 

se encontra numa posição delicada, na qual não pode realizar diagnósticos - mesmo 

porque não recebe formação acadêmica para tanto - , mas precisa ter sensibilidade 

necessária para identificar situações de sofrimento e dificuldade que seus alunos 

possivelmente estejam enfrentando, e encontrar estratégias para auxiliá-los nesses 

processos. Ao demonstrar interesse pelas questões emocionais dos estudantes - 

empatia -, pode servir de exemplo. Sobre essas questões, Cirino e Martins (2011) 

falam sobre o papel do professor de artes visuais como educador sensível: 

De certo, o cargo demanda que o professor assuma uma postura 
responsável perante seus alunos, considerando que a relação é negociável e 
tende a ser benéfica. É a experiência sensível do professor de artes visuais 
que estabelecerá vínculos com as vivências sensíveis dos alunos de artes 
visuais. O professor possui, então, a responsabilidade de ajudar a construir 
caminhos, mesmo que na base dos erros, que permitam aos estudantes 
trilharem estradas mais sensíveis. É um processo verdadeiramente coletivo. 
(p. 1081) 

 



24 

Como foi dito anteriormente, a empatia tem relação direta com a moral do indivíduo. 

Analisando a teoria piagetiana, vê-se que evolução do senso de moral da criança se 

dá em 3 estágios: (1) anomia: ausência de moral; (2) heteronomia: respeito pela 

autoridade e obediência; (3) autonomia: respeito pelo contrato estabelecido com os 

outros, participação ativa do sujeito na construção de sua própria moral, respeito 

mútuo e reciprocidade. Durante os períodos de crescimento que correspondem às 

fases de anomia e de heteronomia, há uma relação de coação entre a criança e o 

mundo. Ou seja, há um elemento de autoridade e/ou de prestígio (LA TAYLLE; 

OLIVEIRA; DANTAS; 1992, p. 18) que controla e determina a vida da criança; o que 

não poderia ser de outra forma, dadas as assimetrias nas relações entre pais e 

filhos, adultos e crianças (idem, p. 20). Relações de cooperação, nas quais há 

coordenação das operações de dois ou mais sujeitos (idem, p.19), com troca de 

ideias, discussões e decisões conjuntas, durante a infância vão se dar apenas nas 

relações entre as crianças. Tais relações de cooperação são as únicas que podem 

resultar no amadurecimento da autonomia, já que é a partir delas que as crianças e 

adolescentes aprendem, através da convivência e diálogos com iguais, noções de 

igualdade e respeito mútuo (idem, p. 20). Esse processo exige dos sujeitos que se 

descentrem para compreender o ponto de vista alheio (idem, p. 59). A empatia e a 

moral dependem uma da outra para crescerem. O estabelecimento de relações não 

coercitivas depende, também, da capacidade de entender os sentimentos e 

vontades do outro. Logo, depende da capacidade de empatizar dos envolvidos. 

Wallon também vai dizer que, a partir da puberdade, começam a ser colocadas 

exigências racionais às relações afetivas – respeito recíproco, justiça, igualdade de 

direitos, etc. – cujo descumprimento gera sensação de desamor (idem, p. 91). Esse 

desenvolvimento, novamente, será mais produtivo se os adultos que cercam as 

crianças e adolescentes compreenderem a importância do estabelecimento dessas 

relações cooperativas. Vigotsky traz, em sua teoria, que a intervenção ativa do outro 

- especialmente a pedagógica - é essencial para o crescimento do indivíduo. 

Entretanto, os níveis de intervenção, e a maneira com que ela se dá, vão variar de 

acordo com a cultura da sociedade na qual a criança está inserida. Penin e Vieira, 

em seu livro A Função Social da escola (2002), fala sobre a importância do teor do 

ambiente escolar no estabelecimento de relações mais cooperativas: 
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A escola, de fato, institui a cidadania. É ela o lugar onde as crianças deixam 

de pertencer exclusivamente à família para integrarem-se numa comunidade 

mais ampla em que os indivíduos estão reunidos não por vínculos de 

parentesco ou de afinidade, mas pela obrigação de viver em comum. A 

escola institui, em outras palavras, a coabitação de seres diferentes sob a 

autoridade de uma mesma regra. (CANIVEZ, 1991, p.33 apud PENIN; 

VIEIRA; 2002, p.32-33) 

O sujeito é ativo no mundo, e não pode receber informações de um ambiente 

passivo. Para o desenvolvimento da empatia, Sarto refere que é necessário 

experimentar vivências de caráter emocional. Para tal é essencial um conjunto de 

experiências e possibilidades de vivências que permitam reconstruir, no próprio 

indivíduo, a vida psíquica dos outros (SARTO, 1936); tarefa essa que se revela de 

difícil concretização (SANTOS, 2011, p. 12). Nesse contexto, a escola se determina 

como um dos laboratórios de convivências que os alunos precisam para 

desenvolver suas emoções, aprender a criar laços e constituir limites e poderes. 

Tendo isso em mente, a educação da emoção deve ser incluída entre os propósitos 

da ação pedagógica, o que supõe o conhecimento íntimo do seu modo de 

funcionamento (LA TAYLLE; OLIVEIRA; DANTAS; 1992, p. 89).  

Sabe-se do grande poder da arte de provocar emoções de todos os tipos. Diversos 

pesquisadores colocam a capacidade de produzir e compreender formas simbólicas 

como grande salto da evolução humana em relação aos outros seres vivos. A partir 

desta visão, o filósofo Cassirer e seus seguidores trazem que o conhecimento 

humano é inseparável da capacidade de fazer abstrações, de capturar e transmitir 

seu conteúdo em sistemas de símbolos, tais como a música, a pintura e linguagens 

formais ou naturais (GARDNER, 1997, p. 40). Ou seja, há uma ligação direta entre a 

capacidade humana de produzir saberes e de produzir objetos que os referenciam. 

O ato de criar arte, por si só, já é transformador, tanto do indivíduo quanto do 

ambiente. É capaz de mudar como as pessoas se sentem sobre si mesmas, e sobre 

o mundo ao seu redor. A educação em artes, então, pode ser um instrumento muito 

importante no trabalho com inteligência emocional em sala de aula. No próximo 

capítulo, um relato do histórico do ensino de artes visuais no Brasil mostrará que há 

escasso material sobre o trabalho com as emoções através da arte em sala de aula 

- em especial sobre a empatia, cujas fontes são quase inexistentes -, e, por fim, 
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serão exploradas algumas probabilidades da relação entre empatia e educação 

artística. 

 

 

 

Capítulo 2: Educação artística e a empatia 

 

2.1 Breve histórico do ensino de artes visuais no Brasil 

Os Padres Jesuítas foram os primeiros a instituir uma espécie de ensino de arte no 

Brasil, utilizando-o como instrumento para forçar a catequização dos nativos. A 

vinda da Família Imperial Portuguesa para o Brasil traz consigo o ensino formal das 

artes, com a criação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816. Nesse espaço, 

destinado apenas a uma pequena elite, a arte era ensinada sob rigorosas regras e 

era essencialmente tecnicista – termo utilizado no Brasil a partir de 1880 

(CARDOSO, 2008, p. 2) –, enfatizando o desenho geométrico e de modelos vivos, a 

produção de retratos e de estamparias. Esse período da história do ensino da arte 

no Brasil pode ser considerado pré-modernista, sendo caracterizado pelo excessivo 

apego à técnica, exatidão e perfeição (LIMA, 2013), originado em ideais 

progressistas que viam o estudo das belas artes como fator contribuinte ao avanço 

da indústria (CARDOSO, 2008, p. 4). Nessa concepção, o ensino de arte na 

educação escolar não possui um fim em si mesmo, mas serve como meio para se 

alcançar objetivos que não estão relacionados com o trabalho de arte propriamente 

dito, sendo utilizado como ferramenta didático-pedagógica para o ensino de 

disciplinas consideradas mais importantes do currículo escolar, como matemática e 

língua portuguesa (ARAÚJO; SILVA, s/d., p. 5). Os positivistas brasileiros, à época, 

viam a arte como instrumento para o desenvolvimento do raciocínio lógico, e de 

racionalização da emoção, subordinando a imaginação à observação (BARBOSA, 

2008, p. 67). Assim, não havia espaço para um trabalho mais subjetivo das 

emoções, e buscava-se a todo custo transformá-las em razão pura; logo, aplicações 



27 

da empatia através da arte sequer eram objeto de discussão, e não encontravam 

espaço favorável em sala de aula nesse momento. 

Nas décadas de 1920 e 1930, o ensino de artes passa a fazer parte do movimento 

pela educação popular que se instaura no país. Há grande influência dos 

acontecimentos da Semana de Arte Moderna, marco transformador do período 

modernista da educação artística brasileira, que trazia o ideal do expressionismo 

psicológico, preconizado por Mário de Andrade e Anita Malfatti (LIMA, s/d., p. 455). 

A partir de então, a arte não era mais objeto de estudo técnico em sala de aula, e 

passava a ser vista como meio de livre expressão emocional dos alunos. Isso 

significa que eles passam a ter a arte como instrumento de suas vontades e 

desejos, um canal para a transmissão de seu mundo interno para a materialidade do 

mundo externo, sem grandes intervenções dos professores. O fazer, a partir de 

então, estava à mercê das subjetividades de cada criança, e era mais importante do 

que o produto final. O trabalho de John Dewey (1852-1952), pedagogo e filósofo 

americano, idealizador da escola progressista, também influencia a mudança de 

paradigmas que acontece na educação a partir dessa época, apesar de dar mais 

ênfase no papel do professor como mediador dos processos de aprendizagem. 

Considerava a educação uma constante reconstrução da experiência. Seu ideal de 

educação permeada pela “liberdade”, com raízes nas concepções de Rousseau, 

adentra a década de 1940 representando um avanço na qualidade da educação 

infantil, visando à formação integral da criança a partir da intersecção entre intelecto 

e sensibilidade (BARBOSA, 2008, p. 206). Anísio Teixeira (1900 - 1971), adepto das 

ideias de Dewey, vai lutar pelo ensino público e democrático, baseado na 

concepção de que a educação é um direito, e não mais um privilégio da elite. 

Considera que a educação, como um processo de cultivo ou de cultura, há de ser 

sempre algo em permanente mudança, em permanente reconstrução, a exigir, por 

conseguinte, sempre novas descrições, novos tratamentos e análises (TEIXEIRA 

apud BARBOSA; JARDILINO; 2012, p. 311). No ano de 1948, Augusto Rodrigues, 

Margaret Spencer e Lucia Valentim fundaram no Rio de Janeiro a Escolinha de Arte 

do Brasil – EAB (LIMA, 2013), voltada para o ensino de diversas formas de 

expressão artística – dança, desenho, pintura, poesia, teatro, etc. –, tentando 

inclusive estabelecer um diálogo entre todas elas. A EAB, em conjunto com Apae - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - e Pestalozzi - hoje conhecida 
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como Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (ABADS) -, 

revoluciona ao valorizar também o ensino para crianças deficientes, demonstrando 

uma maior preocupação social. Além disso, elementos da arte popular e do folclore - 

por exemplo: teatro de fantoches e de bonecos - passam a ser valorizados nas 

aulas, além do emprego de técnicas pouco utilizadas na época (Enciclopédia Itaú 

Cultural). Até 1973, as EABs foram as únicas instituições permanentes para treinar 

os arte-educadores (BACARIN, 2005, p. 150). Como tiveram sucesso, se 

multiplicaram pelo país, dando surgimento ao Movimento Escolinhas de Arte  - MEA 

- . Esse período da educação no país, marcado pela transição de um pensamento 

essencialmente racionalista, para uma maior valorização da subjetividade, expressa 

a possibilidade de um ensino que, para além de uma lógica mercadológica, também 

busca explorar as demandas emocionais de cada aluno através de fazeres 

artísticos.   

A implantação da ditadura militar, a partir de 1964, traz grandes mudanças para o 

cenário político e social, sob um discurso conservador que enfatizava o 

desenvolvimento econômico do país, e a obediência absoluta aos ideais de 

interesse da elite que se encontrava no poder. A educação passa a ser vista como 

meio de transformação da população – principalmente da mais pobre – em massa 

de manobra, a serviço do crescimento econômico nacional. São criados vários 

cursos técnicos precários, com a intenção de capacitar esses trabalhadores, sem 

dar importância alguma para a formação social ou pessoal deles. A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) vai incluir a Educação Artística no currículo 

escolar somente em 1971, mas considerada como “atividade educativa” e não 

disciplina.  

Com o objetivo de formar professores o mais rápido possível, surgem precários 

cursos superiores polivalentes de formação em Educação Artística. Em 1973, foi 

criado, pelo Governo Federal, o primeiro curso de graduação em Educação 

Artística, mas era uma licenciatura de curta duração, de apenas dois anos, e que 

habilitava o professor para o exercício do magistério no 1º grau numa perspectiva 

polivalente (BACARIN, 2005, p. 149). Somente mais tarde seriam criados cursos de 

licenciatura plena, que permitiram ao professor lecionar também no 2º grau. 
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Barbosa (apud FURLAN; FIUZA, 2013, p. 3) mostra o quão absurda era a realidade 

à qual esses profissionais eram submetidos: 

O currículo de licenciatura em educação artística na universidade pretende 
preparar um professor de arte em apenas dois anos, que seja capaz de 
lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho geométrico, 
tudo ao mesmo tempo, da primeira à oitava série, e em alguns casos, até o 
2º grau. 

 

Como consequência da formação deficiente, da falta de tempo em sala de aula e 

das censuras, restou aos professores apenas o uso de restritos livros didáticos 

sobre arte. Sequer eram usadas imagens em sala de aula (BARBOSA, 2004, p. 12). 

As aulas consistiam apenas de atividades mecânicas, visando o desenvolvimento 

da habilidade manual com a valorização da estética (FURLAN; FIUZA, 2013, p. 2). 

Não havia espaço para expressão pessoal, sensível, crítica ou qualquer tipo de 

conteúdo que não fosse de acordo com o regime. Os avanços em direção à 

humanização da educação artística, que vinham com o período modernista, não 

mais interessam a um governo pautado na rigidez e austeridade, inerentes a um 

sistema militarizado. A discussão das subjetividades e relatividades que permeiam 

as relações humanas vai passar longe das salas de aulas durante esse período.   

Ao longo dos 20 anos de chumbo, a arte foi um dos meios mais importantes para 

manifestação de insatisfação e transgressão daqueles que não concordavam com a 

ordem vigente. Fora do âmbito escolar, se manifestava nos meios sociais por meio 

da música, teatro, literatura e arquitetura (FURLAN; FIUZA, 2013, p. 2), tentando 

sobreviver às censuras, como forma de resistência. Perseguições, torturas, prisões 

e exílio eram as armas de controle do governo, tentando silenciar quaisquer atos de 

rebeldia. A forte repressão, na mesma medida que tentava silenciar o povo, incitava 

discussões sobre a realidade e o futuro do país. Em 1985, com a eleição indireta de 

Tancredo Neves, o fim da ditadura marca o encerramento de um ciclo sócio-político 

para o país. Enquanto isso, grandes mudanças ocorriam em escala mundial: o fim 

da guerra fria se aproximava, e a globalização aumentava o fluxo de informações 

entre os povos e indivíduos. Com o colapso da União Soviética e a dissolução dos 

regimes comunistas do Leste Europeu, a antiga bipolaridade entre capitalismo e 

comunismo deixa de existir (GRALIK, 2006 - 2007, p. 248). Iniciava-se a era da 

informação, trazendo novas necessidades e desejos de uma geração que não mais 
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via a rigidez escolar com bons olhos. A imersão do mundo em redes de informação 

e comunicação cada vez mais velozes, afeta as operações de circulação, 

transmissão, acesso, aquisição e assimilação dos conhecimentos (idem), 

influenciando também a maneira das pessoas se relacionarem umas com as outras. 

Nesse processo, a escola também vai necessitar de inovações, que dêem conta de 

acompanhar as vertiginosas mudanças que se sucedem a partir da década de 1990 

até a atualidade. Correntes pós-modernas começam a surgir, numa tentativa de 

entender a realidade e adaptar a educação à ela. 

2.2 Pós-modernidade e a educação após o fim da ditadura 

A corrida pelo crescimento econômico promovida pelos militares pós 64 trouxe uma 

tendência tecnicista ao ensino, que, nos anos 1990, era desmontada pelas 

emergentes correntes pós-modernas de estudo e aprendizagem. Bittar (s/d., p. 4) 

traz um panorama geral da situação histórica daquele momento: 

O Brasil enfrentava a construção do Estado de direito democrático e as 
novas contradições inerentes à sociedade que se reorganizava nos marcos 
de um capitalismo urbano-industrial; [...] instaurou-se uma visão fragmentária 
do mundo caracterizada pela anarquia, dispersão, indeterminação, mutação, 
enfim, no relativismo, a expressão mais acabada do pós-modernismo. 

 

Nesse momento de fragmentações e relativizações, a pós-modernidade, fruto do 

desencanto com o século XX, com suas guerras, catástrofes e extermínios em 

massa (MAIA; OLIVEIRA; 2011, p. 82), traz um discurso contextual que desafia os 

limites disciplinares específicos em campos, tais como os estudos literários, a 

educação, a arquitetura, o feminismo, a arte, a sociologia e muitas outras áreas 

(GIROUX apud GOMES; CASAGRANDE, 2002, p. 697). O ser humano é banhado 

por um sentimento de niilismo, de total descrença na racionalidade, nas ciências e 

nas tecnologias (MAIA; OLIVEIRA, 2011, p.82), ao mesmo tempo em que a 

evolução dos meios de comunicação e de transporte vai promover intensa troca 

entre culturas e modos de viver diferentes. Esse encurtamento de distâncias entre 

povos vai exigir a quebra dos dogmas conservadores, pois estes não mais são 

suficientes para coordenar relações tão diversas. Vista de maneira positiva, a pós-

modernidade pode ser encarada como uma nova concepção da razão e da 

racionalidade, não como elemento central ou único, mas abrindo-se à riqueza e à 
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heterogeneidade da vida, irredutível a toda forma de pretensão universalista 

(GOMES; CASAGRANDE, 2002, p.699). La Taylle cita a doutrina de Piaget 

referindo-se às novas demandas desse tempo:  

Pelas características do mundo moderno, somos cada vez mais levados a 
ter de encontrar e nos relacionar com pessoas de culturas diversas, de 
formação diversa, de religiões diversas. Vem daí que o ideal da 
“padronização” dos comportamentos torna-se totalmente impossível de ser 
realizado. Como diz Piaget, a nova exigência é a de coordenar os diversos 
pontos de vista e diferenças, e não mais de reduzi-los através de modelos a 
serem imitados por todos.  (LA TAYLLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1992, p. 69) 

 

Ou seja, é momento para revisão dos enrijecidos regulamentos sociais, que se 

tornam entediantes para as gerações que crescem no meio das aceleradas 

transformações que se dão à partir dos anos 90. Gomes e Casagrande (2002, p. 

698) citam novamente Giroux (1996), falando sobre como o mundo moderno, 

fundamentado nas certezas e na ordem, deu lugar a um mundo no qual o tempo e o 

espaço são condensados no chamado espaço rápido - speed space - onde os 

jovens, sem pertencerem a algum lugar concreto, vão vivendo progressivamente 

esferas culturais e sociais mutáveis, marcadas por uma pluralidade de linguagens e 

culturas. Porém, o ser humano está sempre em busca de manter seu eu individual, 

mesmo dentro desse turbilhão de pluralismos. Tem-se a ideia de “segurança 

ontológica”, que significa a necessidade humana de permanência, estabilidade e 

consistência; o ser precisa se reconhecer como “a mesma pessoa”, apesar da 

passagem do tempo e das mudanças de lugar (GIDDENS apud FILHO, 2002, p. 3). 

Os espaços educacionais, portanto, precisam se modificar para se adaptarem à 

essa nova realidade psicossocial dos jovens que recebem. O trabalho em equipe, e 

o respeito pelas diferenças, se tornam peças fundamentais para a manutenção das 

relações dentro dos espaços de convivência de alunos que vão ter demandas 

psicológicas ainda mais intensas, já que as tradições não são mais bases tão 

sólidas para os modos de agir e existir.  

A redemocratização do país, com a promulgação da constituição cidadã de 1988, 

traz consigo a instituição de valores que prezam pela cidadania e bem estar da 

população. Faz-se necessário que os indivíduos aprendam, desde cedo, a ver os 
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outros como cidadãos de igual importância. Penin e Vieira (2002, p. 33) versam 

sobre a nova função da escola democrática: 

Como “cidade” que acolhe múltiplos aprendizes, a escola é espaço de 
construção de relações que imprimem marcas naqueles que por ela 
transitam. Se estas relações são permeadas por princípios democráticos – 
respeito ao outro, solidariedade, liberdade – as pessoas crescem no 
aprendizado e no exercício da democracia, caso contrário, a escola terá 
falhado em parte de sua missão. Porque para além da função de socializar o 
saber sistematizado, a ela cabe ensinar a convivência democrática, o 
respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos. Esta é uma 
aprendizagem que começa na escola e prossegue ao longo da vida. 

 

Assim, nota-se que, nesse novo contexto sócio-político, a escola passa a ser vista 

também como espaço para se trabalhar as relações entre os indivíduos, 

tencionando a boa convivência entre eles para a construção de uma sociedade 

ideal. Piaget, ávido defensor da democracia como sistema político, traz que: 

Deve-se desenvolver na criança o apego aos grupos sociais (caráter de 
“desejabilidade” da regra moral). “Para se entregar a um grupo, é preciso 
amar a vida em grupo”, escreve Durkheim. Isto não se consegue apenas 
com os discursos do mestre, mas sobretudo pela participação efetiva da 
criança em vários grupos, notadamente na escola. (LA TAYLE; OLIVEIRA; 
DANTAS; 1992, p. 58). 

 

Relações de cooperação precisam ser estabelecidas para o desenvolvimento de um 

coletivo equilibrado, para que se atinja o bem estar da maioria, e que seja possível 

“amar a vida em grupo”, levando em conta todos os pontos de vista e necessidades 

de seus integrantes. O ideal piagetiano é resgatado pelas tendências pós-

modernas, que colocam o professor como peça muito importante do entendimento 

político e social de relações mais harmoniosas e justas, nas quais predominem a 

cooperação e não mais a coação: 

Os educadores, ao desempenharem suas funções docentes, terão que 
converter o pedagógico em algo mais político, indicando tanto as condições 
por meio das quais educam, como o significado da aprendizagem para uma 
geração que está experimentando a vida em um sentido totalmente diferente 
das representações oferecidas pelas versões modernas da escola, as quais 
ainda predominam no cenário educacional. (GIROUX apud GOMES; 
CASAGRANDE, 2002, p. 698) 
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Como espaço de socialização e preparação para a vida num sistema democrático, a 

escola precisa ser um lugar no qual é possível, e até necessário, que se trabalhem 

as emoções que constroem os indivíduos e suas relações. Na pós-modernidade, o 

indivíduo somente conseguirá se integrar à máquina social, se passar por um 

aprendizado que o capacite a manejá-la (ANDRÉ, 2008, p. 38). Como visto no 

capítulo anterior, o exercício da empatia é uma das bases para o estabelecimento 

de relações frutíferas e saudáveis, e pode ser uma habilidade importante no 

contexto atual. Pode-se dizer que: 

A empatia nos ajuda a viver melhor em sociedade, a trabalhar melhor em 
equipes, valorizando as contribuições únicas que cada indivíduo pode trazer. 
Quando apreciamos as motivações, medos, pontos fortes e fraquezas dos 
outros, podemos atuar em conjunto para a resolução de problemas 
complexos que afetam a todos nós. Nesse sentido, é também a alma do 
processo democrático. Portanto, a empatia – o conectar-se com aquilo que 
lhe é externo, mas lhe toca profundamente – é uma habilidade chave da vida 
em sociedade e ainda mais relevante para participar de um mundo 
globalizado e em constante mudança como o de hoje. (BASSI, 2016, p. 10) 

 

Assim, a empatia pode ser vista como um dos muitos pilares de uma educação 

condizente com as necessidades de uma nova geração imersa na pluralidade, que 

demanda uma pedagogia mais horizontal e menos tecnicista. A arte, como meio de 

expressão e apreensão da cultura, tem grande potencial nesse intenso trabalho de 

compreensão do mundo e do indivíduo.  

No campo da arte-educação brasileira, com uma produção bastante expressiva 

sobre o assunto, Ana Mae Barbosa é uma das principais referências desde a 

década de 1980 até os dias atuais. Ela traz que, na pós-modernidade, o conceito de 

arte está ligado à cognição; o conceito de fazer arte está ligado à construção; e o 

conceito de pensamento visual está ligado à construção do pensamento a partir da 

imagem (BARBOSA, 2004, p. XVI). Num contexto de consolidação de uma 

sociedade democrática que preza pela inclusão social, a educação artística na 

escola representa oportunidade de acesso à informação e formação estética de 

todas as classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade brasileira uma 

aproximação de códigos culturais de diferentes grupos (idem, p. 33). Tais 

aproximações, dentro do contexto da pós-modernidade, apresentam oportunidades 

para o exercício da empatia, através do (re) conhecimento da diversidade cultural. 



34 

Como visto anteriormente, a valorização do ato artístico como objeto de estudo e 

desenvolvimento passou por inúmeras mudanças ao longo do tempo. Hoje, inserida 

numa cultura capitalista, uma escola que distancia suas prioridades da formação 

integral do indivíduo e concentra seus esforços numa preparação econômica dos 

jovens (RODRIGUES, 2010, p. 738), acaba optando por manter o ensino de arte 

num lugar muito restrito, restando poucos espaços abertos para o desenvolvimento 

de novas filosofias e maneiras de ensinar. Infelizmente, a escola formal continua 

encarando a atitude e a conduta lúdicas, a espontaneidade, a expressividade ou o 

fluir artístico como algo alheio ao processo educacional (MOREIRA; SCHWARTZ; 

2009, p. 209).  

 

2.3 Artes visuais, emoção e educação: juntando tudo para trabalhar a empatia 

 

A expressão pessoal através da produção visual é parte da atividade comum do ser 

humano desde seus primórdios, sendo talvez até anterior ao próprio ato de falar. A 

prática de atividades lúdicas ou o incentivo ao fruir artístico são propostas que 

permeiam a Educação desde a Grécia antiga (MOREIRA; SCHWARTZ; 2009, p. 

206). Durante muito tempo, o ensino das artes vai ser entendido como ensino de 

uma de técnica e reprodução, como foi visto nos tópicos anteriores. O desenrolar de 

novos ideais ao longo das últimas décadas evidencia o aparecimento de novas 

abordagens pedagógicas, pautadas no desenvolvimento conjunto de corpo, alma e 

espírito, de talento e capacidades, e na criação de recursos e metodologias 

(MOREIRA; SCHWARTZ; 2009, p. 208). O tempo e espaço em sala de aula podem 

ser cada vez mais explorados para além de tecnicismos, e vistos também como 

oportunos para educação emocional. A arte, campo tão especial por sua íntima 

relação com a criatividade, o corpo, a subjetividade, a cultura e a liberdade, 

facilmente se torna um instrumento de compreensão do mundo no qual o aluno se 

insere. Torna-se, também, artifício para que o educando possa materializar uma 

ampla gama de emoções, que nem sempre encontram correspondência em outros 

meios de comunicação. Araújo, com sua escrita quase poética, fala sobre essas 

possibilidades em sala de aula: 
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Ao procurarmos cuidar da corporeidade, das afecções, afirmando suas 
potências que vivificam e humanizam, podemos potencializar posturas e 
relações imbuídas de despojamento e de simpatia que implicam tanto os 
processos de crescimento pessoal quanto interpessoal, e que projetam 
ambientes, relações e ações educativas estimuladoras e aprazíveis. 
Podemos instalar entre-lugares educativos em que a simpatia e a empatia 
nos co-movem mediante a tecelagem de teias abertas que enredam ritos de 
iniciação às aprendências da afetividade humana. Afetividade humana em 
suas expressões afirmadoras da cromaticidade e das in-tensidades 
afeccionais do existir, do coexistir. (ARAÚJO, 2009, p. 212) 

 

Falando sobre o papel da arte como instrumento de convivência num espaço 

escolar, Penin e Vieira (2002, p. 36) indicam que muitos corais, teatros, grupos de 

dança e outras formas de expressão artística surgem como iniciativas de 

aproximação da escola com o restante da comunidade em que se insere. Embora a 

sala de aula seja o principal espaço voltado para a troca sistemática de 

conhecimentos no interior da escola, nela existem outros lugares de aprendizagem. 

Segundo os autores, quando isto ocorre, a escola é revalorizada pela comunidade. 

A cultura da violência, tantas vezes presente, cede lugar a uma convivência social 

alegre e pacífica. Assim, os eventos artísticos promovidos nos espaços escolares, 

compostos pelos trabalhos e apresentações de alunos, carregam em si um pouco 

do mundo escolar, do universo da comunidade de onde os estudantes vêm e da 

comunidade que eles próprios criam na escola. A arte se torna uma linguagem 

prazerosa de comunicação entre esses três lugares – que não deveriam ser assim 

tão distantes. 

A visualidade, que fala através das cores, formas, texturas e brilhos, carrega 

consigo a capacidade de evocar sentimentos de todos os tipos; e tudo isso poderia 

ser objeto de investigação em sala de aula. Observar uma obra de arte, seja um 

quadro, desenho, escultura, ou instalação, vai provocar no observador sentimentos 

de conforto ou desconforto; aquilo que é visto pode ser agradável ou desagradável. 

Pode-se dizer que: 

[...]“o universo é sensível – é um reino de sensibilidade”. Assim, quanto mais 
exercitamos as potencialidades sensíveis, mais e melhor podemos 
apreender, compreender e vivenciar a dinamicidade dos fluxos do universo, 
os ritmos sincopados do existir, das coisas; mais podemos cultivar nossas 
potencialidades ad-mirantes, mirando com despojamento e implicação, com 
vivacidade e alumbramento. (ARAÚJO, 2009, p. 202) 
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Explorar, com os alunos, aquilo que eles sentem ao observar uma obra, pode ajudá-

los a entender melhor como se constroem gostos e desgostos. Compreender de 

onde vem a repulsa ou a atração, de forma consciente e crítica, auxilia na 

compreensão do mundo cultural que deu origem a esses valores. A capacidade de 

ler imagens se torna cada vez mais importante num mundo tão saturado de 

mensagens visuais quanto de outros tipos de informação. Em peças publicitárias, 

por exemplo, cada elemento visual é precisamente escolhido para suscitar no 

espectador uma vontade de compra. Silva (2006, p. 18) fala mais sobre isso: 

Ao pensar, [em] uma mensagem comunicada através de um outdoor ou de 
uma capa de um determinado livro, pode-se perceber que ela tem por trás a 
pessoa que idealizou a mensagem e a que produziu a arte para assim poder 
chegar a comunicar algo.  

 

O professor pode instigar os alunos a encontrar cada um desses elementos 

comunicativos, e analisar o poder que exercem sobre seus desejos de consumo e 

posse. No momento da produção de uma peça artística, também é possível 

exercitar essa consciência. O aluno pode perguntar-se, durante o processo: quais 

sentimentos quero evocar com o uso dessas cores? Se esta paisagem for mais 

iluminada, transmitirá mais ou menos tranquilidade? A escolha deste conjunto de 

símbolos pode ser ofensiva para um grupo de pessoas? E assim por diante. A 

educação artística, para além do conhecimento histórico e técnico, torna-se meio de 

compreensão e transmissão das emoções humanas.  

Partindo da teoria vygotskiana, o ato de produzir uma obra significa transmitir, 

através de signos, com a ajuda de instrumentos - mesmo que sejam apenas do 

próprio corpo -, o mundo psicológico interno, para o mundo externo. É fruto da 

capacidade humana de lidar com representações que substituem o real, e de 

transcender o espaço e tempo presentes (OLIVEIRA, 1998, p. 35). A obra criada é, 

ao mesmo tempo, originada e inserida numa cultura presente, sendo resultado de 

reflexões e aprendizagens prévias. O grupo cultural em que o indivíduo está inserido 

determina quais são os conjuntos de símbolos, signos e significados que farão parte 

de seu repertório; e é característica humana também uma reapropriação desses 

conjuntos. Ou seja, o indivíduo é capaz de transformar, interpretar e ressignificar 
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tudo o que recebe do meio exterior. Sobre a importância da cultura na formação do 

ser, as teorias de Vigotsky trazem que: 

Ao tomar posse do material cultural, o indivíduo o torna seu, passando a 
utilizá-lo como instrumento pessoal de pensamento e ação no mundo. Nesse 
sentido, o processo de internalização, que corresponde [...] à própria 
formação da consciência, é também um processo de constituição da 
subjetividade a partir de situações de intersubjetividade. (LA TAYLLE; 
OLIVEIRA; DANTAS; 1992, p. 80) 

 

Assim, as informações que são apreendidas do meio influenciam na maneira com 

que o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com os outros. São fatores 

importantes na construção das sutilezas e subjetividades que regem o dia-a-dia da 

comunidade em que se insere. Moura (2008, p. 1) vai dizer que: 

A arte é cultura. É fruto de sujeitos que expressam sua visão de mundo, 
visão esta que está atrelada a concepções, princípios, espaços, tempos, 
vivências. O contato com a arte de diversos períodos históricos e de outros 
lugares e regiões amplia a visão de mundo, enriquece o repertório estético, 
favorece a criação de vínculos com realidades diversas e assim propicia uma 
cultura de tolerância, de valorização da diversidade, de respeito mútuo, 
podendo contribuir para uma cultura de paz. O conhecimento da arte 
produzida em sua própria cultura permite ao sujeito conhecer-se a si mesmo, 
percebendo-se como ser histórico que mantém conexões com o passado, 
que é capaz de intervir modificando o futuro, que toma consciência de suas 
concepções e idéias, podendo escolher criticamente seus princípios, superar 
preconceitos e agir socialmente para transformar a sociedade da qual faz 
parte. 

 

Dentro de uma realidade pós-modernista, onde culturas, modos de vida, classes, 

cores e gêneros se misturam cada vez mais, a arte pode ser utilizada em sala de 

aula como meio de conhecimento do outro, de sua cultura e de suas 

particularidades. Pode trazer um “pé ao chão” para os jovens que precisam se 

estabelecer numa realidade tão fragmentada e cheia de superficialidades: 

Propor um trabalho de criação, a partir de diferentes culturas, possibilita-nos 
construir um ensino de arte que dialoga com a diversidade presente em 
nossa realidade, além de permitir que as diferentes experiências e histórias 
vividas entrem para a escola, invadam nossas salas de aula e tomem conta 
de nós, o que cria outra dimensão e disposição para a aprendizagem. 
(KOLB-BERNARDES, 2010, p. 82) 
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Práticas culturais – tais quais: assistir um filme, ler um livro, observar uma obra de 

arte – funcionam para promover e aperfeiçoar a sensibilidade interpessoal ao longo 

da vida (CASTANO; KIDD; 2013, tradução livre). Histórias emocionam justamente 

porque há capacidade de colocar-se no lugar dos personagens e imaginar-se 

vivendo as mesmas situações que eles; e daí constroem-se vínculos com esses 

seres, sejam eles positivos ou negativos. Por meio da arte, exercita-se a empatia, e 

ela se torna um meio de ampliação do universo pessoal – a partir da qual o ser 

humano pode completar sua vida incorporando experiências alheias (BROLEZZI, 

2014, p. 159). O contato com a ficção também parece expandir o conhecimento da 

vida dos outros, ajudando um indivíduo a reconhecer a sua semelhança com eles 

(CASTANO; KIDD; 2013, tradução livre). O engajamento habitual com as mentes 

dos outros, mesmo os imaginários, pode melhorar os processos psicológicos que 

suportam a intersubjetividade (CASTANO; KIDD; 2016, tradução livre). Seria 

possível, então, a apropriação desse jogo lúdico para trabalhar vínculos entre 

pessoas reais. Ficções apresentam menos riscos do que o mundo real, 

apresentando oportunidades de considerar as experiências dos outros sem 

enfrentar as consequências potencialmente ameaçadoras desse envolvimento 

(CASTANO; KIDD; 2013, tradução livre). Assim, relacionar-se com histórias e 

sentimentos através da criação ou fruir artístico se torna um canal de conhecimento 

do mundo e de si mesmo, estimulando a capacidade de empatizar.  

A empatia, enquanto sentimento, pressupõe a necessidade de sentir algo. Tal sentir 

vai demandar uma abertura do indivíduo, que precisa estar confortável para tal. 

Sobre isso, fala Araújo: 

O estado de solicitude da Sensibilidade incide numa atitude de não-
resistência aos desafios do devir, de superação das posturas defensivas. 
Incide em abertura para os influxos dos fenômenos, para os fluxos tensoriais 
do existir. [...] Essa abertura, essa dis-posição de nossa condição de ser 
sensível, de nossa Sensibilidade, nos proporciona uma percepção 
penetrante da porosidade, dos ritmos, das ranhuras, das texturas, das 
espessuras, das dobras, da pulsação, das expressões viscerais do que é 
vivo, dos recurvamentos e das ambiguidades dos fenômenos, do existir, em 
seus estados de vibração e de movência. Os perceptos dis-postos nos levam 
a farejar, a apreender os fenômenos, as coisas, em sua pregnância 
originária. O olhar, o escutar, o tocar, o sorver, o cheirar, que perfazem a 
percepção atenta e sensível, nos dis-põem a perceber e a apreender com 
proximidade, desde dentro, as vicissitudes da heterogeneidade do 
vivido/vivente, em seus flancos ponderáveis e imponderáveis. Assim, 
podemos compreendê-los melhor, em seus limites e possibilidades, com 
expansividade, rigor e vigor. (ARAÚJO, 2009, p. 203-204)  
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O espaço, os professores, monitores e demais personagens que compõem o 

espaço escolar precisam prover momentos de conforto para que seus alunos notem 

que podem viver seus “sentires” de forma plena. Os docentes precisam empatizar e 

proporcionar aos educandos situações e conhecimentos necessários para que eles 

também ajam de forma empática, com eles, com as demais pessoas da comunidade 

escolar (SILVA, 2006, p. 71) e, possivelmente, com as pessoas com quem se 

relacionam fora dela. Desse modo: 

[...] podemos instalar processos de aprendência e de co-aprendência em que 
nos aprendemos uns com os outros, uns aos outros. Em que rendamos a 
estampa da rede in-tensiva da coexistência humana. Assim, aprendemos a 
ser nós mesmos, na proporção em que urdimos a aprendência do ser-com-
os-outros, em que nos aprendemos.[...]Educamo-nos, em todas essas 
perspectivas, por meio da relação in-tensiva conosco mesmos e com os 
outros seres humanos (ARAÚJO, 2009, p.211-212) 

 

Uma relação de respeito se constrói aos poucos, a partir da afetividade. O elemento 

da empatia é fundamental dentro da corrente de ensino construtivista, que valoriza a 

criação de relações mais dinâmicas em sala de aula. O professor deve ser 

suficientemente sensível para perceber as dificuldades que seus alunos sentem, e 

ser flexível o bastante para aprender, com os próprios discentes, a como ensiná-los 

melhor (JÓFILI, 2002, p. 200). 

Assim, um processo artístico - seja de produção ou de apreciação - possibilita um 

contato mais profundo com os “eus” que cercam o aluno – e com seu próprio ser, ao 

notar diferenças e semelhanças que compartilha com eles. Sobre isso, pode-se 

dizer que: 

[...] quando se tem empatia, o desconhecido não é tão desconhecido assim: 
nós nos reconhecemos nele. A criança, quando “empatiza”, reconhece em si 
própria aquilo que está vendo no outro. A criança que não “empatiza” rejeita 
em si  aquilo que está vendo no outro. Quando vemos uma pessoa numa 
situação ruim, para nos identificarmos, temos que aceitar nossas próprias 
limitações, que nos permitem nos colocarmos no lugar do outro. Talvez a 
criança precise, como mecanismo de defesa para lidar com a ansiedade 
provocada por uma situação de conflito, rejeitar o que está vendo no outro. 
Ela rejeita porque não quer ver aquilo como uma possibilidade para si 
mesma. Não é uma defesa contra o medo, mas uma defesa contra a 
percepção de sua própria fraqueza. O preconceito impede a empatia. O 
preconceito é o oposto da empatia. (OLMOS, 2016, p.24) 
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Santos (2011, p. 12) reforça essas ideias ao dizer que, ao ver as coisas do ponto de 

vista dos outros, também se está a contribuir para quebrar os preconceitos e 

promover a tolerância e a aceitação das diferenças. Os docentes podem aproveitar-

se desse princípio para criar exercícios que ajudem seus alunos a compreender 

realidades diferentes das suas próprias, mas tão emocionais e complexas quanto. 

Rodrigues (2010, p. 742) propõe que uma educação através da cultura visual é 

essencial para o deslocamento do estudo de agentes heteronormativos, masculinos, 

brancos e ocidentais, ainda predominantes nos estudos escolares. No caderno 

disponibilizado pelo MEC sobre Diversidade sexual e educação, por exemplo, fala-

se sobre estimular o convívio e conhecimento do outro como forma de superação da 

ignorância e preconceito especificamente relacionados à homossexualidade3.  Sair 

dos moldes tradicionais do ensino de arte predominantemente eurocêntricos, 

valorizando a pluralidade de culturas e modos de viver, e 

Trazer a estética para o cotidiano escolar é respeitar a diferença entre as 
pessoas. É a defesa da multiplicidade das possibilidades de sentir e 
expressar. É o reconhecimento da multiplicidade da espécie humana. É, 
também, o acolhimento das singularidades e o aprendizado da convivência 
com outros olhares sobre o mundo. (BULGACOV; CAMARGO; 2008, p. 474) 

 

A ideia de pedagogia queer, por exemplo, que se caracteriza pela problematização 

dos gêneros e sexualidades (RODRIGUES, 2010, p. 740), necessita do exercício da 

empatia para acontecer. Ao não tomar a heterossexualidade como ponto de partida, 

e não apresentar as outras inúmeras formas de viver a sexualidade como diferentes 

do normal, ou como algo exótico - assim, apresentando-as como válidas e possíveis 

- , tanto o discente, quanto seus alunos, devem ser capazes de apreender que 

existem múltiplas formas de viver a sexualidade e o gênero (idem, p. 741). 

Rodrigues (2010, p. 742) vai dizer, ainda, que a arte tem o poder de apresentar 

visões de mundo; a análise e produção dessas visões ajudam a compreender 

melhor o outro e o eu – e a perceber que as fronteiras não são tão fixas e 

constantes quanto se pensa tradicionalmente. 

                                                 
3 Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas / Rogério Diniz 
Junqueira (organizador). – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009. 
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No terreno do combate ao preconceito racial, pode-se falar sobre a A Lei 

10.639/2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-brasileira, principalmente nas disciplinas de História, Literatura e 

Artes no currículo oficial da Educação Básica em escolas públicas e privadas 

(BELLÉ; PERINI; 2011, p. 168). Sobre ela, Bellé e Perini (2011, p. 167) comentam 

que: 

Ao inserir a cultura afro-brasileira, incluindo conteúdos de história da África, dos 
africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e suas contribuições 
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil, estamos 
ampliando a autoestima de nossos alunos e reconhecendo a importância dessa 
cultura em nosso país. O aluno afrodescendente buscará sua identidade e o aluno 
de outra origem poderá ter um olhar diferenciado, sem preconceito, mas de 
reconhecimento de uma diversidade racial e, principalmente, cultural. Com isso, 
estaremos corrigindo injustiças, eliminando discriminações e promovendo a inclusão 
e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro. 

 

O que nada mais é do que exercitar a empatia dos alunos para com a diversidade 

de identidades raciais que existem no Brasil, através da visualidade e do estudo da 

história do povo afro-descendente, rompendo com o pensamento eurocêntrico de 

superioridade branca (idem, p. 169).   

Como fonte de inspiração para o desenvolvimento de atividades escolares que 

envolvam o exercício de empatia em geral, as práticas do Museu da Empatia, 

idealizado por Roman Krznaric, escritor, pensador cultural e especialista 

internacional em empatia, podem ser interessantes.  

O primeiro Museu da Empatia do mundo abre em Londres no dia 4 de 
Setembro [de 2015] como parte do Thames Festival, que vai trazer atrações 
diversas para a capital inglesa. Nesse museu, [em] uma exposição itinerante 
que vai viajar internacionalmente depois daqui, os visitantes encontram um 
espaço onde poderão se colocar no lugar de outras pessoas e ver o mundo 
através dos olhos delas. (O Globo, 2015.) 

 

Se trata de um projeto dividido em 3 grandes partes: A Thousand and One Books 

(mil e um livros, tradução livre), uma biblioteca itinerante de livros doados por 

qualquer pessoa que deseje passar adiante seu livro favorito; A Mile in my Shoe 

(uma milha em meu sapato, tradução livre), uma espécie de loja de sapatos onde o 

público pode andar com os sapatos de alguém, enquanto ouve seus antigos donos 
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contando histórias de suas vidas; e The Human Library (a biblioteca humana, 

tradução livre), um lugar onde as pessoas podem “pegar emprestado” umas às 

outras para ouvir suas histórias, como se fossem livros vivos. O objetivo de seus 

criadores é desenvolver a empatia, e criar uma revolução através das relações 

humanas (O Globo, 2015). 

Propõe-se, então, que o trabalho com as artes visuais, tão ignorado por um sistema 

massificante, pode ser um dos caminhos mais eficazes na construção de cidadãos 

críticos, coerentes, sensíveis e revolucionários. O contato com a arte faz pensar, 

refletir e agir, desenvolvendo no aluno um sentimento de humanidade, de ligação 

com si mesmo e com o outro. Estimula a resposta, a revolta, a negação, o 

acolhimento; o contrário da catatonia, da ignorância e da aceitação pura do mundo e 

das ideias que lhe forem impostas. A solidariedade, o senso crítico, o respeito às 

diferenças e a compreensão das necessidades do outro são de extrema importância 

dentro de sociedades democráticas, já que são alguns dos muitos pilares de sua 

existência. Barbosa (2004, p. 5), nesse sentido, diz que: 

Se pretendemos uma educação não apenas intelectual, mas principalmente 
humanizadora, a necessidade da arte é ainda mais crucial para desenvolver 
a percepção e a imaginação, para captar a realidade circundante e 
desenvolver a capacidade criadora necessária à modificação desta 
realidade. 

 

Pensar numa educação que abraça o ser humano em todos os seus aspectos é, 

também, pensar num futuro de pessoas mais satisfeitas, hábeis e responsáveis pela 

manutenção e desenvolvimento de uma sociedade democrática cada vez mais justa 

e igualitária.  
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Considerações finais 

 

Falar sobre empatia na arte-educação é um desafio. Primeiro, porque a própria 

comunidade científica, permeada por preconceitos e machismos, não tem levado à 

sério a ideia de empatia. Nesse sentido, Waals (2010, p. 133) explica que: 

Ironicamente, esse comportamento [da empatia] é conhecido há muito 
tempo, mas os acontecimentos conspiraram para que ele não se tornasse 
amplamente divulgado. Em primeiro lugar, até bem recentemente, a empatia 
simplesmente não era levada à sério pela ciência. [...] A empatia era 
considerada um tema absurdo, classificado lado a lado com os fenômenos 
sobrenaturais como a astrologia e a telepatia. Uma pioneira do estudo da 
empatia em crianças certa vez me descreveu a dura batalha que teve de 
enfrentar para que as suas ideias fossem compreendidas. Segundo a 
opinião geral, as questões relativas à empatia eram mal definidas e não 
passavam de uma bobagem sentimentaloide que combinava mais com as 
revistas femininas do que com a objetividade da ciência.  

 

O processo de produção deste trabalho acadêmico revelou uma escassez de 

material teórico acadêmico a respeito de práticas que tratem do desenvolvimento da 

empatia através da arte-educação. Uma pesquisa minuciosa a partir de numerosas 

fontes bibliográficas se fez necessária para a formulação da proposta inicial do 

trabalho.  

Correntes de pesquisas pedagógicas que vejam a inteligência emocional como 

transversalidade essencial a um currículo mais humanizado vêm surgindo, aos 

poucos; principalmente em meios informais, como as redes sociais online, através 

de debates e discussões sobre educação. Num período de pós-modernidade 

caótica, sob a forma de produções independentes, um ativismo em prol de uma 

arte-educação mais sensível luta por espaço. Embora haja registros de momentos 

em que a arte-educação brasileira valorizou a expressão emocional dos educandos, 

pouco se falou sobre a empatia especificamente – embora esta tenha raízes 

conceituais em estudos de estética e artes visuais. 

Futuramente, espero poder dar continuidade às minhas pesquisas nesta área, 

levando os conceitos aqui trabalhados para dentro de sala de aula, de forma a 

verificar quais seriam as práticas mais efetivas para exercício da empatia com 

educandos. Pretendo fazer uso desses estudos no combate ao bullying e 
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preconceito, focando especialmente em questões de gênero, sexualidade e 

diversidade étnica. Como futura docente que compreende a escola como local para 

múltiplas aprendizagens, acredito que seja necessário sempre ultrapassarmos as 

barreiras de um ensino que ainda mantém laços com a industrialização, e com a 

mecanização dos processos humanos. A noção de sensibilidade não pode ser 

concebida como um esquema de circuito elétrico para o acionamento de uma 

lâmpada (CIRINO; MARTINS, 2011, p. 1080), não deve ser mecanizada e engolida 

pela racionalidade. Lidar com emoções, relações e sensações demanda tempo, 

paciência e dedicação; e são processos de tamanha importância para o 

desenvolvimento humano, que o espaço escolar não deveria tentar excluí-los. 

Acredito que a arte-educação não deva ser resumida apenas a tecnicismos, ou a 

mera expressão emocional descoordenada; e que é possível encontrar um ponto de 

equilíbrio entre as duas formas de trabalho. Para isso, o professor precisa encontrar 

espaço e tempo – raridades dentro do sistema educacional atual, principalmente em 

se tratando de aulas de artes –, e ser preparado adequadamente para libertar-se da 

dualidade emoção-razão, que tem regido a pedagogia até então. Encerro com as 

palavras de Penin e Vieira (2002, p. 27):  

É hora de jogar fora as roupas velhas e tornar a vestir a escola, a partir da 
essência – sua função social – que permanece: ensinar bem e preparar os 
indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto de uma 
sociedade complexa, enquanto se realizam como pessoas. 
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